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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы,
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей
общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЄВОСТІ
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Анотація. У статті на прикладі виробничих ресурсів видів економічної
діяльності України як складних систем розглянуто порівняльну
характеристику дієвості процесів використання цих ресурсів на базі
авторських складових результативності з метою управління ресурсами. Для
цього реалізовано методику використання механізму SЕЕ-управління,
запропонованого у раніше опублікованих авторських роботах. Складовими
частинами
вказаного
механізму
слугують
показники
складових
результативності процесів функціонування систем і F-імпульси як індикатори
спрямованості наслідків підпроцесів процесів функціонування цих систем.
Механізм управління включає використання SEE-аналізу, враховує SEE-резерви і
SEE-ризики, уможливлює здійснення SЕЕ-прогнозів розвитку систем, потребує
відповідних SEE-дій. Обґрунтовано, що запропоновану методику можна
використати для дослідження складних систем різних типів та ієрархічних
рівнів.
Ключові слова: процес функціонування складної системи; загальний,
чистий і масштабний продукти процесу; масштабність, ефективність і
результативність процесу; F-імпульси процесу; SEE-аналіз, SЕЕ-управління.
Abstract. The article on the example of production resources for kinds of
economic activity Ukraine as complex systems examines comparative description of
the force for processes of utilization of resources by them on base of components of
efficiency for the purpose of management by resources. To this effect methodology of
application of mechanism for SEE-management proposed in previously published
author's works had been realized. By components of mentioned mechanism serve
rates of components of efficiency of processes of functioning systems and F-impulses
Научный взгляд в будущее
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as indicators of the direction for results of subprocesses of processes of the
functioning of these systems. This management mechanism includes use of SEEanalysis, takes into account SEE-reserves and SEE-risks, and enables the
implementation of SEE- prognoses of development of systems, requires of
appropriate SEE-actions. It has proved that the proposed methodology can be used to
study complex systems of different types and hierarchical levels.
Keywords: process of functioning of the complex systems; total, net and scaled
products of process; scale, effectiveness and efficiency of process; F-impulses of
process; SEE-analysis, SEE-management.
Постановка проблеми. Поступова інтеграція України у світову економіку,
посилення конкуренції на внутрішньому і зовнішньому ринках потребують
ефективного формування та використання наявних виробничих ресурсів у
виробництві товарів, робіт, послуг й подальшого вдосконалення управління
ними, оскільки виробничі ресурси відіграють вирішальну роль в економічному
відновленні й забезпеченні конкурентоспроможності виробництва (зокрема,
сільськогосподарського). Дослідження проблем дієвості виробничих ресурсів
видів економічної діяльності України (зокрема, аграрного сектора) для
подальшого процесу розподілу отриманих продуктів є достатньо актуальним.
Складовою частиною вказаного дослідження є оцінювання та аналіз дієвості
виробничих ресурсів з метою управління ними. Зазначене потребує
відповідного моделювання та вимірювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методичні
аспекти дослідження дієвості процесу (як спроможності процесу давати певний
результат) містять підходи, котрі базуються на тотожності понять ефективності
та результативності [1, 4 та ін.], але мають місце й інші системні підходи [3, 5,
10 та ін.]. Зокрема, наші (Н. Бурєннікової (Поліщук) та В. Ярмоленка)
дослідження (протягом понад 20 років) окресленої дієвості (of the force)
показали, що потребують розглядання категорія результативності (of the
efficiency) будь-якого процесу за кінцевими наслідками одночасно як з
кількісної сторони (у вигляді характеристики його масштабного продукту), так
і з якісної, з урахуванням ефективності (of the effectiveness) процесу, а також
відповідні їм показники як індикатори [2, 6, 7, 12-14 та ін.]. Генезис авторських
підходів до розв’язання проблеми оцінювання дієвості процесу за допомогою
складових результативності (від процесу праці ([13], 1996 р.) до будь-якого
процесу ([14], 2012 р.)) розглядався нами в роботі [7] (2014 р.) колективної
монографії. Невирішеною частиною проблеми є уточнення та поглиблення
методики оцінювання та аналізу дієвості виробничих ресурсів аграрного
сектору України з метою управління ними.
Мета роботи. Метою є уточнення та поглиблення методики оцінювання
дієвості виробничих ресурсів аграрного сектору України (на базі моделей та
показників складових результативності Бурєннікової-Ярмоленка) для
подальшого розподілу з метою управління ними. Стаття у певному розумінні є
продовженням робіт [2, 12].
Виклад основного матеріалу. При дослідженні, як завжди у схожих
ситуаціях, виходитимемо з того, що наслідком будь-якого процесу є його
Научный взгляд в будущее
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продукти: продукт як користь, продукт як затрати, загальний продукт у вигляді
продукту як користі та продукту як затрат; масштабний продукт у вигляді
продукту як користі та тієї частини продукту як затрат, котра пропорційна
частці продукту як користі у загальному продукті. Показники складових
результативності процесу можна виразити через показники відповідних
продуктів [2, 6, 7, 12-14 та інші].
Показники складових результативності процесу (зокрема, економічного),
запропоновані в роботах [2, 6, 7, 12-14] та інших, є складовою частиною
механізму регулювання цього процесу. При дослідженні процесу
використовуватимемо такі рівняння зміни його результативності:
(1)
J R = J K ⋅ J E = J K ⋅ J V / Z = J G ⋅ J1+V / Z ;
(2)
J R = J G J 1+ Z / V J V / Z = J G J 1+ Z / V J G / Z J 1+ Z / G ,
де індекси J R , J K , J E та інші є індексами зміни певних показників як
відношень відповідних показників до базисних. В останніх формулах: V –
показник загального продукту процесу; Z – показник його продукту як затрат;
G = V − Z – показник продукту як користі процесу; K = G + Z G = G + Z ⋅ G / V –
показник його масштабного продукту; E = V / Z – показник ефективності
процесу як відношення показників загального продукту V і продукту як затрат
Z; R = K ⋅ E = K ⋅ V / Z = G (1 + V / Z ) є показником результативності процесу [2,
6, 7, 12-14 та ін.].
Враховуючи сутність виробничих ресурсів, виробничими ресурсами видів
економічної діяльності України є випуск товарів, послуг відповідних видів.
Основним узагальнюючим показником, який характеризує економічне
становище країни за видами економічної діяльності, є, як відомо, валова додана
вартість (ВДВ). Тому результативність виробничих потоків країни за видами
економічної діяльності можна достатньо добре охарактеризувати через
відповідні рівні результативності процесів виробництва валової доданої
вартості за видами економічної діяльності. Виходячи з системи національних
рахунків, сукупною продукцією зазначених процесів є випуск товарів, послуг (з
показником V); їх дохідністю можна вважати ВДВ (з показником G); витратами
цих процесів є проміжне споживання (з показником Z = V − G ); кожному з
видів діяльності відповідає певна масштабність процесу. Розглядатимемо
наступні види економічної діяльності: сільське, лісове та рибне господарство
(вид 1); промисловість (вид 2); будівництво (вид 3); оптова та роздрібна
торгівля, ремонт автотранспортних засобів та предметів особистого вжитку,
діяльність готелів та ресторанів (вид 4); діяльність транспорту і зв’язку (вид 5);
фінансова та страхова діяльність (вид 6); державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування (вид 7); освіта (вид 8); охорона здоров’я та
надання соціальної допомоги (вид 9); інші види економічної діяльності (вид
10); (усього) функціонування економіки України (вид 11).
У табл. 1 зазначено випуск товарів, послуг та валова додана вартість за
видами економічної діяльності України (у фактичних цінах; млн. грн.) і
середньорічна кількість працівників, зайнятих цими видами діяльності (млн.
осіб), за 2010-2014 рр., та їх середні значення. Дані табл. 1 дають можливість
Научный взгляд в будущее
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провести оцінювання складових результативності виду діяльності “сільське,
лісове та рибне господарство” України (виду 1). Вихідні дані табл. 1
скомпоновані нами за даними статистичних збірників [8, 9, 11]. У табл. 2
презентовано характеристику складових результативності середніх значень
процесу отримання ВДВ видом економічної діяльності “сільське, лісове та
рибне господарство” (видом 1) України в порівнянні з відповідними середніми
значеннями інших видів економічної діяльності (млн. грн.) за 2010-2014 рр.
Таблиця 1
Випуск товарів, послуг та валова додана вартість видами економічної
діяльності України (млн. грн.) і середньорічна кількість населення,
зайнятого цими видами діяльності (млн. осіб), за 2010-2014 рр.
Вид економічної діяльності

1) сільське, лісове та рибне
господарство
2) промисловість
3) будівництво
4) оптова та роздрібна
торгівля, ремонт
автотранспортних засобів
та предметів особистого
вжитку, діяльність готелів
та ресторанів
5) діяльність транспорту і
зв’язку
6) фінансова та страхова
діяльність
7) державне управління й
оборона; обов’язкове
соціальне страхування
8) освіта
9) охорона здоров’я та
надання соціальної
допомоги
10) інші види економічної
діяльності
11) усього
Вид економічної діяльності
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Научный взгляд в будущее

Випуск товарів, послуг (млн. грн., у фактичних цінах)
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє

195390 261331 269983 315546 381227 284695,4
1054124 1282848 1296708 1222861 1303740 1232056,2
137118 164992 184751 174158 162551
164714

295912

362327

399249

409406

442955

381969,8

169526

215666

222425

231003

217287

211181,4

100995

97109

100096

106292

116826

104263,6

74783
84197

76529
91357

89101
106702

97642
112780

117168
106305

91044,6
100268,2

63527

69824

80542

78876

71755

72904,8

290851 343692 401096 440994 434213 382169,2
2466423 2965675 3150653 3189558 3354027 3025267,2
Валова додана вартість (млн. грн., у фактичних цінах)
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє
82948
109961 113245 132354 161145 119930,6
250774 294067 313565 303086 325242 297346,8
36648
41057
40500
38450
36876
38706,2
162171 201746 210232 222789 233702
206128
87269
108123 103869 110085 100889
102047
62609
59429
62336
67531
70601
64501,2
53454
57568
64323
73194
78731
65454
55726
62199
75161
81745
76068
70179,8
41457
45466
53217
52190
46250
47716
159119 187284 225709 254940 253215 216053,4
992175 1166900 1262157 1336364 1382719 1228063
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Вид економічної діяльності
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Продовження табл. 1

2010 р.
3,0945
3,4615
0,9430
4,8320
1,3897
0,3328
1,2238
1,6883
1,3414
1,9590
20,2660

Кількість зайнятого населення (млн. осіб)
2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. Середнє
3,3938
3,4960
3,5775
3,0914 3,33064
3,3527
3,3456
3,2748
2,8982
3,26656
0,9245
0,8849
0,8888
0,7464
0,87752
4,8650
4,4417
4,5562
3,9657
4,53212
1,3795
1,2087
1,2212
1,1134
1,2625
0,3506
0,3279
0,3181
0,2868
0,32324
1,0555
1,0661
1,0253
0,9595
1,06604
1,6776
1,7130
1,6909
1,5877
1,6715
1,3208
1,2689
1,2567
1,1505
1,26766
2,0042
2,6015
2,5946
2,2737
2,2866
20,3242 20,3543 20,4041 18,0733 19,88438

Джерело: Скомпоновано авторами за даними статистичних збірників [8, 9, 11].

Таблиця 2
Характеристика складових результативності середніх значень процесу
отримання ВДВ видом економічної діяльності “сільське, лісове та рибне
господарство” (видом 1) України у порівнянні з відповідними середніми
значеннями інших видів діяльності (млн. грн.) за 2010-2014 рр.*

Вид діяльності, з
яким порівнюється
вид (1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
1)
Вид діяльності, з
яким порівнюється
вид (1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
1)

Характеристика загального
продукту процесу

V
377172,4
187704
84280,6
167272,4
322557,8
85404,48
59986,96
57511,32
167134,3
152142,9
85477,69

JV
0,2266276
0,4553856
1,014204
0,5110089
0,2649996
1,000857
1,424938
1,486276
0,5114313
0,561825
-

Характеристика продукту
як витрат процесу

Z
286144,9
143595,4
38799,02
86443,09
123012
24005,29
18000,84
19870,31
72647,5
90382,7
49469,41

Характеристика якісної складової
масштабного продукту процесу

1 + Z /V
1,7586581
1,7650097
1,4603553
1,5167803
1,3813642
1,2810776
1,3000792
1,3455026
1,4346656
1,5940646
1,5787407

Научный взгляд в будущее

J 1+ Z / V
0,8976962
0,8944657
1,081066
1,04085
1,142885
1,232354
1,214342
1,173346
1,100424
0,9903869
-

JZ
0,1728824
0,3445057
1,275017
0,5722773
0,4021511
2,060771
2,748173
2,489615
0,6809514
0,5473328
-

Характеристика
масштабного продукту

K

160086,3
77852,15
66419,27
122600,3
275645,5
78657,13
54585,28
50646,07
135556,9
98449,73
56847,73
8

JK
0,3551069
0,7302011
0,8558921
0,4636834
0,2062349
0,7227282
1,041448
1,122451
0,4193643
0,577429
-

Характеристика чистого
продукту процесу

G
91027,51
44108,62
45481,58
80829,3
199545,8
61399,2
41986,12
37641,01
94486,75
61760,18
36008,27

JG
0,3955757
0,8163546
0,7917111
0,4454854
0,1804511
0,5864617
0,8576232
0,9566235
0,3810934
0,5830338
-

Продовження табл. 2
Характеристика ефективності
процесу

E
1,318117
1,307173
2,172235
1,935058
2,622166
3,557736
3,332453
2,894334
2,300619
1,683319
1,72789

JE
1,310878
1,321852
0,7954432
0,8929394
0,6589552
0,4856711
0,5185038
0,5969903
0,7510541
1,026478
-
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Характеристика кількісної
складової ефективності процесу

Характеристика якісної
складової ефективності

JG/Z
2,2881205
2,369641
0,6209416
0,7784432
0,4487147
0,2845836
0,3120704
0,3842456
0,5596485
1,065227
-

JV / G
0,5729058
0,5578282
1,281027
1,147084
1,468539
1,706602
1,661496
1,553669
1,342010
0,9636235
-

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
1)

Характеристика
результативності процесу

R

211012,4
101766,2
144278,3
237238,7
722788,1
279841,3
181902,9
146586,7
311864,8
165722,3
98226,6

JR
0,4655016
0,9652181
0,6808136
0,4140412
0,1358996
0,3510082
0,5399947
0,6700923
0,3149653
0,5927182
-

* Вартісні показники подано у середньому за рік у гривнях на одного зайнятого відповідним видом
діяльності; індекси – у коефіцієнтах як відношення показників виду економічної діяльності 1 України до
відповідних показників інших видів діяльності; V – показник випуску, G – показник ВДВ; Z = (V – G) –
показник проміжного споживання. Джерело: розраховано авторами за моделями Бурєннікової-Ярмоленка
( J K = J G J 1+ Z / V , J E = J G / Z J V / G , J R = J K J E ).

Дані табл. 2 (у тому числі індекси) отримано нами на основі даних табл. 1
за допомогою відповідних формул.
З даних табл. 2 видно, що у 2010-2014 рр. у виді 1 України за п’ять років у
порівнянні з усіма іншими видами економічної діяльності в середньому
спостерігався менший рівень результативності процесу утворення валової
доданої вартості (від 3,48% (у порівнянні з видом діяльності 3 до 86,40% (у
порівнянні з видом діяльності 6); індекс J R ).
Менший рівень результативності відбувався при відповідних рівнях
масштабності процесу (більших у порівнянні з видами економічної діяльності 8
(104,14%) і 9 (112,25%) та менших у порівнянні з іншими видами; індекс J K ) й
при більших рівнях ефективності процесу у порівнянні з видами діяльності 2
(131,09%), 3 (132,19%), 11 (102,65%) та менших у порівнянні з іншими видами
(індекс J E ). При цьому у порівнянні з зазначеними вище трьома видами
спостерігався відповідно менший рівень використання минулої праці (індекс
J 1+ Z / V ). Резервом є збільшення рівня масштабності процесу утворення ВДВ.
Виокремимо для подальших розрахунків з даних табл. 2 дані щодо
характеристики складових результативності середніх значень процесу
отримання ВДВ видом економічної діяльності “сільське, лісове та рибне
господарство” (видом 1) України в порівнянні з відповідними середніми
значеннями виду 11 (млн. грн.) за 2010-2014 рр. (табл. 3).
Використання нами зазначеного порівняння пояснюється тим, що
показники випуску, валової доданої вартості та проміжного споживання
процесу формування ВДВ України, які розраховані на одного зайнятого,
наближено у певному розумінні характеризують відповідно середнє значення
зазначених показників видів економічної діяльності, котрі розраховані на
одного учасника цих видів. З даних табл. 3 знайдено темпи приросту індексів
Научный взгляд в будущее
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складових результативності (показники ∆J R , ∆J K , ∆J E , ∆J G , ∆J1+ Z / V , ∆J G / Z ,
∆J V / G , ∆J V , ∆J Z ) процесу формування ВДВ видом економічної діяльності
“сільське, лісове та рибне господарство” (видом 1) України у порівнянні з
відповідними середніми значеннями економіки України (виду 11) у млн. грн. за
2010-2014 рр. та подано у табл. 4.
Таблиця 3
Характеристика складових результативності середніх значень процесу
отримання ВДВ видом економічної діяльності “сільське, лісове та рибне
господарство” (видом 1) України в порівнянні з відповідними середніми
значеннями виду 11 (млн. грн.) за 2010-2014 рр.*
Вид
діяльності
11
1
Вид
діяльності
11
1
Вид
діяльності

Характеристика
загального продукту процесу

V
152142,9
85477,69

JV
1
0,561825

1 + Z /V
1,5940646
1,5787407

J 1+ Z / V
1
0,9903869

Характеристика якісної складової
масштабного продукту процесу

Характеристика продукту як
витрат процесу

Z
90382,7
49469,41

JZ
1
0,5473328

G
61760,18
36008,27

JG
1
0,5830338

K

JK
1
0,577429

E
1,683319
1,72789

JE
1
1,026478

R

JR
1
0,5927182

Характеристика масштабного
продукту процесу

98449,73
56847,73

Характеристика кількісної
складової ефективності процесу

Характеристика якісної складової
ефективності процесу

JG/Z
1
1,065227

JV / G
1
0,9636235

11
1

Характеристика чистого продукту
процесу

Характеристика ефективності
процесу

Характеристика
результативності процесу

165722,3
98226,6

* Вартісні показники подано у середньому за рік у гривнях на одного зайнятого відповідним видом
діяльності; індекси – у коефіцієнтах як відношення показників виду діяльності 1 України до відповідних
показників виду діяльності 11; V – показник випуску, G – показник ВДВ; Z = (V – G) – показник проміжного
споживання. Джерело: розраховано авторами за моделями Бурєннікової-Ярмоленка ( J K = J G J 1+ Z / V ,

J E = J G / Z J V / G , J R = J K J E ).

Таблиця 4
Матриця (карта) SЕЕ-управління за результатами SЕЕ-аналізу процесу
отримання ВДВ видом економічної діяльності “сільське, лісове та рибне
господарство” (видом 1) України у порівнянні з відповідними середніми
значеннями виду 11 (млн. грн.) за 2010-2014 рр.*

результативності

∆J R

масштаності

ефективності

∆J K

∆J E

∆J G

якісної
складової
масштабності

∆J 1+ Z / V

-40,73

-42,26

негатив.

негатив.

–

–

Забезпечити
зростання

інвестицій

кількісної
складової
ефективності

∆J G / Z

якісної
випуску
складової
∆J V
ефективності
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зростання
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Забезпечити
неменший
рівень

∆J Z

∆J V / G

2,65
-41,70
-0,96
6,52
-3,64
Вплив F-імпульсів на процес, який досліджується
позитив.
негатив.
негатив.
позитив.
негатив.
Показники SЕЕ-резервів (+) та SЕЕ-ризиків (–)
+
–
–
+
–
Рекомендовані управлінські SЕЕ-дії

Забезпе- Забезпечити
чити
неменший
зростання
рівень

витрат
процесу

№ рядка

Параметри F-імпульсів (F = R, K, E, G, 1+Z/V, G/Z, V/G, V, Z) як темпи приросту показників:

Забезпечити
зростання

-43,82

-45,27

негатив. негатив.
–

–

Забезпе- Забезпечити
чити
зростання зростання

1
2
3
4
5
6
7
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* Темпи приросту – у процентах (індекси складових результативності процесу отримання ВДВ
за видом економічної діяльності “сільське, лісове та рибне господарство” (видом 1) України в
порівнянні з відповідними середніми значеннями виду 11 (млн. грн.) за 2010-2014 рр.). Джерело:
дослідження авторів.

Ці темпи приросту характеризують параметри F-імпульсів, котрими ми
назвали фактори, які слугують формуванню продуктів цього процесу (F = R, K,
E, G, 1+Z/V, G/Z, V/G, V, Z). Ці імпульси можуть бути як позитивними, так і
негативними [12]. У табл. 4 деякі F-імпульси (F = K, E, R, G, 1+Z/V, G/Z, V/G) є
рівнодіючими відповідних F-імпульсів, тобто залежними від них. Незалежними
F-імпульсами є лише V- та Z-імпульси. Зазначені F-імпульси слугують
складовими частинами механізму SЕЕ-управління як індикатори спрямованості
наслідків процесу, який вивчається. Іншими складовими частинами механізму
SЕЕ-управління
є
показники
складових
результативності
процесу
функціонування систем [2]. Реалізація механізму SЕЕ-управління відбувається з
використанням SEE-аналізу, враховує SEE-резерви і SEE-ризики, уможливлює
здійснення SЕЕ-прогнозів розвитку систем, що потребує відповідних SEE-дій.
Реалізація методології SЕЕ-управління на прикладі процесу формування ВДВ
України, що розглядається, дає можливість застосувати її на практиці з метою
прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень шляхом відповідного
пов’язування за допомогою комплексу авторських моделей складових
результативності [2]. Буквений триплекс SEE у назвах SЕЕ-управління, SEEаналіз тощо скомпоновано авторами з перших літер лексем scale, effectiveness,
efficiency; порядок літер пояснюється порядком обчислення показників
масштабності – K, ефективності – E, результативності – R [2].
Значення показників ∆J R , ∆J K , ∆J E , ∆J G , ∆J1+ Z / V , ∆J G / Z , ∆J V / G , ∆J V ,
∆J Z з табл. 4 характеризують ступінь впливу відповідних факторів на
формування продуктів процесу, котрий досліджується. Цими факторами
процесу, який вивчається, відповідно є: результативність процесу (з
показником R); масштабність процесу (з показником K); ефективність процесу
(з показником E); ВДВ (з показником G); минула праця (з показником 1+Z/V);
кількісна складова ефективності процесу (з показником G/Z); якісна складова
ефективності процесу (з показником V/G); випуск товарів, товарів, робіт, послуг
( з показником V); проміжне споживання (з показником Z). Матриця SЕЕуправління за результатами SЕЕ-аналізу процесу отримання ВДВ видом
економічної діяльності “сільське, лісове та рибне господарство” (видом 1)
України у порівнянні з відповідними середніми значеннями виду 11 (табл. 4),
цілком і повністю унаочнює F-імпульси та їхній вплив на процес, котрий
досліджується, SЕЕ-резерви та SЕЕ-ризики, рекомендовані SЕЕ-дії. Наприклад,
з даних табл. 4 (рядка 1) видно, що спостерігався нижчий рівень
результативності процесу отримання ВДВ видом економічної діяльності
“сільське, лісове та рибне господарство” (видом 1) України у порівнянні з
відповідними середніми значеннями виду 11 (показник ∆J R ) на 40,73% за
рахунок меншого рівня масштабності на 42,26% (показник ∆J K ) при більшому
рівні ефективності на 2,65% (показник ∆J E ), причому менший рівень
масштабності пояснюється меншим рівнем ВДВ на 41,70% (показник ∆J G ) та
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меншим впливом минулої праці на 0,96% (показник ∆J1+ Z / V ). У свою чергу,
збільшення рівня ефективності процесу пояснюється збільшенням рівня її
кількісної складової (показник ∆J G / Z ) на 6,52% при меншому рівні якісної
складової (показник ∆J V / G ) на 3,64%; випуск (показник ∆J V ) спостерігався
меншим на 43,82%, а проміжне споживання (показник ∆J Z ) – меншим на
45,27% (рядок 1). Вплив факторів ефективності (з показником ∆J E ) та
кількісної складової ефективності (з показником V/G), був позитивним, а інших
– негативним (рядок 3). Зазначені два фактори є пов’язаними з SEE-резервами,
усі інші фактори можуть привести до SEE-ризиків та обмежити дієвість
процесу (рядок 5). Рекомендується забезпечити неменший рівень впливу на
процес, котрий досліджується, цих зазначених двох факторів, але забезпечити
зростання рівнів впливу на нього усіх останніх факторів – (рядок 7).
За приклад застосування досліджених методологій SEE-оцінювання, SEEаналізу і SEE-управління ми обрали виробничі ресурси виду економічної
діяльності “сільське, лісове та рибне господарство” України як складну
систему. Оскільки методику використання складових результативності
підпроцесів процесу функціонування складних систем можна застосовувати для
дослідження дієвості систем будь-якого типу та рівня [14], то запропоновані
методологічні підходи можна використовувати для дослідження інших
складних систем зазначеного типу та рівня.
Висновки. Методологічні підходи до оцінювання і аналізу дієвості
процесів функціонування складних систем різних типів та ієрархічних рівнів з
метою управління ними (зокрема, процесу використання виробничих ресурсів
на загальнодержавному, галузевому, регіональному рівнях та на рівні
підприємств) потребують реалізації відповідних алгоритмів з урахуванням
сучасних механізмів на основі моделювання. Досягненню дієвого рівня процесу
функціонування систем сприятиме запропонований авторський алгоритм SEEуправління, котрий базується на певному механізмові. Складовими частинами
механізму SЕЕ-управління слугують, зокрема, показники складових
результативності процесу функціонування систем і F-імпульси як індикатори
спрямованості наслідків підпроцесів процесу функціонування систем.
Реалізація механізму SЕЕ-управління відбувається з використанням SEEаналізу, враховує SEE-резерви і SEE-ризики, уможливлює здійснення SЕЕпрогнозів розвитку систем, потребує відповідних SEE-дій. Реалізація
методології SЕЕ-управління на прикладі процесу використання виробничих
ресурсів видів економічної діяльності України показує, що її можна застосувати
на практиці з метою прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень
на макрорівні за допомогою комплексу моделей складових результативності.
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Анотація. Для стрімкого розвитку економіки країни та держави в цілому,
чимало уваги необхідно приділяти зовнішньоекономічній діяльності. Важливою
її складовою є міжнародна торгівля. У статті визначено лідерів у світовій
торгівлі, що охоплюють найбільшу частку експорту та імпорту товарів.
Також розглянуто показники імпорту та експорту томатного соку України за
останні роки, урожайність плодоовочевої продукції у порівнянні з іншими
групами сільськогосподарських культур. Досліджено стан такої продукції на
міжнародному ринку та роль у ньому української продукції. На основі
проведених досліджень запропоновано найбільш актуальні шляхи підвищення
частки експорту вітчизняної продукції до світового ринку.
Ключові слова: імпорт, експорт, товарооборот продукції, міжнародна
торгівля, світовий ринок, плодоовочева продукція.
Abstract. For the rapid development of the economy and the state as a whole,
much attention must be paid to foreign economic activities. Important component is
international trade. The article identifies the leaders in world trade, covering the
largest share of exports and imports of goods. Also considered indicators of the
imports and exports of tomato juice in Ukraine over the past years, yield of fruits and
vegetables compared to other groups of crops. Investigated the status of such
products in the international market and the role in it of Ukrainian products. On the
basis of studies proposed the most relevant ways of increasing the share of exports of
domestic products to the world market.
Key words: import, export, turnover products, international trade, global
market, fruit and vegetable products.
Вступ.
Вихід України на світовий ринок є важливим кроком до її інтеграції у
Європейський Союз та поліпшення стану економіки у цілому. Більшість
розвинутих країн мають велику частку товарообороту у міжнародній торгівлі та
займають лідируючі позиції у загальній статистиці міжнародної торгівлі.
Натомість країнам з економікою, що розвивається, або перехідною економікою,
важче потрапити на світовий ринок та утримувати вигідне положення. Слід
зазначити, що причиною цього може бути не лише те, що якість продукції не
відповідає сучасним вимогам міжнародних стандартів, або є менш
конкурентоздатною, а і те, що навіть виконавши всі вимоги щодо якості та
безпечності немає гарантій, що така продукція буде користуватися попитом,
так як на світовому ринку йде жорстка та безкомпромісна боротьба серед
ведучих країн, виробників що вже досить міцно тримають свої позиції.
Основний текст.
За даними Центрального розвідувального управління США у 2016 році
найбільша частка експорту та імпорту в загальному обсязі міжнародного
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товарообороту припадає на такі країни як: Китай та США, які мають значний
відрив від інших країн світу. Далі в рейтингу йдуть такі країни, як Німеччина,
Японія, Великобританія, Франція та інші, які мають значний відрив від
попередніх.
Україна серед 224 країн займає 56 місце за кількістю імпортованої
продукції та 54 місце за кількістю експортованого товару [1]. Підвищення
показника експорту можливе за умови збільшення виробництва якісної
продукція, розширення її асортименту, нововведень та пошуку нових ринків
збуту.
За рахунок сприятливих кліматичних умов агропромисловий комплекс є
досить важливою сферою діяльності та великою часткою, яка складає
товарооборот України. Значну частину його займає виробництво плодоовочевої
продукції. Попит на натуральну продукцію не зменшується, а невпинно
зростає, так як її цінність та корисні властивості для людини мають особливе
значення. Але натомість частина дійсно натуральної продукції на ринку
помітно зменшується за рахунок шкідливих хімічних добавок, що забезпечують
хоч і досить привабливі за зовнішнім виглядом, смаком та запахом показники,
але при цьому жертвують своїми корисними властивостями.
Враховуючи показники за останні роки (рис.1), виробництво та
урожайність плодоовочевих культур має досить великий показник у загальному
обсязі виробництва сільськогосподарських культур. Як видно з рис. 1,
урожайність плодоовочевих культур за останні роки хоч і повільно, проте
зростає.

Рис. 1 Урожайність основних сільськогосподарських культур
Важливою складовою ринку плодоовочевої продукції є ринок томатних
соків. Дослідження ринку томатних соків вказує на те, що томатні соки
вітчизняного виробництва мають високий попит серед споживачів різних
вікових груп у торгових мережах. Це означає, що українські товаровиробники
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зарекомендували свою продукцію, та можуть скласти достойну конкуренцію
імпортним торговим маркам.
За даними Державної Служби Статистики України, як експорт, так і імпорт
соків у 2016 році зменшився у порівнянні з попередніми роками. Порівнюючи
показники експорту та імпорту томатного соку, слід зазначити, що сальдо
річного товарообороту позитивне. Це означає, що продаж соків українського
виробництва за кордон більший за прилив та реалізацію даної продукції
іноземних виробників до національного ринку. Такий показник свідчить про те,
що вітчизняні виробники соків охоплюють значну частку не тільки на ринку
України, але й мають попит серед споживачів на світовому ринку [2].
Графічне порівняння показників експорту та імпорту томатних соків
зображено на рис. 2 та 3. відповідно.

Рис. 2 Динаміка експорту томатного соку
Хоч частка експортної продукції більша за імпорт, вона зазнала великих
змін не в кращу сторону. Отже у теперішньому стані Україна повинна тримати
свої позиції на міжнародному ринку та здобувати нові ринки збуту.
Одним зі значних кроків для наближення до цієї мети, стала участь
українських товаровиробників у найбільшій спеціалізованій міжнародній
виставці «Gulfood». Сокову продукцію та інші продукти переробки плодів та
овочів власного виробництва на ній презентувала компанія «Вітмарк-Україна».
Окрім презентації вже популярних, якісних товарів, що завоювали ринок, було
представлено більш цікаві для іноземних споживачів види продукції, такі як
смузі, соки прямого віджиму тощо. Українська компанія продемонструвала
високу якість, гарні смакові властивості та привабливу, у порівнянні з
конкурентами цінову політику [3]. Участь у цій виставці посприяла укладанню
українськими виробниками контрактів з іноземними партнерами та
розширенню ринків збуту.
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Рис. 3 Динаміка імпорту томатного соку
Підсумок та висновки.
Проаналізувавши офіційні дані Державної служби статистики, можна
зробити висновок про те, що значна питома вага томатних соків, які вивозяться
за кордон прямують до країн СНД, а саме до Азербайджану, Білорусі,
Казахстану, Киргистану, Молдови. Експорт томатного соку до країн Європи,
Азії та Америки має значно менший показник, але динаміка з цими країнами не
зазнала великих змін.
Для збільшення показника експорту необхідно шукати нові ринки збуту,
розширяти асортимент продукції та підвищувати її якість. Це може бути
реалізовано за допомогою використання нетрадиційної сировини, яка
підвищить корисні властивості продукту та розробки товарів функціонального
призначення.
Література:
1. ЦРУ.Довідник по країнам світу, експорт по країнам. 2016. [Електронний
ресурс] // Експорт по країнам – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу:
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2078rank.html.
2. Статистична інформація [Електронний ресурс] // Держ. ком. статистики
України. – Офіц. веб-сайт. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
3. Вітмарк [Електронний ресурс] // Компанія Вітмарк-Україна. – Офіц. вебсайт. – Режим доступу: https://www.vitmark.com/ru/russkiy-kompaniya-vitmarkukraina-p/.
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Аннотація. В даній статті розглянута потреба внутрішнього ринку
готової томатної продукції, її експорт та імпорт в Україні, основні
вітчизняні та іноземні компанії-виробники готової томатної продукції, що
реалізується в торгових мережах України. Досліджені основні країнипостачальники в Україну та основні країни, куди експортується українська
готова томатна продукція. Проаналізовано розробка нових видів продукту з
підвищеною харчовою та біологічною цінністю з використання нетрадиційної
сировини. Можливі умови, для скорішого та з більшим асортиментом виходу
вітчизняної продукції на світовий ринок та заповнення внутрішнього ринку
вітчизняною продукцією.
Ключові слова: ринок, готова томатна продукція, експорт, імпорт,
асортимент, сировина, виробники
Abstract. In this paper demand the domestic market of finished tomato products,
its exports and imports in Ukraine, major domestic and foreign manufacturers of
finished tomato products sold in retail chains in Ukraine. The main supplying
countries as Ukraine and the main countries where Ukrainian is ready exported
tomato products. Analyzed the development of new products with high nutritional and
biological value of the use of alternative raw materials. Possible conditions for rapid
and exit with a greater range of domestic products on the world market and filling
the domestic market with domestic products.
Key words: market, ready tomato production, export, import, range, raw,
material producers
Основний текст.
Український ринок овочеконсервної продукції за останні роки динамічно
розвивається, збільшуючи щорічні показники в середньому на 10–40% в
залежності від виду продукції. Однією з найбільш перспективних галузей
плодоовочевої промисловості є виробництво томатної продукції.
Потреба внутрішнього ринку тільки на 70% задовольняється за рахунок
внутрішнього виробництва, інші 30% – це імпортна продукція. Експорт готової
томатної продукції в Україні добре розвинений, але й велика частина
Научный взгляд в будущее
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виробленої продукції йде на внутрішнє споживання. Обсяг ринку готової
томатної продукції в Україні – 43–44 тис. тонн у рік, з яких експортується 42
тис. тон/рік. На рис. 1 показано обсяги готової томатної продукції, що
експортується з України за 2016 та 2017 рр у відсотках:

Рис. 1 Обсяги готової томатної продукції, що експортується за 2016 та 2017 рр
Основними країнами, куди експортується українська готова томатна
продукція є Польща, Білорусь, Індія, Німеччина, Єгипет та інщі країни світу.
Основними лідерами в Україні по виробництву готової томатної продукції є:
ТОВ “Чумак”, ТОВ “АСС”, ТОВ “Сандора”, ТОВ “Одеський консервний завод”
та інші виробники.
Імпортна готова томатна продукція в Україні усе ще має місце. Хоча
обсяги імпорту скоротилися, але усе ще відіграє важливу роль в економіці.
Основними країнами-постачальниками готової томатної продукції в Україну є
Країни СНД, Угорщина, Китай, Італія та ін.
Найбільш відомими іноземними компаніями, що представляють томатну
плодоовочеву продукцію в Україні є: Bestfoods (США) – ТМ «Hellmann’s»;
ТОВ «Балтімор-Холдінг», ТМ «Bonduelle» (Росія) ; GreenGlobe (Угорщина);;
Amanida S.A.(Іспанія), Deland (Іран), та інші.
В Україну в середньому імпортується 1,5-2 тис. тон/рік. Найбільшими
постачальниками готової томатної продукції в Україну є Китай і Італія. На
рис. 2 показано обсяги готової томатної продукції, що імпортується в Україну
за 2016 та 2017 рр у відсотках.
Диктує свої умови світова кон'юнктура. В останні роки досить актуальним
у країнах Європи стало питання про співвідношення “ціна–якість”, причому на
користь останнього. Тобто споживачі ладні заплатити більше за якісні
продукти, у тому числі за готову томатну продукцію, чим споживати більш
дешеву продукцію низької якості.
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Тому саме зараз український товаровиробник має всі можливості скорити
світовий ринок томатними продуктами. Натуральна основа – тільки один з
багатьох чинників, що виводить вітчизняні продукти на світовий рівень. В
підтримку нашого виробника можна пропонувати створювати більш сприятливі
умови для вирощування та перероблення томатів, так і для зовнішньої
реалізації продукції, знижуючи експортні та збільшуючи ввізні мита.

Рис. 2 Обсяги готової томатної продукції, що імпортується за 2016 та 2017 рр
Також одним з перспективних напрямків розвитку ринку готової томатної
продукції є розробка нових видів продукту з підвищеною харчовою та
біологічною цінністю. У даному напрямку можна виділити декілька підходів до
вирішення цієї задачі: використання нетрадиційної рослинної плодо-овочевої та
пряно-ароматичної сировини; збагачення вітамінними добавками, використання
нових добавок та збагачувачів; додавання мінеральних елементів тощо.
Таким чином, можна прогнозувати найближчий динамічний розвиток
внутрішнього виробництва готової томатної продукції в Україні, якому багато в
чому будуть сприяти також амбіційні плани лідерів виробництва готової
томатної продукції вітчизняного ринку. Бо постійне збільшення споживання
томатних паст свідчить про те, що ринок ще не досяг свого насичення.
Литература:
1. Державна служба статистики України (Електронний ресурс) – режим
доступу www.ukrstat.gov.ua
2. Державна фіскальна служба України (Електронний ресурс) – режим
доступу www.sfs.gov.ua
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Анотація.У роботі розглянуто актуальні проблеми впливу угоди про
Зону вільної торгівлі на економіку України, розкрито особливості доступу
до ринку сільськогосподарської продукції Канади. Відзначено роль відкритості
торгівлі як важливого каналу міжнародного поширення технологій в
економічному зростанні країни.
Ключові слова: зона вільної торгівлі, світові виробники інновацій,
українські експортери, аграрна сфера.
Abstract. In the article are considered athe actual problems of the influence of
Free-Trade Zone agreement on the economy of Ukraine, are revealed the
peculiarities of the access to the market of agricultural products of Canada. In the
article is noted the role of trade openness as an important channel for international
technology diffusion in the economic growth of the country.
Key words: free-trade area, world producers of innovations, Ukrainian
exporters, agrarian sphere.
Вступ. Сучасні реалії змушують українських виробників нарощувати
експортний потенціал країни у принципово нових геополітичних умовах,
освоювати нові ринки збуту, збільшувати обсяги експорту і таким чином
підвищувати якість продуктів. Багато економічних праць доводять, що
відкритість до зовнішньої торгівлі має позитивний ефект на зростання ВВП,
засвідчує, що міжнародна торгівля є основною складовою покращення
продуктивності.
Основний текст. Сьогодні Україна зацікавлена у налагоджуванні
співробітництва в науково-дослідній сфері сільського господарства,
започаткуванні спільних з іншими країнами інвестиційних проектів, зокрема, у
галузі виробничої кооперації, активізації співпраці на рівні ділових кіл (B2B),
збільшенні
обсягів
та
розширенні
номенклатури
торгівлі
сільськогосподарською продукцією. Вплив зовнішніх, політичних та
економічних факторів суттєво впливає на географічну карту експорту Україною
продукції агропромислового комплексу та харчової промисловості [1,5].
За підсумками 2016 року до п’ятірки найбільших споживачів української
продукції АПК та харчової промисловості входять країни Європейського союзу
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— їх частка складає 28,3% галузевого обсягу експорту ($2,6 млрд), Індія —
9,4% ($854 млн), Єгипет — 8,8% ($799,1 млн), Китай — 8,8% ($798,3 млн) та
Туреччина — 4,2% ($379,4 млн).
Українсько-європейська співпраця в аграрній, промисловій та інших
сферах з акцентом на інновації та високі технології розширює торговельні
можливості для українських експортерів, а підписання Угоди про вільну
торгівлю між Україною та Канадою (липень 2016 р.), посилює взаємодію
нового рівня економічно-торговельних взаємин у виробництві Україна–
Канада–ЄС [2,4,6].
Українські промислові підприємства спрямовують свої зусилля на
створення виробничих ланцюгів з ЄС та іншими країнами світу. Очевидно, що
миттєво складно подолати залежність від проміжних промислових товарів,
тому розширення альтернативних коопераційних зв’язків, пошук виробничих і
торговельних партнерів у ЄС і Канаді є актуальним.
За даними Державної служби статистики України Канада займає
приблизно 1% зовнішньої торгівлі України. Наша країна має від’ємний
торговий баланс із Канадою, зокрема, й в АПК: у першому кварталі 2016 року
експорт склав $462 тис., імпорт – $11,1 млн.
Таблиця 1.
Переваги та недоліки ухвалення угоди про Зону вільної торгівлі з Канадою
Переваги
Фактично зняття торгових обмежень і
повне скасування торговельних мит на
98% українських товарів
і 72%- канадських.
Після набуття чинності скасовуються
торгові мита на рибу, зернові, вина,
соки, хлібобулочні вироби, а також на
одяг, металопродукцію, комплектуючі
та електротехніку.
Документ дає можливість українським
і канадським компаніям брати участь
у державних закупівлях обох країн.

Перша Угода України з країною
північноамериканського регіону, що
охоплює ринок великого масштабу.

Недоліки
У Договорі повністю вилучені три широкі групи
товарів - м'ясо птиці, яйця, молочні продукти і
молоковмісні продукти, в тому числі сири. Ці товари
можна буде продавати за нульовою ставкою ввізного
мита лише в рамках глобальних квот Канади (коли
країна-походження товару не має значення).
Через надвисокі ставки мит українські продукти
неконкурентні.

В Канаді найвищі імпортні мита для України на м'ясо
птиці, яйця, молочні продукти і молоковмісні
продукти, в тому числі сири. Середньозважена
ставка, яку Канада застосовує до українського
молока - 183,05 % ;
українського м’яса птиці - 213,78 %;
українських яєць - 89,2 %.

Джерело:Складено автором на основі [1,7]

Доступ до ринку сільськогосподарської продукції Канади характеризується
високим рівнем тарифного захисту– Канада практикує жорстку систему
квотування імпорту.
В рамках Зони вільної торгівлі (ЗВТ) українські експортери отримають
можливість постачати товари АПК за нульовою ставкою ввізного мита,
особливо товарів із високою доданою вартістю. Це, передусім, кондитерські
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вироби, консервовані та готові овочі, олія, соки, алкогольні напої та рибна
продукція.
Таблиця 2.
Структура експорту з України до Канади
Структура експорту з
України до Канади
Неблагородні метали – 36%;
частини до рухомого складу
– 12%;
машини, устаткування – 9%;
дубильні екстракти – 8%;
іграшки – 6%; деревина –
5%.

Позитивні сторони

Негативні сторони

Частка в українському
експорті до Канади продукції
з доданою вартістю складає
близько 30%. А експорт такої
продукції, як частини
рухомого складу у 2015 році
(12% від загального)
збільшився у 3,9 раза.

Велике негативне торгове сальдо
між країнами. Український
експорт у Канаду в 2015 році впав
у 2,4 раза - до $30,16 млн, тоді як
імпорт збільшився на 7,7% - до
$206,24 млн.
Канада продає в Україну в 6,5
раза більше, ніж Україна в Канаду.

Джерело: Складено автором на основі [2,3]

Близько 70% українського експорту до Канади в 2016 р. склали товари
машинобудівної та хімічної галузей. Перший квартал 2016 р. поставки в Канаду
приніс виробникам $6,1 млн, при цьому імпорт склав $50,9 млн. [3].

Free Trade Agreement (Угода про вільну торгівлю)
Вихід на великий ринок збуту в Канаді створює вигідні та широкі
можливості для експорту спільної українсько-європейської продукції на
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північноамериканському континенті, зокрема продукції авіабудування, ІТпродукції, легкої промисловості, продукції АПК, включно з екопродукцією.
Україна, Канада, ЄС створюють площину (Канадсько-Українська угода
про вільну торгівлю (CUFTA), торговельна угода між ЄС і Канадою (CЕТА),
Зона глибокої і всеосяжної вільної торгівлі (DCFTA), яка є частиною Угоди про
асоціацію), що надає нові можливості для спільної діяльності у промисловості
та виробництві, де Україна пропонує вигідні умови оплати праці та зручне
розташування виробничих потужностей спільних підприємств.
Висновки. Україна має чіткий намір змінити сировинну орієнтованість
економіки на технологічно розвинену модель виробництва продукції з високою
доданою вартістю. Причому таке виробництво має включати велику частку
малого та середнього бізнесу, який створює виробничі зв'язки з великими
компаніями та забезпечує зайнятість значної кількості працівників.
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FEATURES OF MODERN CONFECTIONERY MARKET
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Kharkiv, prov. Otakar Yarosh, 8
Анотація. Проаналізовано стан розвитку світової торгівлі кондитерських
виробів. Розглянуто коливання рівня Валового внутрішнього продукту у
світових країн-лідерів. Досліджено структуру міжнародного кондитерського
ринку. Встановлено лідерів світової торгівлі в кондитерській галузі в 2016 р.
Проаналізовано український кондитерський ринок, експортно-імпортні
операції за 2014 – 2016 рр.. Виявлено основні країни, в які Україна експортує
кондитерські вироби. Визначено основні фактори, що впливають на падіння
обсягу виробництва кондитерських виробів та шляхи підвищення виробництва
вітчизняних кондитерських виробів. Запропоновано методи для прискорення
виходу українських виробників на світовий ринок.
Ключові слова: світовий ринок, ВВП, кондитерська галузь, українські
виробники, експорт, імпорт.
Abstract. The state of world trade development has been analyzed. Fluctuations
of the gross domestic product have been considered. Structure of the international
confectionery market has been explored. The leaders of the world`s trade in
confectionery in 2016 have been defined. Ukrainian confectionery market, export and
import from 2014 till 2016 has been analyzed. The main countries that Ukraine
export confectionery to have been identified. The main factors that influence on the
falling of volume of production of confectionery and the ways in rising the production
of national confectionery have been designated. The methods to speed up the
entrance of Ukrainian manufacturers on the world`s market have been offered.
Key words: the world market, GDP, confectionery industry, Ukrainian
producers, export, imports.
Вступ. В сучасних умовах жорсткої конкуренції все більше і більше
виробників кондитерської галузі змушені шукати нові ринки збуту. Світова
торгівля кондитерських виробів на початку 2017 року має низькі об’єми
споживання. Передумовою цього було скорочення обсягу виробництва та
низький рівень валового внутрішнього продукту (ВВП) у світових лідерів,
таких як США, ЄС, Китай та Японія.
Основна частина. У 2016 р. і першому кварталі 2017 р., ВВП країн-лідерів
знизилось, проте зростання буде залишатися стабільним. Але в Японії ВВП
продовжував коливатися між позитивними і негативними показниками (рис. 1).
Міжнародний кондитерський ринок підрозділяються на сегменти: вироби,
що містять какао, борошняні та цукристі кондитерські вироби, що не місять
какао. Проте, сегмент шоколадних виробів займає більше ніж 63 % світового
ринку. Це пов’язано з підвищенням попиту використання натуральних
інгредієнтів для виробництва темного шоколаду. Лідером по виготовленню
шоколаду в Європі вважається Бельгія, яка випускає 172,0 тис. т. за рік. На
відміну від шоколадних виробів, цукристі вироби починають збільшувати
темпи виробництва. Так у 2016 році обсяги продажу зросли на 8 % [1].
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Рис. 1. Зростання ВВП країн-лідерів, в річному обчисленні процентної
зміни, з урахуванням сезонних коливань
Історично склалося, що провідні світові виробники кондитерської галузі
розташовані в Європі, які і до сьогодні є лідерами продажів. Після
європейських підприємств найбільшими лідерами є Північна Америка та
Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Європейський ринок – найбільший споживач
кондитерської продукції зі стабільним попитом, а ринки азіатського регіону,
особливо Китай та Індія, демонструють найвищі темпи зростання споживання
кондитерських виробів. Лідерами світової торгівля в кондитерської галузі в
2016 р.є MarsInc (США), MondelēzInternational (США), Nestlé SA (Швейцарія),
FerreroGroup (Італія), MeijiCoLtd (Японія), HersheyCo (США) та
ChocoladenfabrikenLindt&SprüngliAG (Швейцарія).
Нажаль, українські виробники не увійшли у десятку лідерів світової
торгівлі, але входять у сотню. Так на 22 місці опинилася Кондитерська
корпорація «Roshen» з обсягом виробництва 800 млн. дол. США, на 42 місці –
ПрАТ «Конті» з 473 млн. дол. США та на 60 місці – ПрАТ «АВК»,
269 млн. дол. США. [1]
В Україні давно сформувався ринок кондитерських виробів. Даний сегмент
характеризується високим рівнем конкуренції, насиченістю, присутністю
великих іноземних компаній, що обумовлює широкий асортимент продукції.
Слід зазначити, що за останні роки, з різною динамікою відбувається
зниження виробництва, експорту та імпорту кондитерських виробів. (табл 1)
Україна в 2016 році експортувала 219,45 тис. т. кондитерських виробів, що
на 6% менше, ніж в 2015році [2]. Але країна збільшила імпорт кондитерських
виробів. Аналізуючи перший місяць 2016 р. і 2017 р. можемо спрогнозувати,
що показники експорт і імпорт будуть зростати у порівнянні з минулим роком.
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Таблиця 1
Експорт та імпорт кондитерських виробів за 2014-2016 роки
Період
Експорт, тис. дол.
Імпорт, тис. дол.
2014
346 396,9
109 733,5
2015
233 467,5
53 175,5
2016
216 990,2
55 429,4
Січень 2016
8 606,9
2 644,6
Січень 2017
14 390,9
3 838,8
В основному Україна експортує продукції у такі країни: Казахстан,
Азербайджан, Білорусь, Молдова, Туркменістан та ін. Основними
постачальниками в Україну стали Німеччина, Польща, Туреччина, Нідерланди,
Болгарія та ін. Продовжувати освоєння східного ринку, в першу чергу
Казахстану, Азербайджану, Грузії. Українські кондитери активно освоюють
ринки арабських країн.
Основні 4 фактори що впливають на падіння обсягів виробництва. Перший
– наслідки введення податку на імпорт. На роботі кондитерської промисловості
податок на імпорт, який був введений 25 лютого 2015 р., відобразився дуже
негативно. Незважаючи на те, що його скасували, наслідки від введення
відчувається досі. Адже кондитерська промисловість є імпортозалежною, і всі
основні види сировини в Україну поставляються. При цьому ціни на імпортні
сировину, технологічне обладнання не знизилися. Другий – труднощі у веденні
бізнесу в Україні: валютні коливання, що впливають на собівартість
виробництва, і ускладнений доступ до кредитних ресурсів. Третій – складнощі
в питаннях технічного регулювання, особливо в частині гармонізації з нормами
ЄС. Необхідно підвищують якість товарів, розширюється асортимент та
впроваджувати нові види упаковки. Для виходу на європейський ринок
виробникам
слід
впровадити
європейський
стандарт
Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000), який забезпечує
гармонізовані вимоги і методи сертифікації харчових продуктів з безпечності.
Четвертий – рівень добробуту споживача в Україні. Ситуацію в галузі
поглиблює економічну кризу в країні, внаслідок якого відзначається падіння
попиту на кондитерські вироби
Висновок.
Таким чином, очікується, що ємність ринку кондитерських виробів деякий
час буде незначно знижуватися, однак після цього покаже позитивну динаміку.
Незважаючи на те, що в Україні криза, кондитерська галузь розвивається та має
достатню конкурентоспроможність продукції на світовому ринку. Вітчизняні
виробники мають перспективу збільшити експортні поставки на європейський
та азіацькі ринки.
Для прискорення виходу на світовий ринок необхідно: залучення
інвестицій власників брендів, наявність широкого асортименту продукції,
високі темпи урбанізації, сильні маркетингові стратегії, залучення додаткового
акціонерного капіталу, підвищення якості і введення інноваційних технологій.
Підбиваючи підсумки, можна відзначити, що не дивлячись на складку
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економічну ситуацію в Україні, сумлінні виробники роблять все необхідне, щоб
утримати статус виробників високоякісного продукту.
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Аннотация. В статье раскрыта сущность анализа финансовой
устойчивости, делаются выводы об основных проблемах оценки финансовой
устойчивости предприятий пищевой промышленности в России.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, пищевая промышленность,
финансовое состояние предприятий.
Abstract. The article views the essence of analysis financial stability, the main
problems of assessing the financial stability of food industry enterprises in Russia.
Key words: financial stability, food industry, financial condition enterprises.
Финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик
финансового состояния организации. В настоящее время проблема анализа
финансовой устойчивости организации является крайне актуальной, причем
как для различных государственных ведомств, осуществляющих контроль за
деятельностью хозяйствующих субъектов, так и для управления самого
предприятия. Чем выше устойчивость предприятия, тем оно более независимо
от изменения конъюнктуры рынка и тем меньше риск банкротства.
Поддержание финансовой стабильности предприятий пищевой является
еще и важнейшей задачей государства в целях развития отрасли и обеспечения
продовольственной безопасности и независимости страны. Стремление к
достижению экономической устойчивости предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности должно быть основополагающим
принципом как в формировании промышленной политики региона и
государства, так и стратегии управления промышленным предприятием.
Научный взгляд в будущее

28

Том 4. Выпуск 6

Экономика

Обеспечение продовольственной безопасности государства в условиях
международных санкций и политики импортозамещения подразумевает
производство качественных продуктов питания в достаточном для
удовлетворения потребностей населения количестве, что немыслимо без
эффективно функционирующих производств.
А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин выделяют следующие четыре типа финансовой устойчивости (рис. 1)
Типы финансовой устойчивости
Абсолютная
финансовая
устойчивость

Нормальная
финансовая
устойчивость

Все запасы
полностью
покрываются
собственным
и оборотными
средствами

Величина
запасов и затрат
равна
источникам их
формирования, и
платежеспособно
сть предприятия

Неустойчивое
финансовое
положение

Кризисное
финансовое
состояние

Нарушение
платежеспособности, при
котором сохраняется
возможность
восстановления
равновесия за счет
привлечения
краткосрочных кредитов и
займов

Предприятие
находится на
грани банкротства

Рис. 1 Классификация типов финансовой устойчивости

Составлено по: [4]

Для оценки финансовой устойчивости экономических субъектов в России
применяют многочисленные методы финансовой диагностики - метод оценки
чистых активов, коэффициентный метод, метод оценки обеспеченности
собственными оборотными средствами и др. Каждый из этих методов обладает
свойственными ему достоинствами и недостатками.
Основной источник для проведения анализа финансовой устойчивости данные бухгалтерской отчётности. Стоит отметить, что бухгалтерский баланс
не дает ответа, в какие активы был вложен собственный капитал и что
представляют собой активы, которые были приобретены на заемные
средства. Поэтому целесообразно использовать данные управленческой
отчетности.
Для анализа предприятий пищевой промышленности целесообразно
использовать систему показателей, которая представлена абсолютными
(динамика прибыли, инвестиций в основной капитал, количество убыточных
предприятий, наличие задолженности по заработной плате, превышение
кредиторской задолженности над дебиторской) и относительными
показателями (показатели рентабельности, ликвидности, платежеспособности и
финансовой устойчивости) [4].
С помощью первой группы показателей можно оценить динамику
различных показателей за ряд лет. Но абсолютные показатели баланса в
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условиях инфляции сложно привести к сопоставимому виду, поэтому очень
часто анализ финансовой устойчивости основывается главным образом на
относительных показателях.
Система относительных показателей – это совокупность финансовых
коэффициентов, которые рассчитываются в виде соотношения абсолютных
показателей актива и пассива баланса. Относительные показатели финансовой
устойчивости часто относят к инструментом поиска «проблемных зон» в
балансе предприятия.
При использовании данного метода на практике возникают также
проблемы интерпретации финансовых показателей с точки зрения выбранных
нормативов, поскольку в российских условиях база нормативных документов
по анализу финансового состояния недостаточно развита [2].
С учетом вышесказанного для оценки финансовой устойчивости
предприятий
пищевой
промышленности
целесообразно
применение
комплексного аналитического подхода, то есть сравнение рассчитанных
фактических показателей финансовой устойчивости с пороговыми
(вытекающие из практики западных развитых стран и России). Оценивать
финансовую
устойчивость
и
безопасность
предприятий
пищевой
промышленности как удовлетворительную можно в случае преодоления или
достижения пороговых значений финансовых индикаторов (табл. 1).
Таблица 1
Пороговые значения индикаторов экономической составляющей
финансовой устойчивости и безопасности предприятий пищевой
промышленности

№
Финансовые показатели
п/п
1.
Удельный вес убыточных
организаций, в % от общего числа
организаций
2.
Темпы роста прибыли, в % к
предыдущему году
3.
Рентабельность реализованных
товаров, %
3.1 Индекс инфляции
4.
Рентабельность активов, %
4.1
5.
6.
7.
8.
9.

Става рефинансирования
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал, в % к
предыдущему году
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами
Коэффициент независимости

Превышение просроченной кредиторской
задолженности над дебиторской
задолженностью, млрд. руб

Величина пороговых
значений показателей
0

2014 г.

2015 г.

2016 г.

26,7

28,8

21,0

102,1

103,8

107,1

8,6

9,1

10,7

11,36
5,7

12,91
3,0

5,38
5,9

Больше 100

8,25
100,3

8,25
105,3

11,0
90,4

Больше 1
Больше 0,1

1,15
-27,3

1,11
-21,6

1,18
-21,8

Больше 0,5
Меньше 0

0,33
-4,1

0,34
-8,0

0,33
-21,4

Больше 100
Больше индекса
инфляции
Больше ставки
рефинансирования

Cоставлено по: [2], [3]
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Помимо вышеперечисленных, в процессе оценки финансовой
устойчивости организаций пользователи сталкиваются со следующими
проблемами:
1. Отсутствие
нормативной
базы
регулирования
и
системы
среднеотраслевых показателей оценки финансовой устойчивости, что создает
препятствия для сравнительного анализа устойчивости деятельности
организаций по видам их экономической деятельности. Например, в
зарубежной практике рейтинговые агентства проводят и регулярно публикуют
аналогичные нормативы.
2. Большое количество коэффициентов для оценки финансовой
устойчивости, не представляющие собой систему для проведения анализа.
Показатели оценки финансовой устойчивости должны не противоречить друг
другу, а отражать наиболее существенные стороны деятельности организации в
современных условиях [1].
3. На практике не применяется оценка финансовой устойчивости с учётом
её жизненного цикла. На каждом этапе жизненного цикла предприятия
присущи свои особенности анализа и управления финансовой устойчивостью.
4. По основным показателям финансового состояния предприятия
прослеживается, что наличие заемных средств снижает его финансовую
устойчивость. Однако, при помощи заемных средств может произойти
увеличение объемов деятельности, освоение новых видов деятельности, а также
выход на новые рынки. Собственники предприятий не против рационального
роста доли заемного капитала, в то время как кредиторы выбирают
предприятия с высокой долей собственного капитала, что снижает риски. В
этом случае стоит особое внимание следует уделить внимание эффекту
финансового рычага.
Таким образом, основной причиной существования проблемы оценки
финансовой устойчивости предприятий является отсутствие в современной
российской науке единого подхода к проведению такого рода анализа. Для
пищевой
промышленности
как
важнейшей
стратегической
и
системообразующей отраслей экономики в России крайне важно принятие
разработанной системы анализа финансовой устойчивости, опираясь на
отраслевую специфику и многочисленные факторы, влияющие на
эффективность функционирования предприятий.
Литература:
1. Данилова Н.Л. Сущность и проблемы анализа финансовой устойчивости
коммерческого предприятия // Концепт. – 2014. – № 02 (февраль). – URL:
http://e-koncept.ru/2014/14028.htm
2. Попова Е.Н. Диагностика финансового состояния пищевой
промышленности с позиции экономической безопасности // Проблемы
современной экономики. – Научно-производственная компания «РОСТ», 2012.
- №2. – С.127-130.
3. Промышленное производство в России. 2016: Статистический сборник //
Росстат. – М., 2016. – С. 249-258.
Научный взгляд в будущее

31

Том 4. Выпуск 6

Экономика

4. Шеремет А.Д. и Сайфулин Р.С.Методика финансового анализа. – М.:
ИНФРА-М, 2000. – С.160
Статья отправлена: 30.05.2017 г.
© Петрушина Е. Б.
ЦИТ: ua217-062
DOI: 10.21893/2415-7538.2017-06-4-062
УДК: 65.011

Зборовська О.М.
СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА
Вища школа інформатики та економіки (Польща)
Olsztyn, ul. Barczewskiego 11, 10-061
Zborovska O.M.
SYSTEM MANAGEMENT OF ENTERPRISE ACTIVITY
University of Computer Sciences and Economics (Poland)
Olsztyn. str.. Barczewskiego 11, 10-061

Аннотация. У статті розглянуто ознаки та етапи системного управління
діяльністю підприємства. Досліджено елементи системності в різних підходах
до управління підприємством, визначено що являє собою система управління
підприємством в умовах ринкової економіки. Перевагою системного підходу
управління діяльністю підприємств є спрямування на слабо структуровані
проблеми, пошук оптимального варіанта їх вирішення. Доведено, що для
управлінських досліджень засоби системного підходу сприяють більш
глибокому усвідомленню у структурно-функціонального змісту управлінських
явищ, їх багатогранних взаємозв'язків між собою та оточуючим соціальним
середовищем.
Ключевые слова: система, управління, підприємство.
Abstract. In the article are considered signs and stages of an enterprise’s system
management. The systems elements are explored in the approaches to the enterprise
management; the determination of the industrial enterprise’s management system in
a market economy. Advantage of approach of the systems of management of
enterprises activity is sending to the poorly structured problems, search of optimum
variant of their decision. It is well-proven that for administrative researches facilities
of approach of the systems are instrumental in more deep awareness in structurally
functional to maintenance of the administrative phenomena, them many-sided
іntercommunications between itself and by a social environment.
Key words: system, management, enterprise.
Вступ. Ринкові відносини потребують глибокого вивчення нових
теоретичних положень та розробки практичних підходів до управління
діяльністю підприємств. Методологічною основою наскрізного управління
підприємством є системний підхід. Системний підхід не виражається у вигляді
конкретної суворої методологічної концепції. Його можна охарактеризувати як
сукупність певних принципів, дотримання яких дозволяє цілеспрямовано
зорієнтувати теоретичні дослідження і практичну діяльність підприємства.
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Тому актуальним стає завдання аналізу терміну «система», визначення
основних законів системи, розгляду особливостей системного підходу до
управління підприємством.
Визначення поняття «система» наведено у працях Р. Акоффа, Л. фон
Берталанфі, У. Гослінга, А. Холла, К. Уотта та інших. Наприклад, за Л. фон
Бертоланфі, система – це комплекс елементів які перебувають у взаємодії [10,
с. 87]. У. Гослінг під системою розуміє сукупність простих частин [11, с. 101].
Р. Акофф вважає, що система є будь-якою суттю, яка складається з
взаємопов'язаних частин [1, с. 60].
Також категорія «система» розкрита такими російськими і українськими
дослідниками, як С.В. Глівленко, В.В. Мильнік, С.Л. Чернишов, І.Г.
Черноруцький та іншими [2; 4; 8; 9]. В.В. Мильнік визначає систему як
цілеспрямований комплекс взаємопов'язаних елементів будь-якої природи і
відношення між ними [4, с. 35]. Поняття економічної системи висвітлене С.Л.
Чернишовим. У його працях дано таке визначення цієї категорії: “під
економічною системою розуміється будь-яка система, в якій діють натуральні
товарні змінні” [8, с.34].
Б.З. Мильнер відзначає, що до визначення поняття системи склалися два
основні підходи. Перший з них розглядає систему як комплекс елементів, що
характеризує деяку цілісність, який складає єдине ціле в тому або іншому
відношенні. Недоліком такого підходу є нечіткість поняття “цілісність”, яке
само вводиться через поняття “система”. Другий підхід визначає систему як
комплекс взаємодіючих елементів [ 5, с. 81].
А.І. Радченко під системою розуміє сукупність “... взаємодіючих
елементів, властивості яких якісно відрізняються від суми властивостей цих
елементів”. Недоліком цього визначення є, на наш погляд, відсутність
сполучного ядра, яке дозволило б говорити про взаємозв'язок і взаємодію
елементів [ 6, с. 48].
Цей недолік в деякій мірі долається у визначенні Дж. де С. Коутиньо, який
під системою розуміє “... сукупність зв'язаних між собою і в той же час різних і
незалежних частин. Опис системи містить в собі визначення тієї соціальної
функції, яку вона повинна виконувати. Конструкція системи — це визначення
елементів, які вона повинна містити, і способу взаємного з'єднання цих
елементів” [3, с.67]. У визначенні Д.О. Елліса, та Ф.Д. Лудвига, наведено
наступне: “ ... система — це щось, що виконує операційний процес; це щось, що
працює визначеним чином і що виробляє який-небудь продукт” [3, с. 51].
Таким чином, більшість авторів враховує взаємозв'язки між елементами, і
система управління визначається як:
• “конструкція” організаційної системи яка характеризує склад,
взаємозв'язок ланок управління (об'єкта та суб'єкта управління);
• побудову керуючої системи, спосіб її внутрішньої організації,
визначення зв'язків усіх елементів суб'єкта управління (порядок
розташування, підпорядкованість окремих ланок управлінського апарату
- відділів, груп, бюро), що дозволяє виконувати необхідні функції
управління;
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• елементи системи, їх зв'язки, її цілісні властивості, якщо вони так чи
інакше забезпечують стійке існування системи;
• взаємовідносини підрозділів і посад в організації, розподіл ролей,
повноважень, відповідальності.
В якості закону функціонування виступає сукупність правил і певна
послідовність дій. Стисло сформулюємо основні етапи системного управління
підприємством:
1. Визначення місця підприємства в галузі і регіоні, місії підприємства.
2. Постановка мети.
3. Розчленовування системи на складові і детальне вивчення кожної
підсистеми.
4. Виявлення факторів, що впливають на підсистеми і систему загалом, їх
угрупування і ранжирування.
5. Пошук відхилень існуючого стану системи від заданого.
6. Визначення об'єктивних і суб'єктивних причин відхилень.
7. Встановлення основних способів, методів і засобів приведення системи
в заданий стан.
8. Пошук власних ресурсів, необхідних для вирішення проблеми.
9. Придбання додаткових ресурсів.
10. Реалізація запланованих дій.
11. Контроль і аналіз результатів.
В умовах зовнішнього середовища яке постійно змінюється, виживання
підприємства багато в чому залежить від оперативності дій. У зв'язку з цим
етапи 5–11 модифікуються відповідно до превентивного рішення проблем.
Висновки. Зазначимо, що більшість недоліків і протиріч у практиці
управління підприємством породжено рішеннями, орієнтованими на
оптимізацію кожної функціональної підсистеми в рамках яких воно існує.
Вирішити ці проблеми ї в діяльності вітчизняних підприємств на основі
системного підходу покликана координація усіх операцій, методологічний
апарат якої довів універсальність свого використання в оптимізації бізнеспроцесів на підприємствах всіх галузей національної економіки.
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Аннотация. В статье раскрыты факторы обеспечения финансовой
устойчивости, основные проблемы финансового состояния предприятий
пищевой промышленности, делаются выводы о пути укрепления финансовой
устойчивости в перспективе.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, пищевая промышленность,
финансовое состояние предприятий.
Abstract. The article views the factors of ensuring financial stability, the main
problems of financial condition food industry enterprises, finds ways to strengthen
financial stability in the long term.
Key words: financial stability, food industry, financial condition enterprises.
Одной из важнейших стратегических и системообразующих отраслей
экономики в России является пищевая промышленность, которая формирует
агропродовольственный рынок, экономическую и продовольственную
Научный взгляд в будущее

35

Том 4. Выпуск 6

Экономика

безопасность.
Эффективность работы пищевой промышленности определяется
результатами функционирования каждого предприятия данной отрасли в
отдельности. Одна из главных характеристик устойчиво функционирующего
предприятия пищевой промышленности – стабильность его деятельности с
позиции долгосрочной перспективы. Она связана, прежде всего, с общей
финансовой структурой предприятия, степенью его зависимости от кредиторов
и инвесторов. Именно поэтому
большое внимание уделяется анализу
финансово-экономического состояния предприятия, изучения показателей,
отражающих его финансовую устойчивость.
Актуальность исследования подтверждается также тем, что рынок
пищевой промышленности в целом довольно сложен и на сегодняшний день
подвергается негативным влиянием многочисленных факторов - низкого
среднего уровня жизни населения России, специфики продуктов,
нестабильностью валютного курса, инфляцией, международными санкциями
и др.
Отрасль пищевой промышленности России на сегодняшний день - одна из
лидеров по темпам промышленного развития. По данным таблицы 1 объем
отгруженных товаров собственного производства за период 2011-2016 гг. вырос
в 1,8 раза. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг на начало
2016 г. на 58 % превышает показатели 2011 г. и достигает 5001 млрд руб.
Таблица 1
Основные финансово-экономические показатели работы
организаций пищевой промышленности в России за 2011-2016 гг.

Показатель
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами, млрд. руб.
Удельный вес убыточных предприятий, в %
Инвестиции в основной капитал, млрд руб
Оборотные активы
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами, %
Выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг, млрд руб
Составлено по: [5]

2012
3602

2013
4001

2014
4272

2015
4840

2016
5861

26,8
190,5
1017
1,18
-27,3

25,9
218,5
1121
1,2
-21,6

26,7
233,4
1255
1,15
-21,8

28,8
251,4
1408
1,11
-25,8

21,0
271,6
1436
1,18
-17,2

3169

3583

3789

4352

5001

За период 2011–2016 гг. наблюдается положительная динамика конечного
финансового результата - с 2011 г. он вырос на 140%. Удельный вес убыточных
предприятий сокращается, но по прежнему остается высоким – 21 %.
Отрасль пищевой промышленности - одна из самых инвестиционно
привлекательных отраслей, о чем свидетельствует прирост инвестиций в
основной капитал - с 2011 по 2016 гг. более, чем на 81 млрд. руб. Пищевая
промышленность характеризуется быстрой окупаемостью и оборачиваемостью
вложенных денежных средств по сравнению с базовыми отраслями, поскольку
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производит продукцию массового потребления, которая пользуется
ежедневным спросом населения. Отдачу от капиталовложений можно получить
уже через 2–3 года, что является весьма приемлемым сроком для большинства
инвесторов [1].
Оценка показателей финансовой устойчивости предприятий отрасли
позволяет определить, насколько рационально используются собственные и
заемные
средства, перспективы развития
производства, способно ли
руководство быть стратегическим и гибким в современных условиях рыночных
отношений, а так же сделать прогноз на длительную перспективу [3].
Значимым показателем финансовой устойчивости является коэффициент
текущей ликвидности, который показывает достаточно ли у предприятия
средств, которые могут быть использованы им для погашения своих
краткосрочных обязательств в течение года. Анализ деятельности предприятий
пищевой промышленности по данным табл. 1 показывает, что за период с 2011
по 2016 гг. коэффициент текущей ликвидности находился в пределах от 1,11 до
1,2. Таким образом, значения данного показателя не опускались ниже 1 и были
блики к нормативу.
Главное условие финансовой устойчивости предприятия – наличие
достаточного объема собственных оборотных средств. Поэтому еще одним
важнейшим показателем является коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами. Данный коэффициент используется для определения
несостоятельности (банкротства) организации. Считается, что как минимум
10% оборотных средств предприятия должны пополняться за счет собственного
капитала [3]. В период с 2011 по 2016 гг. на предприятиях пищевой
промышленности коэффициент был отрицательным, что свидетельствует о
формировании оборотных средств за счет заемных источников. Следует
отметить, что это достаточно жесткий критерий, используемый только в
российской практике и большинству предприятий сложно достичь
нормативного значения. Поскольку коэффициент рассчитан по всей отрасли в
целом, значения могут быть занижены из-за финансового состояния
предприятий у которых собственные средства отсутствуют.
Таблица 2
Кредиторская задолженность организаций отрасли пищевой
промышленности РФ за период 2011–2016 гг., млн. руб
Год

Кредиторская
задолженность

2011 600933
2012 699453
2013 795808
2014 906211
2015 1039740
2016 1293545
Составлено по: [4]
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Задолжен
ность
поставщи
кам
390494
436676
476395
538693
671349
787826

В том числе
Задолженность Задолженность в
в бюджет
государственные
внебюджетные
фонды
89446
4814
102977
6939
138982
7263
168530
7810
194653
9100
235997
9023
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Просроченная
кредиторская
задолженность
27948
23543
31633
20555
20130
10005
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Еще одно условие обеспечения финансовой устойчивости - превышение
суммы дебиторской над суммой кредиторской задолженности.
Анализ кредиторской задолженности организаций отрасли пищевой
промышленности показал, что за период 2011–2016 гг. объем обязательств
вырос в 2,5 раза, а показатель просроченной кредиторской задолженности,
увеличившийся 2013 г. на 8090 млрд.рублей, к 2016 г. достиг минимального
значения за рассматриваемый период. В структуре кредиторской
задолженности
больший удельный вес занимает задолженность перед
поставщиками (65%) (табл. 2).
Таблица 3
Дебиторская задолженность организаций отрасли пищевой
промышленности РФ за период 2011–2016 гг., млн. руб
Год

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Дебиторская
задолженность

710571
798912
890518
995345
1154367
1345498
Составлено по: [4]

В
том
числе
задолженность
покупателей
473656
530351
615689
710130
821999
939643

Просроченная
дебиторская
задолженность
25317
22248
25289
24625
28144
31048

В
том
числе
задолженность
покупателей
18255
15875
21475
20821
25459
29055

Анализ дебиторской задолженности свидетельствует о росте показателя
невыполненных обязательств контрагентов перед организациями пищевой
промышленности к 2016 г. в 1,9 раз по сравнению с 2011 г., что составляет
1345498 млн.руб. (табл. 3). Основная доля невыполненных обязательств
принадлежит покупателям и заказчикам.
Превышение дебиторской задолженности над кредиторской за последние
годы и тенденция роста показателей дебиторской задолженности
свидетельствуют о вероятности риска невыполнения обязательств должниками
и оказывают негативное воздействие на финансовое состояние организаций в
целом посредством снижения финансовой устойчивости и уровня деловой
активности, и как следствие, данные факторы вынуждают организации
пищевой отрасли обращаться к заемным средствам.
Оценивая основные тенденции развития, можно выделить ряд внешних и
внутренних факторов, влияющих на данный сектор экономики и определяющие
устойчивость финансового состояния пищевой промышленности России (рис.
1).
Для решения проблем обеспечения финансовой устойчивости организаций
пищевой промышленности и минимизации влияния негативных факторов
необходимо активное вмешательство государства. На данный момент
распоряжением Правительства РФ от 17 апреля 2012 г. № 559-р принята
Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности
Российской Федерации на период до 2020 года. В соответствии с указанным
документом, динамика развития отраслей пищевой промышленности на
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период
до
2020 года
будет
формироваться
под воздействием
многочисленных факторов, к которым относятся определяющий спрос на
отдельные виды продовольствия со стороны различных социальных групп и
рост доходов населения, а также вхождение России в мировое экономическое
пространство и повышение вероятности рисков, угрожающих устойчивому
и динамичному развитию пищевой промышленности со стороны мирового
рынка продовольствия [2].
Внешние факторы

Внутренние факторы

– состояние сельского хозяйства (основной
источник сырья);
– санкции
– платежеспособность населения;
- уровень развития импортозамещения
- международные санкции;
–государственное и таможенно-тарифное
регулирование;
– доступность заемных средств.

– состояние производственных мощностей;
– состав и структуру основных
производственных фондов;
– наличие собственных финансовых
средств;
– инвестиционную и инновационную
активность;
– наличие квалифицированных кадров.

Рис. 1. Факторы, оказывающие воздействие на финансовое состояние
организаций пищевой промышленности в России

Составлено по: [1]
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Abstract. The development of multi-vector economy, effective implementation of
reforms in this sphere as well as improvement of living standards is impossible
without a qualitative operation of financial controlling services, especially at
agricultural enterprises. However, the lack of effective state support in this area as
well as professional financial controllers in the agrarian sector had a negative
impact not only on the resource provision, but also the whole profitability of
enterprises in the industry. Therefore, at the present stage of development of
Ukrainian agrarian sector the topical issue is definition of common principles for the
implementation of effective financial and credit policy at the agricultural industry of
the economy.
Given the topicality of the above issue and lack of its study, the main purpose of
this Research is a determination of the role of financial controllers staff in the
formation of the credit policy of agricultural enterprises and measures for its
enhancement.
As a result of the analysis, we have found that financial controlling together
with all its components provides for timely reflection and provision of information on
financial and economic activities to external and internal users by experts for the
purpose of further planning and implementation of their management decisions.
In addition, taking into account the above approach, we have identified the main
stages in the formation of the credit policy at agricultural enterprises with the
participation of controlling services staff. They include both financial controllers’
analysis of an agricultural enterprise activity on the possibility of its crediting and
scientific and practical approaches to the implementation of specific credit policies.
We also have found that, first of all, it is necessary to involve financial controllers in
all micro and macro credit development processes in order to increase the role of
controlling services in the formation of the credit policy at agricultural enterprises.
The above approach is comprehensive and provides the conditions for a
differential study of the problem of the effective financial controllers’ performance at
enterprises of the agrarian sector of the economy at both national and regional
levels.
Key words: agrarian sector of the economy; agricultural enterprise; financial
controlling; financial controller; financial controlling service.
Introduction.
The development of multi-vector economy, effective implementation of reforms
in this sphere as well as improvement of living standards is impossible without a
qualitative operation of financial controlling services, especially at agricultural
Научный взгляд в будущее
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enterprises. However, the lack of effective state support in this area as well as
professional financial controllers in the agrarian sector had a negative impact not only
on the resource provision, but also the whole profitability of enterprises in the
industry. Thus, in 2015 capital investments in Ukrainian agriculture and profitability
of agricultural enterprises were less than three times in comparison with similar
indices in the industry and amounted to only 30.1mln. and 30.5% accordingly [1,
p.33, 51]. As a consequence, in 2010-2015 this trend provoked a demographic crisis
in the state’s rural areas and a reduction in the number of hired agricultural workers
by almost 1.5 times, which equaled only 491.4 thousand people [1, p.51]. Therefore,
at the present stage of development of Ukrainian agrarian sector the topical issue is
definition of common principles for the implementation of effective financial and
credit policy in the agricultural industry of the economy.
Given the topicality of the above issue and lack of its study, the main purpose of
this Research is a determination of the role of financial controllers staff in formation
of an agricultural enterprises’ credit policy. To achieve the purpose we have formed
the following main objectives: to determine the categorical apparatus concerning the
interpretation of the socio-economic essence of financial controlling, financial
controller and controlling service; to describe the main stages of the credit policy
formation at agricultural enterprises with the participation of financial controlling
services staff; to propose measures for enhancement of the financial controlling
services staff’s role in the formation of credit policies at agricultural enterprises.
Research Findings.
The analysis found that there are different approaches to the interpretation of
financial controlling essence as a social category. They are alike, but differ in
individual components. So, most of the researchers define this category as the
financial management system of the business development in the area of forecasting
and planning mechanisms and tools to achieve business stable financial condition [2,
p.10; 3, p.10].
In addition, the majority of scholars and practitioners who have been researching
this issue define the financial controller as a person who works in the financial
management system of the business development in the area of forecasting and
planning mechanisms and tools to achieve business stable financial condition
[2, с.10; 3, с.10]. That is, at the current level of agricultural sphere development this
category of persons, in our opinion, first of all includes employees of accounting,
heads of departments and senior staff, as well as managers and their deputies.
Given the foregoing interpretation of financial controlling, the financial
controlling service is a division of a business entity responsible for the
implementation of its overall sustainable and long-term concept of financial and
economic effective management in terms of transformation of socio-economic
relations.
We believe that, according to the interpretation of the above-described socioeconomic categories, it is advisable to characterize the main stages of the credit
policy formation at agricultural enterprises with the participation of financial
controlling services staff. Thus, they include: an analysis of the results of financial
and economic activities of business entity by employees of the financial controlling
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service; an assessment of the solvency of the above entity on the possibility of its
crediting; experimental evaluation and adjustment of the current credit policy of an
agricultural enterprise; theoretical analysis of the achieved results of the study
(figure).
FINANCIAL CONTROLLING SERVICE
Evaluation of the results of financial and economic activities of business entity by
financial controllers
Determination of the entity's solvency by the controlling service staff on the
possibility and appropriateness of external credit resources usage
Financial controllers’ analysis of the effectiveness of the credit resources usage of
an economic entity
Evaluation of the results obtained and the following determination of a short- and
long-term strategy for the development of the credit policy at an agricultural
enterprise by the financial controlling service staff
Figure. Main stages of the credit policy formation at agricultural enterprises
with the participation of financial controlling services staff

Reference: Author's research

In our opinion, that will help to: carry out a systematic evaluation of financial
and economic performance of economic entities by financial controllers; study the
real lending needs and possibilities of the accountable economic entity; set a direct
relation between a salary of financial controllers and economic results of the
agricultural enterprises where they work; focus on current trends, conditions and
prospects for the development of the credit market in the agricultural industry and the
state as a whole; establish a state agrarian bank with representatives of the controlling
services of each agricultural enterprise in its regional, district and local branches and
offices; carry out audit of bank credit activity in the agricultural sector of the
economy with the involvement of financial controllers of the leading economic
entities of this industry etc.
Conclusions.
We believe that, the proposed complex methodological approach to the
formation of credit policy will help to identify the most significant components of it
and develop effective measures for its improvement. We should also highlight the
main activities and expected results for the implementation of the above policy in the
agricultural industry of the economy, which we have determined through a
monographic survey, expert assessments, multifactor comparison, and the like.
Научный взгляд в будущее

42

Том 4. Выпуск 6

Экономика

References:
1. Agriculture of Ukraine 2015: Statistical Yearbook. – К.: State Statistics
Service of Ukraine, 2016. – 360 p.
2. Davidovich I.E. Controlling: train. aid. / Davidovich I.E. – К.: Center of
educational literature, 2008. – 552 p.
3. Tereschenko O. O. Financial controlling: train. aid. / О. О. Tereschenko,
N.D. Babyak. – К.: KNEU, 2013. – 407 p.
The article was sent: 10/06/2017 y.
© Klokar O.O.
ЦИТ: ua217-080
DOI: 10.21893/2415-7538.2017-06-4-080

Мысник В.Г., Забровская Д.М.
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ТРУДОВОЙ ЗАГРУЖЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕГИОНОВ СЕВЕРО -ЗАПАДНОГО ОКРУГА РОССИИ
Межрегиональный институт экономики и права г. Санкт-Петербург
Ленинградская областная администрация
Mysnik V.G., Zabrovskaya D.M.
UNEVEN EMPLOYMENT UTILZATION OF THE POPULTION OF
NORTH-WEST DISTRICT OF RUSSIA
Interregional institute of Economics and law Saint-Petersburg
Leningrad regional administration
Аннотация. В статье рассматривается трудовая загруженность и
особенности занятости населения регионов Северо-Западного округа России.
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Одной из главной особенностей, которая принципиально отличает
российский трансформационный опыт от тенденций в других странах и
оказывает влияние на проблемы рынка труда и занятости населения является
значительная регионализация экономики. Региональные особенности связаны
со спецификой разделения труда, формирования экономически активного населения, со сложившимся уровнем и структурой занятости, обеспеченностью
сырьевой базой, с динамикой и эффективностью производства, инвестиционной
активностью и привлекательностью территорий, обеспеченностью учебными
местами.
Формирование в России рынка труда диктует необходимость разработки
политики занятости, учитывающей специфику региональной экономики,
национальные особенности, менталитет населения. Это не исключает
использование некоторых принципов и подходов, характерных для стратегий
занятости в других странах, что, однако, возможно лишь при условии их
адаптации к российским реалиям. Регионы РФ настолько обширны и
многообразны, что анализ их экономики часто равнозначен анализу отдельной
страны [1]. Вполне понятно, что экономика и рынок труда, условия их
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функционирования, например, любого региона федерального будут
значительно отличаться от регионов других федеральных округов.
И
действительно, Северо-Западный федеральный округ один из самых крупных
по населению (13,8 млн. человек на начало 2017 года), высока и плотность
населения [2].
Значительно различаются денежные доходы и средняя начисленная
заработная плата. Ещё больше этот разрыв наблюдается при сравнении
отдельных регионов Северо-Западного округа. Так, средняя заработная плата в
округе составляет примерно 38000 руб., В городе Санкт- Петербурге в феврале
2016 года она составляла 45900 руб., в Мурманской области на 500 рублей
больше, а в Ненецком национальном округе 65300 руб.
Заработная плата и уровень жизни значительно влияют на уровень
занятости населения округа. Так, снижение заработной платы в некоторых
регионах России приводит к оттоку мигрантов, а следовательно к изменению
структуры занятости. Эмигранты со стран ближнего зарубежья стали выезжать
в другие страны, увеличивая безработицу в России.
Территория округа 9,8% территории России. Он включает следующие
регионы: город федерального значения Санкт-Петербург, республики Карелия
и Коми, Архангельскую область, Ненецкий автономный округ, Вологодскую
область, Мурманскую область, Ленинградская область, Новгородская область,
Псковская область, Калининградская область.
По статистическим данным, самая высокая плотность населения, не считая
г. Санкт-Петербурга, в Калининградской области (63.66 чел. на квадратный
км.), а самая низкая в Архангельской области (2.02 чел).
Специализацию хозяйства округа, прежде всего, определяет его выгодное
географическое положение. Это близость Балтийского моря, стран Балтии и
Финляндии, сырьевой базы Севера и центрального федерального округа.
Сырьевой фактор определяет специализацию, а значит и занятость
населения округа. Видами экономической деятельности, определяющими
специализацию округа можно считать следующие: добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие производства, производство транспортных
средств и оборудования, производство газа и прочие.
Неравномерность экономического развития регионов приводит к
неравномерной трудовой загруженности населения в регионах и везде она
имеет свою специфику. Трудовая загруженность, как правило, в экономической
литературе применяется к понятию занятости одного человека в течение
рабочего дня.
Понятие «трудовая загруженность» населения не используется в
социально-экономической литературе и частности в статистике. Однако, на наш
взгляд, это понятие имеет право на существование. Слово «загруженность»
идентично слову «занятость», а, следовательно, трудовая загруженность и
трудовая занятость можно считать синонимами, но эти два понятия имеют и
некоторое отличие.
Занятость населения, как нам представляется, больше характеризует
количественный показатель использования трудового потенциала, а трудовая
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загруженность больше качественный показатель.
Подъем российской экономики, повышение продуктивности труда и
качества жизни людей предполагают эффективное использование всех видов
производственных ресурсов, и в первую очередь рабочей силы. Трудовой
потенциал общества определяется количеством экономически активного
населения, уровнем занятости, профессиональной подготовки лиц, реально
участвующих в трудовой деятельности, производительности их труда.
Эффективность использования человеческого потенциала страны зависит от
того, как соотносятся показатели занятости на макро- и микроэкономическом
уровне. В первом случае оценивается занятость трудоспособного населения в
целом, во втором – трудовая загруженность работников на конкретных
предприятиях. Другими словами, следует различать полную занятость
населения и полную трудовую загруженность.
Для сравнительного анализа трудовой загруженности регионов можно
использовать показатель удельного веса занятого населения в экономике в
общей численности постоянного населения или в численности экономически
активного населения. Расчеты показывают, что по регионам даже одного
федерального округа эти показатели далеко не одинаковы. Так, если по
регионам Северо - Запада, в 2012 г. трудовая загруженность населения по
удельному весу занятых в экономике к общей численности населения в среднем
по округу составила 96%, а уровень безработицы – 3,95%, то в других регионах
округа показатели другие.
Северо – Западный округ России включает в себя следующие регионы:
Наибольшая трудовая напряженность в округе и низкая безработица
отмечаются в г.Санкт- Петербурге, малая занятость и высокий уровень
безработицы характерны для северных регионов Северо-Западного округа и
Калининградской области.
Неравномерная
трудовая
загруженность
населения
регионов
свидетельствует о низкой эффективности занятости и вряд ли в этих условиях
можно говорить о достижении полной занятости. Принято считать, что полная
занятость населения означает наличие подходящей работы у каждого
трудоспособного и желающего трудиться человека. Непременное условие ее
достижения - соответствие числа имеющихся рабочих мест количеству
трудоспособного населения. Однако этого условия при всей его важности
недостаточно. Во-первых потому, что не учитывается самозанятость населения,
рабочие места которой не всегда поддаются учету. Во-вторых, полная занятость
возможна только при эффективном использовании персонала на имеющихся
рабочих местах, при полной трудовой загруженности работников. Отсюда
можно сказать, что занятость населения на макроуровне теснейшим образом
связана с использованием каждого работника на микроуровне.
Показателем трудовой загруженности персонала предприятий будет
выступать степень использования рабочего времени, его интенсивность. Более
полное использование каждым работником установленного рабочего времени –
свидетельство высокой трудовой загруженности.
Полная и эффективная занятость практически не достижимы, хотя
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теоретически это можно допустить. При оценке полной и эффективной
занятости, на наш взгляд, необходимо учитывать экономические интересы не
только работодателя, но и самого работника, поскольку они существенно
различаются по своему содержанию и ожиданиям. Так, для работодателя
конечным результатом являются трудовая загруженность каждого работника,
его
выработка,
загрузка
оборудования,
уровень
использования
производственных ресурсов, влияющие на величину его доходов и прибыли.
Для работников - размер оплаты труда и уровень доходов, включая социальные
блага, которые ему предоставляет работодатель. Во всех случаях, если зарплата
на рабочем месте окажется ниже реального прожиточного минимума, то такую
занятость нельзя признать эффективной.
Занятость-это важнейшая экономическая категория по которой можно
судить о благосостоянии народа любого государства.
На наш взгляд, показатели трудовой загруженности населения регионов
можно использовать при рейтинговой оценке работы региональных органов в
области труда и занятости, а также при разработке планов и региональной
политики.
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ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSETS OF THE
ORGANIZATION

Для того чтобы основные средства были эффективны и выполняли
возложенные на них функции их необходимо поддерживать в рабочем
состоянии, а значит своевременно ремонтировать, менять износившиеся
детали, осуществлять необходимое обслуживание. Решить большинство
задач, связанных с обеспечением, наличием, движение, поддержанием в
рабочем состоянии и так далее во многом позволяет рациональная
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организация бухгалтерского учета рассматриваемого вида имущества, так
как именно в рамках данной системы формируется обширная информационная
база, являющаяся основной любого управленческого решения, связанного как с
управлением организацией в целом, так и всеми видами имущества, включая
основные средства.
Ключевые слова и словосочетания: основные средства, амортизация,
контроль, наличие, состояние, износ, учет, анализ.
In order for the fixed assets to be effective and fulfill the functions assigned to
them, they must be maintained in working order, which means timely repairs,
changing worn parts, and performing the necessary maintenance. To solve most of
the tasks related to the provision, availability, movement, maintenance and soon in
many ways allows a rational organization of accounting of the property in question,
since it is within the frame work of this system that an extensive information base is
formed, which of them are in any management decision related, connecting with
anagement of the organization a whole, and all types of property, including fixed
assets.
Keywords: fixedassets, depreciation, control, availability, condition,
depreciation, accounting, analysis.
Порядок учета основных средств в Российской Федерации
регламентируется Положением по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных
средств» [1]. Данный нормативный документ дает трактовку понятия основных
средств, утверждает критерии отнесения имущества к основным средствам,
прядок формирования первоначальной, восстановительной, остаточной и иной
стоимости основных средств и пр.
Функцию обеспечения единого понимания норм ПБУ 6/01 выполняют
Методические указания по учету основных средств №91н.
По большому счету задачи бухгалтерского учета основных средств
сводятся к следующему:
- осуществление и проведение мероприятий по контролю наличием
сохранностью, движением и техническим состоянием основных средств с
учетом места их использования;
- документальное оформления всех фактов хозяйственной жизни
связанных с наличием, движением и использованием основных средств в
процессе эксплуатации в четком соответствии с допущениями установленными
законодательством Российской Федерации и учетной политикой конкретного
хозяйствующего субъекта,
- осуществление контроля за рациональным и целевым расходованием
ресурсов на реконструкцию и модернизацию основных средств;
- ежемесячное исчисление доли стоимости основных средств в виде
амортизационных отчислений для включения в затраты организации в четком
соответствии с положениями учетной политики устанавливающими выбранный
организацией способ начисления амортизации;
- организация и осуществление налогового учета основных средств у
организаций уплачивающих налоги по упрощенной и традиционной системам;
- контроль за правильность формирования информации об основных
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средствах отражаемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пр. [2, с.
103].
Общероссийский
классификатор
основных
фондов
(ОКОФ),
утвержденный постановлением Комитета Российской Федерации по
стандартам, метрологии и сертификации от 26 декабря 1994 г. №359,
постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1 «О классификации
основных средств, включаемых в амортизационные группы» служит
руководствующим документом при определении состава и группировки
основных средств. Группировки объектов в ОКОФ образованы в основном по
признакам назначения, связанным с видами деятельности, осуществляемыми с
использованием этих объектов и производимыми в результате этой
деятельности продукцией и услугами.
Данная классификация объектов основных средств является базовой
классификацией, определяющей содержание основного средства как объекта
бухгалтерского учета. Она необходима для точного определения структуры
основных средств и решения различных учетно - аналитических задач.
В международной практике регламент учета основных средств
устанавливается международные стандарты финансовой отчетности (далее
МСФО), а именно: «Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, и
прекращенная деятельность» (МСФО 5), «Основные средства» (МСФО 16),
«Аренда» (МСФО 17), «Инвестиционное имущество» (МСФО 40), «Сельское
хозяйство» МСФО 41.
Основную задачу составляют расхождения между российскими и
международными стандартами в подходе учета основных средств. В первую
очередь, в международных стандартах концепция экономической выгоды
зачастую создается в зависимости от профессионального личного суждения
бухгалтера. В качестве финансовой выгоды может выступать положительный
имидж компании, общекомандная атмосфера, лояльное отношение персонала и
т.д. Вместе с тем, объекты, принадлежащие к социально-культурной сфере,
разнообразные дворцы спорта и другие активы, которые не участвуют в ходе
производства, или поставке продукции и услуг, или иных нужд управления, в
соответствии с международной отчетностью не могут быть включены в
структуру основных производственных фондов.
И на балансе компании целиком вся группа основных средств без
исключения должна быть учтена по справедливой стоимости.
Самым характерным различием среди международной и российской
практикой построения учета и отчетности обычно бывают отличия в
окончательных целях назначения финансовой отчетности. Отчетная
информация по отечественным стандартам нацелена на отражение
материальных взаимоотношений и демонстрирует положение компании с
юридической точки зрения. А, документация, в свою очередь, разработанная в
согласовании с МСФО, не ставит целью отображение юридической стороны
действий, а направлена на их финансовое содержание, то есть она
анализируется инвесторами и другими разными предприятиями, и институтами
финансов [3, с.135].
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В нынешних реалиях сближение отечественных стандартов с
международными
является
необходимым
обстоятельством
развития
международных связей. При помощи исследования отечественной и
иностранной литературы, а так же путем рассмотрения и поэтапного внедрения
принципов МСФО (IAS 16) можно будет повысить качество бухгалтерского
учета основных средств, а так же их эффективного использования в
современных условиях. А значит позволит привлечь иностранные инвестиции в
российский бизнес и облегчит продвижение отечественной продукции на
мировом рынке.
Бухгалтерский учет операций с основными средствами регламентируется
Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств», вступившими в силу с 1
января 2004 года.
Методические указания определяют порядок организации бухгалтерского
учета основных средств в соответствии с Приказом Минфина РФ от 30.03.2001
№ 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01».
Счет 01 «Основные средства» по отношению к балансу активный. Сальдо
по дебету свидетельствует о размере основных средств на балансе организации.
Обороты по дебету означает поступление основных средств, обороты по
кредиту их списание.
Первоначальная стоимость приобретенных объектов состоит из
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление (за
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов)
и с учетом фактических затрат на доставку и приведение их в состояние,
пригодное для использования [4, с. 101].
Фактические затраты, связанные с формированием первоначальной
стоимости основных средств, отражаются по дебету счета 08 «Вложения во
внеоборотные активы» в корреспонденции со счетами расчетов, а при принятии
основных средств к бухгалтерскому учету списываются с кредита счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» на счет 01 «Основные средства».
Счет 01 «Основные средства» ведется в разрезе соответствующих
субсчетов:
- 01.1 «Поступление ОС»;
- 01.2 «Выбытие ОС».
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы» также ведется в разрезе
соответствующих субсчетов:
- 08.3 «Строительство объектов ОС»;
- 08.4 «Приобретение оборудования, не требующего монтажа»;
- 08.5 «Приобретение нематериальных активов»
Для организации учета и обеспечения контроля по сохранности основных
средств каждому объекту, независимо находится ли он в эксплуатации, в запасе
или на консервации при принятии его к бухгалтерскому учету присваивается
инвентарный номер. Арендованные объекты основных средств учитываются
под инвентарным номером арендодателя.
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Среди современных проблем учета основных средств следует выделить
проблему учета восстановления основных средств.
Восстановление основных средств (возвращение объекту первоначальных
качеств) может осуществляться как посредством ремонта, так посредством
модернизации либо реконструкции. [2, с. 31]
Восстановить эксплуатационные свойства основных средств, в первую
очередь, можно в результате ремонта. Целью ремонта является
систематическое и своевременное предохранение у казанных объектов от
преждевременного износа, выхода из строя в процессе производства, частичное
восстановление качеств, у траченных в процессе эксплуатации объекта. В
зависимости от вида и объема работ различают текущий и капитальный ремонт
[3, с. 341 ].
Расходы на проведение ремонта отражаются в бухгалтерском учете только
в затратах производства продукции, так как начиная с отчетного периода 2011
года, исключена возможность создавать резервы под предстоящие ремонты
основных средств и использовать счет 97 «Расходы будущих периодов».
Однако использование счета 97 вызывает ряд вопросов. С одной стороны.
Инструкция по применению Плана счетов не исключает возможности
использования в улете счета 97 тем предприятиям, которые осуществляют
ремонт в начале года. С другой стороны. Приказ Министерства Финансов РФ
№186н от 24.12.10 указывает на невозможность предприятиям использовать
резервы будущих периодов на данные цели.
В то же время в налоговом учете организации вправе создавать резервы на
ремонт основных средств. Поэтому, в случае принятия решения организацией
создавать такой резерв, может возникнуть различие между бухгалтерским и
налоговым учетом. В результате этого возникнут постоянные разницы, которые
необходимо учитывать в соответствии с требованиями, отраженными в ПБУ
18/02. [1, с. 587]В связи с этим возникает проблема: бухгалтер может ссылаться
и на ПБУ 18/02, и на Инструкцию по применению Плана счетов и создавать
резервы, при этом он будет прав. Решение этой проблемы возможно в
результате отражения в учетной политике создание резервов, ссылаясь на ПБУ
18/02, либо на Приказ Министерства Финансов № 186н.
На сегодняшний день, затраты по ремонту объектов ОС отражаются в
бухгалтерском учете на счетах учета затрат на производство, т.е.
квалифицируются как расходы текущего периода. У этого способа есть
определенные преимущества и недостатки. Так, например, достоинством
является то, что расходы на ремонт без распределения по отчетным периодам
сразу списываются в затраты того производства. где служит объект, таким
образом снижается трудоемкость учетных работ. Недостатком является то, что
расходы (особенно по капитальному ремонту) повлияют на себестоимость
продукции того периода, когда они будут отражены в затратах и. как следствие,
на выпуск продукции. Эти проблемы возникают особенно у тех организаций,
которые производят капитальный ремонт в больших объемах. Т.к.
себестоимость продукции в отчетном периоде будет значительно увеличена,
следовательно, это повлечет за собой увеличение цены, а, как известно, цены на
Научный взгляд в будущее

50

Том 4. Выпуск 6

Экономика

рынке изменяются под влиянием спроса и предложения. Рост цен приведет к
снижению спроса именно у такого производителя, а также к снижению его
конкурентоспособности.
Одним из возможных путей решения данной проблемы является
включение расходов не в затраты, а в стоимость объекта основных средств, что
возможно в результате осуществления модернизации. Модернизация и
реконструкция ОС связаны с улучшением его характеристик: повышение его
мощности, качества применения, улучшение других показателей. В результате
модернизации ряд параметров основного средства совершенствуется. В этом
случае расходы будут увеличивать первоначальную стоимость объектов после
ее окончания. Эти операции в учете находятся под пристальным вниманием
налоговой инспекции (организация не может постоянно осуществлять
модернизацию),
поэтому
необходимы
соответствующие
документы,
подтверждающие улучшение характеристик основных средств,
и,
следовательно проведение модернизации, а не ремонта. [2, с. 33]В
бухгалтерском учете затраты на модернизацию объекта ОС учитываются на
счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Если модернизация объектов
длится более 12 месяцев, то бухгалтерский учет следует вести в порядке,
установленном для капитальных вложений. Преимуществом данного способа
является то. что по завершении работ расходы списываются с кредита счета 08
в дебет счета 01 «Основные средства», не затрагивая счета затрат. Еще одним
преимуществом модернизации является то. что с 2013 года налог на имущество
взимается только с недвижимого имущества, поэтому модернизация никак не
повлияет на налогооблагаемую базу.
В результате модернизации может быть изменен срок полезного
использования объекта, что предприятие решает самостоятельно, изменение
этого срока является правом, а не обязанностью предприятия. Здесь возникает
следующая проблема: предприятие должно просчитать, что эффективнее увеличивать срок полезного использования или оставить без изменения. т.к. от
этого изменится сумма амортизационных отчислений. [4. с. 26]
На протяжении длительного времени использования основных средств
объекты поступают в организацию и передаются в эксплуатацию, в процессе
эксплуатации изнашиваются и подвергаются восстановлению (ремонту,
модернизации, реконструкции), чтобы вернуть их физические качества.
Вовремя произведенные ремонт, модернизация обеспечивают ритмичность
работы предприятия, сокращает простои, делают срок службы объектов
основных средств более длительным.
Улучшение структуры основных средств - это условие роста производства
и показателя фондоотдачи, снижения себестоимости, увеличения денежных
накоплений предприятия, что особенно важно в период экономического
кризиса.
1. Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) «Об
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.04.2001 № 2689)
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Анотація. Розглянуто методики аналізу факторного аналізу фінансових
результатів підприємства. Охарактеризовано основні методи, за допомогою
яких можуть бути факторні показники. Визначено вплив факторів на
досліджувану величину. Показники фінансових результатів діяльності
підприємства проаналізовані, використовуючи програму Eviews7.
Ключові слова: факторний аналіз, фінансові результати, коефіцієнт
еластичності, дохід від реалізації, собівартість реалізованої продукції та
втрати від операційних курсових різниць.
Abstract. In this paper, we describe accounting methodology and the analysis of
financial results of the enterprise. The paper describes the main methods that help
define the factor indicators of the enterprise. The impact of those factors on the final
outcome was researched. The indicators of financial results of the enterprise’s
activity were analyzed by using the Eviews program.
Key words: factor analysis, financial performance, elasticity coefficient, income
from sales, cost of sales and operating losses from exchange rate differences.
Вступ.
Аналіз фінансових результатів має велике значення в системі загальної
оцінки роботи підприємства, оскільки вони в цілому, а операційної діяльності у
тому числі, мають безпосередній вплив на фінансовий стан, який може бути як
позитивним, так і негативним. Значення аналізу фінансових результатів полягає
ще і в обґрунтуванні шляхів їхньої оптимізації, що забезпечує знання
конкретного бізнесу и бізнес-моделі підприємства для прийняття управлінських
рішень. [3, с.78] Посилення значення методик аналізу також пов’язано із
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застосуванням МСФЗ, Директив ЄС, особливо для малих підприємств [2, с.78],
заохочуванням інвестицій [1, с.9; 5, с.293], підвищенням професійного рівня
аналітиків на базі МСФЗ з орієнтуванням на освітні стандарти. [4, с.24]
Основний текст.
Факторний аналіз фінансових результатів операційної діяльності
підприємства ТОВ «Енерго-Інвест» (мале підприємство) проведено методом
ланцюгових підстановок та методом коефіцієнтів еластичності у програмі
Eviews7. Встановлено, що найбільш суттєвий вплив мають дохід від реалізації
продукції, собівартість реалізованої продукції та втрати від операційних
курсових різниць.
Таблиця 1
Ступінь впливу факторів на прибуток підприємства ТОВ «Енерго-Інвест»
з 2013 по 2015 роки
Значення коефіцієнтів
метод
Фактор
нормалізованих
змінних
Exchange
2,04E-13~5,5
Cost
-1,07
Inc
0,89
C
-

метод
коефіцієнтів
еластичності
9,22E-14~10,9
|-3,08|
4,08
8,05E-13~8,735

Ступінь впливу
метод
метод
нормалізованих
коефіцієнтів
змінних
еластичності
Найбільш впливовий фактор
Третій за впливом фактор
Другий за впливом фактор
-

Отже, за весь досліджуваний період найбільший вплив на прибуток
підприємства мали втрати від операційної курсової різниці, далі дохід від
реалізації продукції, а найменший вплив мала собівартість реалізації продукції.
Також ця залежність може мати такий вигляд: ФРОДО =Д – – ВОКР, де
ФРОДО – фінансовий результат від операційної діяльності до оподаткування;
Д – дохід від реалізації продукції;
- собівартість реалізованої продукції;
ВОКР - втрати від операційних курсових різниць.
За наведеними в таблиці 2 даними розраховано вплив факторів на
прибуток підприємства за 2014-2015 роки.
Таблиця 2
Показники діяльності ТОВ «Енерго-Інвест» за 2014-2015 роки
(тис.грн)
Показники

Чистий дохід від реалізації продукції
Собівартість реалізованої продукції
Втрати від операційної курсової різниці
Фінансовий результат від операційної
діяльності до оподаткування

Умовні
позначення
Д
ВОКР
ФРОДО

2014р.

2015р.

2379,8
1559,5
6,8
813,5

3340,7
2259,5
76
1005,2

Відхилення
(+,-)
960,9
700
69,2
191,7

Для розрахунку впливу факторів на зміну чистого прибутку
використовується метод абсолютних різниць [6, с. 212].
1. ∆ФРОДОд=
–
–
–
–
=3340,7 Научный взгляд в будущее
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2379,8=960,9(тис. грн.). Таким чином, збільшення чистого доходу від реалізації
продукції призвело до зростання прибутку.
2. ∆ФРОДО св =
–
–
–
–
=- 2259,5+1559,5=700(тис. грн.). За рахунок збільшення собівартості прибуток зменшився.
3. ∆ФРОДО вокр=
–
–
–
–
=(-76)+6,8=69,2(тис. грн.). За рахунок збільшення втрат від операційних курсових різниць
прибуток зменшився.
Висновки. Таким чином, метод ланцюгових підстановок, метод
коефіцієнту еластичності та метод різниць можна використовувати при
дослідженні динаміки показників фінансових результатів. Перевагою його є
простота й універсальність застосування, що є важливим для малих
підприємств. Проте наведений метод має і певні недоліки. Так, результат
розкладання впливу факторів на результативний показник залежить від
дотримання порядку (послідовності) їх заміни. Крім цього, цей метод
неадитивний за часом, тобто результати зробленого, наприклад, за рік аналізу
не збігаються з відповідними даними, отриманими за місяцями чи кварталами.
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Анотація. В статті охарактеризовано особливості автоматизованого
формування інформації про фінансові результати, оскільки основною метою
діяльності підприємств усіх форм власності незалежно від галузевої
належності, виду діяльності та інших чинників є отримання прибутку у
розмірі, достатньому для подальшого розвитку виробництва. Розглянуто
необхідність впровадження і вдосконалення автоматизованої системи обліку
та контролю на малих підприємствах, що зумовлено ускладненням, посиленням
обсягу та зростанням якості економічної інформації в умовах застосування
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: автоматизація системи обліку, облікова інформація,
автоматизоване робоче місце бухгалтера, удосконалення управління, МСФЗ .
Abstract. In this paper we describe the features of automated formation of
information on financial results, since the main purpose of enterprises of all forms of
ownership, regardless of industry sector, type of activity and other factors is profit in
an amount sufficient for the further development of production. The necessity of
introduction and improvement of automated accounting and control system for small
businesses, due to complications, increasing the volume and improving the quality of
economic information in terms of the application of IFRS.
Key words: automation of accounting, accounting information, accounting
workstation, improving governance, IFRS.
Вступ.
У сучасних умовах серед комплексу проблем бухгалтерського обліку
важливе місце займає питання формування інформації про фінансові
результати, оскільки вони є одними з найважливіших економічних показників,
які узагальнюють результати господарської діяльності, надають комплексну
оцінку ефективності, є основою формування дворівневої інтегрованої системи
знання бізнесу та бізнес-моделі підприємства [4, с.78]. Організація управління
бухгалтерського обліку на підприємстві, підготовка фахівців з обліку в
сучасних умовах неможливі без застосування «інформаційних технологій у
системах бухгалтерського обліку» і ефективного їхнього використання [5, с.
23].
Основний текст.
Будь-яке підприємство, реєструючи господарські операції в первинних
документах, формує підсумкові дані про фінансово-господарську діяльність за
конкретний розрахунковий період, які утворюють оперативну, статистичну та
фінансову звітність, яка необхідна для прийняття управлінських рішень [1,
с.10; 2, с.7]. Облікова інформація в умовах автоматизованої обробки даних
Научный взгляд в будущее

55

Том 4. Выпуск 6

Экономика

органiзована як комплекс первинних документів і документів, одержаних як
результат функціонування системи обробки даних в комп'ютері: файли, бази
даних, машинограми, відеокадри (книги, журнали, головна книга, фінансові
звіти, оперативні дані). Облікова інформація є основою інформаційного
забезпечення автоматизованої системи обробки даних [8], включаючи і
інформацію щодо інвестицій на основі макроекономічних концепцій,
покладених «…в основу формирования информации в финансовой отчетности:
концепции капитала в финансовой и физической форме, концепции сохранения
капитала и формирования финансового результата…» [6, с. 294].
Автоматизований комплекс задач зведеного обліку і складанні звітності забезпечує:
узагальнення інформації на аналітичних і синтетичних рахунках з наступним групуванням
даних по одному або кількох рахунках
відображення господарських операцій, що змінюють стан коштів підприємства, і їх джерел
на рахунках бухгалтерського обліку
автоматизоване систематичне складання (за місяць, квартал, півріччя, рік) бухгалтерського
балансу і звітності, що є завершальним етапом облікового процесу
що сприяє:
якісному контролю за рухом капіталу в частині основних і оборотних коштів
збереженню грошових коштів і контролю за використанням їх за цільовим призначенням
визначенню фінансових результатів і контролю за розподілом прибутку
систематизації і узагальненню даних в аналітичному і синтетичному розрізах про
господарську діяльність для забезпечення прийняття управлінських рішень

Рис. 1 Автоматизований комплекс так обробка задач зведеного обліку і
складання звітності. Джерело: Розроблено автором за даними [7]

Досліджуємому ТОВ «ІНДОСАНТ» - малому підприємству, необхідна
автоматизована система обліку на базі сучасних засобів обчислювальної
техніки, яка дозволяє забезпечити: задоволення інформаційних запитів
користувачів; виконання контрольних та аудиторських завдань; отримання
автоматизованим шляхом готових комп'ютерних управлінських рішень; аналіз
та прогнозування господарської діяльності, що відповідає його обліковій
політиці, яку необхідно удосконалювати з урахуванням Директиви ЄС 2013
року, МСФЗ для малих підприємств [3, с. 294]. Процес автоматизації обліку
доходів, витрат і фінансових результатів передбачає етапи обробки інформації.
I- здійснюється вибір з бази даних інформації в залежності від показників, які
обліковуються, і формується в пам’яті ЕОМ робочий аналітичний масив. II інформація кожного робочого масиву перетворюється в синтетичні дані згідно з
алгоритмом їх обробки. III - здійснюється формування вихідних документів
(вихідної інформації, відеограм) у вигляді зведених відомостей, Головної
книги, які використовуються обліковими службами для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень і складання бухгалтерської звітності.
Висновки.
Ефективне ведення обліку фінансових результатів на підприємстві
неможливе без автоматизованого оброблення облікової інформації.
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Аннотация. В работе рассматривается сущность терминов
«организация» и «организация бухгалтерского учета», предлагается авторское
определение «организация процесса подготовки финансовой отчетности
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предприятия», раскрываются виды процессов организации бухгалтерского
учета, описываются принципы процесса организации подготовки финансовой
отчетности предприятия.
Ключевые слова: организация, процесс, бухгалтерский учет, регламенты,
финансовая отчетность, принципы.
Abstract. The author considers the essence of the terms "organization" and
"organization of accounting", proposes the definition of "organization of the process
of preparing the financial reporting of the enterprise", discloses the types of
accounting, describes the principles of the organization of preparing of the financial
reporting of the enterprise.
Key words: organization, process, accounting, regulations, financial reporting,
principles.
Вступление. Учетный процесс является достаточно сложным в условиях
изменчивости законодательства и экономической ситуации, поэтому вопросы
его организации занимают особое место при изучении теории бухгалтерского
учета. Актуальность исследования базируется на мнении, что, используя
принципы распределения обязанностей и специализации, возникает острая
необходимость рассмотрения вопросов организации процесса подготовки
финансовой отчетности предприятия, так как качество и достоверность
информации напрямую зависят от компетенции бухгалтеров и руководства
предприятия, подходов к управлению и организационных особенностей
хозяйствующего субъекта.
Исследованность проблемы. Вопросы организации затронуты в
законодательстве [1], в том числе бухгалтерского учета и подготовки
финансовой отчетности, занимались многие ученые: И.А. Власова, Э.С. Гейер,
B. Гpибoв, B. Гpyзинoв, Б.З. Мильнер, О.А. Наумчук, С.Н. Петренко,
В.С.Рапопорт, Е.Д. Чацкис, И. В. Сименко, Л. А. Сухарева и другие [2-9].
Основной текст. Согласно Закона Украины «О бухгалтерском учете и
финансовой отчетности в Украине» [1] вопросы организации бухгалтерского
учета на предприятии относятся к компетенции его собственника
(собственников) или уполномоченного органа (должностного лица), который и
несет ответственность за его эффективность.
Организация бухгалтерского учета также по положениям законодательства
предполагает, что предприятию необходимо самостоятельно: определить
форму организации бухгалтерского учета, учетную политику; выбрать форму
бухгалтерского учета как определенную систему регистров, способа
регистрации и обобщения информации в них; утвердить правила
документооборота и технологию обработки учетной информации;
разрабатывает систему и формы внутрихозяйственного (управленческого)
учета, отчетности и контроля хозяйственных операций; может выделять на
отдельный баланс филиалы, представительства, отделения и другие
обособленные подразделения; определяет целесообразность применения
международных стандартов [1].
Термин «организация» может использоваться как функция управления, а
также когда «организацию» рассматривают как предприятие, то есть реально
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существующий субъект. Между тем все эти аспекты понятия «организация» не
следует рассматривать как нечто единое и строго регламентированое.
Смысловое понятие «организация» следует воспринимать как порядок,
последовательность или систему совокупности предметов (понятий) [3].
Обратившись к дефиниции «организация» и «организация бухгалтерского
учета», выясняется, что она имеет различные оттенки значения (табл. 1).
Таблица 1
Сущность понятий «организация» и «организация бухгалтерского учета»
Понятия
Организация как
объект
Организация как
явление
Организация как
процесс

Организация как
система

Если рассматривать
организацию
применительно к
производственным
отношениям
Организация
бухгалтерского учета

Сущность понятия
является целостным комплексом взаимосвязанных элементов и
взаимодействий с внешним окружением. Для нее характерна
целенаправленность функционирования и развития [4];
является объединением элементов для реализации программы или
цели, действует на основе определенных правил и процедур [5,
с.10];
1) это проявление общественной деятельности, основанной на
разделении труда;
2) это совокупность действий, ведущих к созданию и
совершенствованию взаимосвязей между частями целого [3, с.
136];
работающая для достижения поставленной цели в определенных
условиях, в рамках установленных сроков, причем обязательным
становится использование специально разработанных методов,
направленных на оптимизацию расходования ресурсов и
сокращение всевозможных затрат [6];
система мер, направленных на рациональное сочетание всех
элементов производства (рабочие силы, предметы труда, орудия
труда) во времени и пространстве для достижения конкретного
единого результата [6];

1) это система условий и элементов построения учетного процесса
с целью получения достоверной и своевременной информации о
хозяйственной деятельности предприятия и осуществления
контроля за рациональным использованием производственных
ресурсов и наиболее выгодной продажей готовой продукции. В
самом общем виде это упорядочение, приведение чего-либо в
систему. Организация предполагает порядок, сохранение и
поддержание
состояния
определенной
упорядоченности
элементов системы в целом, поддержание качества ее
определенности [7];
2) рассматривается как совокупность методов, мероприятий,
обеспечивающих функционирование учета и его дальнейшее
развитие, как целенаправленную деятельность по упорядочению и
совершенствованию системы бухгалтерского учета [2].

Так как к процессным компонентам самого понятия организации относят
такие действия, как «основать», «учредить», «объединить», «упорядочить»,
«подготовить». Исходя из данных компонентов, можно вывести следующее
определение: организация процесса подготовки финансовой отчетности
предприятия – установление последовательности целевого соподчиненного и
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согласованного в пространстве и времени взаимодействия субъектов
бухгалтерского учета с целью накопления подтвержденной документально
информации в регистрах учета и формирования показателей в финансовой
отчетности на основе бухгалтерских стандартов и национального
законодательства, а также принципов полноты и достоверности (разработка
автора).
Однако, организация не состоит из одного конечного процесса, напротив,
процессов может быть множество, которое в итоге и составит полноценный,
комплексный процесс организации [6]. Поэтому все процессы в бухгалтерии,
подлежащие организации, объединены в определенные виды (предложено на
основе [6]):
1. Организация трудовых процессов – выработка и установление
рациональных связей между субъектом (работник бухгалтерии), его орудием
труда (знания, навыки, техника и технология) и предметом труда (показатели
финансовой отчетности). Предполагает разработку регламентов по организации
труда (правил трудового распорядка) и бухгалтерского учета (учетная
политика); методических указаний и инструкций по регистрации
хозяйственных операций и составлению финансовой отчетности.
2. Организация информационных потоков – создание и поддержание
коммуникационных связей, технологических связей между различными
элементами,
подсистемами
учетной
структуры
(администрирование
информационных систем на предприятии, интеграция программного
обеспечения бухгалтерского учета в программу системы управления,
разработка графиков документооборота, рабочего плана счетов, альбома форм
первичных документов, определение подхода к архивному делопроизводству).
3. Организация управления – установление и обслуживание структурнофункциональных связей между элементами управленческого аппарата и
учетной структурой: разработка «Положения о бухгалтерии», должностных
инструкций Главного бухгалтера и рядовых бухгалтеров.
Процессу организации подготовки финансовой отчетности предприятия
должны быть присущи следующие принципы (составлено на основе [2, 3-6, 8,
9]), систематизированные в табл. 2.
Соблюдение принципов организации процесса подготовки финансовой
отчетности предприятия имеет большое практическое значение, так как
способствует рациональному использованию потенциала работников
бухгалтерии и повышению эффективности учетной работы, что в свою очередь
обеспечивает полноту отражения всех хозяйственных операций через систему
бухгалтерских счетов и регистров в финансовой отчетности.
Заключение и выводы. В научной статье были рассмотрены сущность
терминов «организация» и «организация бухгалтерского учета»; раскрыты
виды процессов организации бухгалтерского учета. Автором были получены
следующие теоретические положения: предложено авторское определение
«организация процесса подготовки финансовой отчетности предприятия»,
описаны принципы процесса организации подготовки финансовой отчетности
предприятия.
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Таблица 2
Принципы организации подготовки финансовой отчетности

Принципы
Комплексность

Экономическая характеристика
сложность и полнота охвата объектов учета – оперирует величинами,
определяющими степень дифференциации в рамках каждой организации.
Включает в себя уровень специализации (разделения труда по участкам
учета), количество уровней в иерархии и степень территориального
распределения подразделений (филиалы, представительства, посольства)
– формализация организационной структуры предприятия и разработка
положений о структурных подразделениях.
Регламентация
заранее разработанные и установленные для организации правила,
действий
процедуры, определяющие поведение работников (составление
должностных инструкций, правил трудового распорядка).
Соотношение
данный принцип определяется уровнем, на котором вырабатываются и
централизации и принимаются управленческие решения (иерархия в организации,
децентрализации сложность организационной структуры).
Техническая
наличие современного программного обеспечения, оргтехники,
оснащенность
коммуникаций (телефония, Интернет, внутренняя сеть);
Компетентность работники бухгалтерии должны иметь профильное образование, обладать
знаниями по бухгалтерскому учету и контролю, коммуникабельностью,
владеть навыками работы с программным обеспечением, хорошо
ориентироваться в законодательстве государства, стремиться к
повышению квалификации и самореализации.
Параллельность процедуры внутреннего контроля должны быть параллельны с
оформлением первичных документов по хозяйственным операциям,
накоплением информации в регистрах учета и составлением финансовой
отчетности.
Достоверность
каждый показатель в финансовой отчетности должен подтверждаться
данными из регистров бухгалтерского учета и первичными документами
на совершенные хозяйственные операции, которые несут изменения в
активах, собственном капитале и обязательствах, формируют финансовый
результат предприятия.
Прямоточность
предполагает такую организацию процесса подготовки финансовой
отчетности предприятия, при которой обеспечивается в кратчайшие сроки
сбор информации для формирования показателей отчетности, кратчайший
путь движения документов от составителя до пользователя информации
об имущественном состоянии и источниках финансирования. Соблюдение
принципа прямоточности приведет к упорядочению документации,
сокращению трудозатрат работников бухгалтерии, уменьшению затрат на
тиражирование документов, предупредит дублирование учетных работ.
Принцип
руководитель,
придерживающийся
единоначалия,
решает
ряд
единоначалия и возникающих вопросов строго самостоятельно, при этом качественный
коллегиальности уровень решения зависит от компетенции руководителя. Антиподом
единоначалия выступает коллегиальность – выработка коллективного
решения, основанного на мнении руководителей различных уровней, а
также на мнении привлеченных специалистов.
Ответственность выполнение должностных обязанностей должно сопровождаться
способностью действовать в рамках этических норм на благо
управленческой системы предприятия, стремлением оценить последствия
своих действий и готовностью нести персональное наказание, в случае не
соблюдения установленных норм и правил.
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Аннотация. В статье раскрывается значение и значимость наличия
организационной культуры в компании. Рассматриваются основные критерии
грамотного построения организационной культуры в зависимости от ниши
предприятия, а также конкретно рассматриваются предприятия сервисного
типа, и наличие места организационной культуры в их структуре. В статье
также описаны основные шаги по внедрению организационной культуры,
которые включают: определение архетипа организации, осознание ее миссии,
ценностей
и
подкрепление
определенными
регламентами.
Также
рассматриваются основные ошибки, благодаря которым организационная
культура так и не стала инструментом повышения эффективности работы в
ряде организаций.
Ключевые слова: организационная культура, архетип организации, Марк
Маргерет, Кэрол Пирсон, миссия организации, управление персоналом.
Введение.
Все больше фирм осознают, что наличие производственных проблем,
отсутствие лояльности среди сотрудников, низкая замотивированность к
выполнению труда – все это непосредственно связано с плохо проработанной
или даже отсутствием четко разработанной организационной культуры
предприятия. Осознав это, управление начинает разработку и внедрение
данного инструмента повышения эффективности предприятия, но зачастую
сталкивается с массой вопросов и проблем, что чаще всего приводит к тому,
что руководство полностью разочаровывается в данном методе. Таким образом
встает вопрос - как выстроить по-настоящему работающую организационную
культуру и внедрить ее на предприятии?
Понятие и особенности внедрения организационной культуры.
Для начала разберемся, что в принципе представляет из себя
организационная культура, а также, с помощью каких методов, возможно
разработать организационную культуру, которая идеально ляжет в основу
определенного предприятия.
Стоит сразу сказать, что вокруг корпоративной культуры существует
огромное количество «но», мало, кто на самом деле понимает, что это и как с
этим работать, и еще большее количество руководителей пугает тот факт, что
корпоративную культуру нельзя измерить и отследить, - во всяком случае, они
так думают. Разберемся, что из этого правда.
Таким образом для начала нам необходимо ответить на ряд вопросов:
- как создается организационная культура, и с чего необходимо начинать
ее разработку;
- какими инструментами мы можем пользоваться для того, чтобы
превратить «фантом» корпоративной культуры в настоящий работающий
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бизнес- инструмент;
- с какими трудностями мы можем столкнуться, осуществляя данный
процесс.
С чего начать разработку корпоративной культуры.
Довольно часто можно столкнуться с тем фактом, что руководители
стремятся создать корпоративную культуру только для того, чтобы все было
«как у людей». Однако, стоит четко осознавать, что корпоративная культура –
это не игрушка, а потому такой необоснованный подход вряд ли приживется
среди персонала.
Зачастую процесс создания и внедрения организационной культуры
происходит следующим образом: руководитель фирмы дает задание hrменеджеру с формулировкой о создании организационной культуры. Далее
менеджер идет на просторы интернета, находит несколько миссий других
организаций этой или смежных ниш, производит скомпановку и пытается
внедрить в данной компании. Как результат – такая организационная культура
совершенно не будет работать, и саму технологию обозначат, как
неработающую.
Что стоит учитывать, чтобы организационная культура все-таки приносила
плоды?
- в первую очередь, не стоит начинать создание и внедрение
организационной культуры, если руководитель компании не собирается
принимать активное участие в разработке и контроле по ее внедрению.
- стоит учитывать, что создание, адаптированной под нужны данной
компании, корпоративной культуры – процесс довольно длительный, а потому
не может ограничиваться лишь созданием миссии, которая в большинстве
случаев также не является полностью авторской.
- данной мероприятие также предполагает наличие определенных рисков:
если руководство решило только «поиграться» в организационную культуру, то
в случае потери контроля и допуска ошибок, сотрудники перестанут доверять
руководству и их дальнейшим мероприятиям, направленным на развитие.
Использование соответствующих инструментов.
В качестве отправной точки создания полноценной организационной
культуры можно использовать книгу Марка Маргерет и Кэрол Пирсон «Герой и
бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов». Методология, описанная в
данной книге, позволяет максимально глубоко оценить существующую в
организации ситуацию и открывает доступ к уже готовым способам разработки
организационной культуры. Определение архетипа – по сути главный вопрос,
который стоит в начале проводимых мероприятий, и на ответ на этот вопрос
обычно уходит не менее трех дней. Однако, по мере определения данной
сущности, все остальные составляющие организационной культуры будут
максимально логичны, а главное – аутотентичны.
Следующий
инструмент
в
создании
максимально
грамотной
организационной культуры – ответ на вопрос о миссии организации и ее
предназначении. Если архетип отвечает на вопрос «кто я», «какой я», то миссия
позволяет ответить на вопрос «зачем».
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Ценности – следующий уровень корпоративной культуры. Они позволяют
ответить на вопрос, что для нас важно и чем мы руководствуемся в достижении
целей.
Еще один немаловажный уровень – это убеждения. Именно на данном
этапе мы формулируем и определяем, что мы будем говорить нашему
персоналу и клиентам.
Регламенты – определяют манеру поведения в первую очередь
сотрудников компании, а именно характеризуют, что принято, а что не принято
в компании, обозначают, какие правила мы категорически не хотим нарушать.
Таким образом данные параметры помогают нам выделить следующие
особенности организационной культурой:
- многоуровневость – чаще всего выделяют только три уровня: архетип,
убеждения и ценности;
- многогранность, которая обеспечена наличием разных направлений
деятельности.
Содержание организационной культуры в сфере услуг.
Говоря о сфере услуг, стоит отметить, что теория построения
организационной культуры рассматривает сервисную культуру, основываясь на
наличии и содержании определенных принципов и этических норм
обслуживания клиентов.
Исходя из этого можно сказать, что культура обслуживания – это
организационная культура сервисного типа, основанная на условиях выработки
определенных умений и навыков, подкрепленная политикой предприятия и
системой поощрения персонала.
В данный момент времени культуру обслуживания принято рассматривать,
как саморазвивающийся и независимый организм, основанный на совокупности
этических правил. Однако, цель данного блока – раскрыть это значение в
гораздо более глубоком смысле и доказать, что культура обслуживания – это
неотъемлемая часть, а скорее, даже этап развития общей культуры
предприятия.
Основным фактором, исходя из которого, можно смело сказать, что
культура обслуживания – лишь часть общей организационной культуры,
является тот факт, что в принципе культура обслуживания существует на
каждом предприятии в силу взаимодействия с клиентами на том или ином
уровне. Однако, здесь можно выделить два уровня развития культуры
обслуживания:
 высокая культура обслуживания – обеспечена таким поведением
персонала, при котором они четко знают, как действовать в той или
мной ситуации, и что конкретно от них ожидают клиенты. Такой вид
культуры делает сотрудников целеустремленными и более лояльными к
компании и руководству;
 низкая
культура
обслуживания
чаще
всего
обусловлена
направленностью скорее на производство, нежели на прямое
взаимоотношение с клиентами, а потому руководство не сосредоточено
на ее развитии.
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Вывод.
Таким образом мы приходим к выводу, что культура обслуживания – это
часть общей организационной культуры компании, а потому ее развитие
строится на тех же факторах, что и развитие культуры общей. Единственное
условие, которое необходимо учесть – это конкретные требования данной
ниши, которые и обеспечивают характер данного вида сервиса.
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Анотація. У статті розглядаються основні етапи створення проектної
команди на основі соціонічного підходу. Акцентується на важливості
врахування психологічних особливостей особистості для налагодження
ефективної взаємодії між учасниками для успіху реалізації проекту.
Проаналізовані основні архетипи, їх цільові та ціннісні орієнтири. Наведені
особливості формування ефективних квадр залежно від типу особистості та
досягнення максимальної мотивації в групі. Розкриваються характеристика
кожної квадри для виконання завдань проекту (пріоритети; розподіл завдань;
ефективність прийняття рішень, комунікації в команді). Висвітлено основні
ролі в команді та специфіку їх визначення залежно від соціотипу особистості.
У статті наведено переваги використання соціоніки для формування та
розвитку ефективної команди у реалізації проектів. які дадуть змогу
підвищити результативність підбору персоналу для управління проектами.
Abstract. In the article socionic approach and stages of the project team
creation are considered. The importance of personality psychological descriptions in
effective co-operation of command participants and success of project are accented.
The basic archetypes, their priorities and values are analysed. The features over of
effective command forming and maximization of motivation on personality archetypes
are brought. The descriptions of each quadra for implementation of project tasks
(priorities; distribution of tasks; efficiency of decisions, command communications)
are distinguished. The leading roles in a project command and personality specific of
social type are exposed. In the article the benefits of using socionics to effective
project team establish and development are exposed. This is an important direction to
improve the efficiency of staff selection for project management in the organization.
Ключові слова: проект, команда проекту, квадра, соціоніка, менеджер
проекту, управління проектом.
Key words: project, project team, quadra, socionics, project manager, project
management
Вступ. Проблематика доцільності врахування особистісних цінностей та
пріоритетів в управління персоналом організації актуальна з часів
започаткування менеджменту як науки. Так, одним із відомих фундаторів науки
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про управління А. Файолем, поряд з іншими базовими принципами було
приділено увагу важливості корпоративного духу як гармонії інтересів
персоналу і організації, єдність зусиль [1, с.11-12].
Значний внесок у сучасне розуміння важливості врахування поведінкових
аспектів особистості працівника та його місця у колективі для забезпечення
ефективності розвитку самої організації належить біхевіоризму [2-3]. Особливо
актуальним для сьогодення вважається розвиток поглядів стосовно з’ясування
ролі працівника в колективі внаслідок ускладнення зовнішнього середовища
функціонування організацій, його надмірної невизначеності та мінливості.
Власне останнє і спричинило активізацію застосування проектного підходу до
управління завдяки можливості чіткішого узгодження цілей, ресурсів та часу,
що доволі ґрунтовно розкрито у науковій літературі, зокрема [4]. Реалізація
будь-якого проекту потребує формування ефективної команди, для якої на
відміну від звичайного колективу є існування певної спільної мети [5]. Саме у
цьому контексті міждисциплінарне дослідження процесу формування команди
проекту з позицій налагодження ефективної взаємодії між учасниками в ході
управління проектами орієнтує науковий пошук у площину розгляду проблем
командоутворення до порівняно нового напряму досліджень - соціоніки.
Соціоніка, як порівняно новий напрям досліджень та концепція типів
особистості і взаємин між ними, була створена в 1970-х роках Аушрою
Аугустінавічюте на основі узагальнення та синтезу загальновідомої типології
К. Юнга та теорії інформаційного метаболізму А. Кемпинського [6].
Метою даної статті є поглиблення міждисциплінарних досліджень
проблематики формування та розвитку команди для підвищення ефективності
управління проектами.
Виклад основного матеріалу.
Дотримуючись загальних постулатів концепції управління проектами, а
також узагальнень щоло суті та специфічних рис команди, розкритих у [5],
характерною ознакою управління проектом є наявність постійної проектної
команди, яка має задовольняти таким вимогам:
– бути єдиним цілим;
– працювати взаємоузгоджено;
– відповідати фаховим вимогам;
– мати зацікавленість до проекту.
Команда проекту створюється шляхом перетворення відібраної для
реалізації основних цілей проекту їх групи спеціалістів, в якій розвивається
відчуття команди, формуються загальні норми, стандарти й цінності та
спроможність працювати спільно на досягнення максимальної спільної
взаємодії. Таке перетворення відбувається поетапно. Характеристика основних
етапів розвитку проектної команди представлена у табл. 1.
Варто відзначити, що кожен етап формування команди вимагає від
керівника проекту виважених рішень стосовно вибору працівників не лише за
професійними якостями, але й спроможністю працювати у команді, що
характеризує надзвичайною відповідальністю посаду керівника проекту.
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Таблиця 1.
Характеристика основних етапів формування та розвитку команди
проекту
Назва етапу
Характеристика
Дії керівника проекту
"Збір" команди Результативность команди на
Спрямування зусиль на
проекту
цьому етапі низька, оскільки її
об’єднання команди з
члени ще не знайомі й не
орієнтацією на основну
впевнені один в одному
мету проекту
"Притирання" Коли члени команди починають Спрямування зусиль на
учасників
працювати разом, виникає
визначення поведінкових
розуміння, що кожен з них
ролей членів команди,
застосовує різні підходи й
формування
психологічного клімату у
методи в роботі над проектом.
групі, організація взаємодії
Такі розбіжності можуть
спричинити суперечки й навіть між учасниками
конфлікти
"Функціонуван Кожен член команди
Спрямування зусиль на
ня" команди
усвідомлює свою роль і місце в максимальне використання
колективі, де він працюватиме
потенціалу кожного
протягом життєвого циклу
учасника групи
проекту
"Управління
Зміна кількісного та якісного
Контроль якості
змінами"
в складу команди
кількісного та якісного
команді
складу команди
(реорганізація)
"Завершення"
Завершення проекту.
розпочинаючи новий
команди
При цьому можливі дві
проект, запрошує в
ситуації.
команду людей, з якими
1. У разі ефективності проекту
ефективно реалізував
й відповідної мотивації члени
попередній проект та
команди відчувають
домагатися створення
задоволення від своєї роботи і
ефективної команди
сповнені бажання працювати
разом й далі.
2. У разі краху проекту члени
команди залишають її з
відчуттям моральної
незадоволеності

Джерело: узагальнено за [5, 7, 8].

Насамперед, це пов’язано з тим, що керівник проекту в процесі виконання
своїх функціональних повноважень повинен орієнтувати управлінський вплив
не лише на досягнення цілей проекту, але й виконувати в команді специфічні
завдання з усвідомленням того факту, що спеціалісти раніше не працювали
разом, не мають загальних цінностей та норм, не мають відчуття команди:
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– сприяти процесу перетворення групи спеціалістів у життєздатну та
ефективну команду;
– створювати та підтримувати умови для формування комфортного
психологічного клімату в команді при виконані проекту протягом його
житєвого циклу;
– забезпечити якнайшвидшу адаптацію її учасників у проекті;
– сформувати ефективну інформаційно-комунікаційну модель щодо
високої якості обміну інформацією, ідеями й рішеннями;
– забезпити ефективність проекту.
Створення команди проекту, зазвичай, починається з розвитку групової
згуртованості, в основу якої, насамперед, покладено психологічну сумісність
членів команди. Тому, саме принципи соціоніки дають змогу врахувати таку
сумісність при налагодженні ефективної співпраці учасників та забезпечити
подальший розвиток команди проекту. Тут необхідно звернути увагу, що відбір
учасників команди є складним процесом добору претендентів залежно від
вираженості тих чи інших особистісних якостей у претендентів. Так,
відсутність необхідних особистісних якостей у одних учасників, може і
повинно компенсуватися їх наявністю у інших членів команди. Визначення
оптимальних варіантів поєднання якостей у членів команди дуже непросто.
Саме тому створення збалансованого колективу вважається найголовнішим
завданням, еталоном управлінського мистецтва.
З позицій соціоніки цьому сприяють дотримання таких основних
принципів: врахування цінностей, адекватності інформаційної взаємодії,
комфортності взаємодії членів команди, доповнюваності та взаємодопомоги
членів команди.
Формування та розвиток команди проекту з використанням соціонічного
підходу передбачає встановлення гармонійних відносин між членами команди
залежно від їх дуальності (доповнюваності). Соціоніка розрізняє 16 типів
особистостей, лише один з 16-ти видів відносин визначає гармонійними, тобто
такими, які доповнюють один одного. Таким чином формується соціон - група
людей, серед яких є представники всіх 16-ти соціотипів, та 16 типів відносин,
які виникають на основі закономірного обміну інформацією. Тим самим у
загальному припущенні соціоніка виходить з того, що без дуальних взаємодій
бути в постійному стані підйому, тобто активність, приємність і
врівноваженість, неможливі [9].
Люди в соціоні об'єднуються в доповнючі пари - діади, що дає повноцінну
реалізацію потенціалу людини. Таких діад вісім. Близькі духом люди певних
соціонічних типів утворюють одну квадру. В соціоні їх чотири: програматори,
координатори, коректори та практики. Тобто 16 типів поділені на 4 квадри, у
кожній з яких підібрані соціотипи, найбільш сумісні за своїм психічним станом
для гармонійних відносин, мають загальні для них цінності. Хто має оточення
людей своєї квадри - має більше можливостей досягти успіху (табл. 2).
Враховуючи викладене, задля успішної роботи команди проекту важливо
розподілити посадові обов'язки, функціональні ролі відповідно до реальних
здібностей та уподобань кожного її члена за відповідними квадрами. Для цього
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варто брати до уваги, які завдання доцільно доручати співробітнику залежно
від особливостей його психіки, а, отже, цінностей та орієнтирів квадри, що
зумовлює можливості зростання членів команди в професійному плані.
Таблиця 2.
Загальна характеристика формування квадр за соціонічного підходу
Квадра
Соціотипи квадри Цінності та орієнтири квадри
1. Програматор
(генерує ідеї, дає
напрями їх реалізації
та завдання іншим
членам)
2. Координатор
(організовує,
вдосконалює
внутрішні зв'язки в
колективі, підвищує їх
якість і надійність,
відбирає і показує
життєздатні ідеї)

ІЛЕ (Дон Кіхот)
СЕІ (Дюма)
ЕСЕ (Гюго)
ЛІІ (Робесп’єр)

ЕІЕ (Гамлет)
ЛСІ (Максим)
СЛЕ (Жуков)
ІЕІ (Єсенін)

3. Коректор (відкидає
зайве, коригує і
шліфує представлені
ідеї, збирає,
комплектує і роздає
інформацію)

СЕЕ (Наполеон)
ІЛІ (Бальзак)
ЕСІ (Драйзер)
ЛІЕ (Джек)

4. Практик
(удосконалює і готує
до реалізації
створений продукт)

ЛСЕ (Штирлиць)
ЕІІ (Достоєвський)
ІЕЕ (Гекслі)
СЛІ (Габен)

Джерело: узагальнено за [9].

Оригінальність, неординарність
ідей, мислення; просвітництво;
свобода; уникнення негативних
емоцій; естетика; комфорт;
справедливість; благоденство
Презирство до слабкостей;
значущість поточного моменту,
вміння ним скористатися;
ідеологія; нові структури, нові
порядки; подолання труднощів і
поневірянь; соціальні
експерименти; наступальність у
діях
Руйнування старого, створення
нового; реформи; одержимість у
досягненні мети; бурхлива
діяльність, трудовий ентузіазм;
сила і мораль; доцільність; високі
технології; високий добробут;
духовність.
Логіка споживання; прогресивні
технології; продуктивна праця;
винахідливість; стабільність; нові
соціальні відносини, прагнення до
індивідуальності, самовираження;
духовна свобода; оптимізм,
гуманізм, стиль, задоволення.

Висновки з дослідження. У статті розглянуто найбільш загальні підходи
до складної проблеми формування та розвитку команди проекту, що в першу
чергу орієнтовано на врахування психологічної сумісності колективу.
Застосування соціонічного підходу до організації взаємодії між учасниками
команди в ході реалізації проектів дасть змогу визначити коло завдань для
кожного з виконавців проекту, враховуючи не тільки знання і професійний
досвід, але і цілий ряд особистісних здібностей таким чином, коли для кожного
учасника буде визначено власне особливе місця й роль у команді, що у
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сукупності забезпечуватиме підвищення ефективності управління проектами
організації.
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Анотація. У праці подані державницьке підходи щодо обґрунтування
деяких проблемних питань в силах охорони правопорядку України та шляхи їх
вирішення заради забезпечення безпеки держави. Матеріал подано структурно
у вигляді програми дій з певними поясненнями. Шляхи вирішення зазначених
проблемних питань можуть мати продовження в наступних наукових працях.
Ключові слова: проблемні питання, сили охорони правопорядку, безпека
держави, система управління, безпілотні авіаційні комплекси, захист об’єктів
та інформації.
Abstract. In the work presented statist approaches to the study of some issues in
Ukraine enforcement forces and solutions for the security of the state. Material
presented in a structured program of action with specific explanations. Solutions to
these issues can be continued in the following scientific papers.
Keywords: issues, the forces of law enforcement, security, system management,
unmanned aircraft systems, protection of objects and information
Вступ. Події останнього часу в Україні рельєфно показують на зростаючу
роль сил охорони правопорядку (СОПр) як в зоні антитерористичної операції
(АТО), так і в певних регіонах (областях) держави (наприклад, Харківська [1],
Рівненька [2], Львівська області [3]). Сили охорони правопорядку, як
організаційна сукупність органів та сил Національної поліції України,
Національної гвардії України, Державна служба надзвичайних ситуацій,
Служби безпеки України, виконують завдання з охорони громадського порядку
(ОГП) та охорони громадської безпеки (ОГБ) в складних умовах обстановки,
що, на думку автора, потребує постійного аналізу існуючих проблем як з
управління, забезпечення та оснащення зазначених сил і пошук шляхів їх
вирішення.
Підтвердження зазначено можуть бути:
– події останнього часу в Харківській області (надзвичайна ситуація на
складах озброєння в районі населеного пункту Балаклея) [1];
– події на території незаконного добування бурштину [2];
– блокування доріг між Україною і Польщею [3] тощо.
Слід зазначити, що вирішення складних завдань СОПр це не лише
проблеми зазначених сил, а і органів державної влади, які безпосередньо
відповідають за стан громадського порядку та громадської безпеки на усіх
рівнях державного управління.
Основний текст.
На думку автора статті, механізм визначення проблемних питань
сьогодення для СОПр (рис.1) залежить від: функцій (завдань) СОПр взагалі і у
разі ускладнення обстановки в державі; готовності науковців щодо дослідження
існуючих проблем; попередньо очікуваних результатів.
Першою проблемою автор вважає удосконалення системи управління
СОПр, а саме:
1. Здійснення переходу від розгортання оперативних штабів складових
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зазначених сил, до створення єдиного органу управління СОПр.
Функції СОПр
(Завдання СОПр)

Готовність
до наукових
досліджень

Проблемні
питання

Завдання СОПр
при ускладненні
обстановки в державі

Попередньо
очікуваний
результат

Рис. 1. Складові механізму визначення проблемних питань для сил
охорони правопорядку в Україні
При виникненні певної ситуації (надзвичайної ситуації) кожна із
зазначених складових СОПр розгортає власний оперативний штаб, крім цього
розгортається центральний оперативний штаб при Голові обласної державної
адміністрації, що у середньому потребує залучати не один десяток посадових
осіб відповідних органів управління [4].
Механізм формування єдиного органу управління СОПр детально подано у
працях [5, 6]. Структурно це можна представити як поетапний процес (рис. 2).
ФСМ
Перехід
ІСМ

Формування
змінної складової органу

Формування
постійної складової органу

Визначення компетенцій
єдиного органу управління

Оцінювання результатів за критерієм
“Мінімум ресурсів”

Рис. 2. Механізм формування єдиного органу управління
сил охорони правопорядку
Перший етап – перехід від функціонально-структурного методу (ФСМ)
формування єдиного органу управління (ЄОУ) до інформаційно-структурного
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методу (ІСМ); другий етап – формування постійнодіючої основної частини
ЄОУ; третій етап – формування оперативних груп від суб’єктів взаємодії
СОПр – змінна складова ЄОУ; четвертий етап – перевірка компетенцій
сформованого органу.
2. Удосконалення рухомих пунктів управління (ПУ) системи управління
(СУ) СОПр. Процес удосконалення слід розпочати з визначення вимог до таких
пунктів управління (табл. 1).
Табл. 1.
Вимоги до пунктів управління сил охорони правопорядку
Вимога до ПУ

Мобільність

Захищеність

Визначення

Порядок обчислення
визначального показника

Мобільність ПУ визначається здатністю
їх згортатися з метою зміни
місцезнаходження t ′моб ; переміщатися в
межах зони відповідальності СУ, не
′ ;
виходячи із зони зв’язку, t ′моб
розгортатися у новому районі бойового
призначення і брати управління “на себе”

′′
t ′моб

Захищеність ПУ

Р зах . пу

– як здатність

забезпечити збереження усіх його елементів
Рзах . пу від зовнішнього вогневого,
і

Ємність

електронного, хімічного, біологічного та
інших впливів
Ємність ПУ Єпу – кількісна
спроможність “підключати” до своєї
структури старші, підлеглі та взаємодіючі
пункти управління N пу

Мобільність ПУ визначається
Т моб . пу як сума вказаних
часових показників:

′ + t ′моб
′′
Т моб . пу = t ′моб + t ′моб

Захищеність ПУ визначається
як

n

Р зах . пу = ∑ Р зах . пуі
і =1

Ємність ПУ визначається як

m

Єпу = ∑ N пу j
і =1

j

Роботний час

Роботний час ПУ

Т роб . пу

– час від

отримання завдання органом управління до
готовності його виконати СОПр

Роботний час визначається як
сума усіх g робіт тривалістю
кожної t k , що виконують
складові органу, які розгорнуті
на ПУ:

Т роб . пу =
Живучість

Живучість ПУ

Рж . пу

– здатність до

функціонування в заданих межах у будьяких умовах обстановки
Рівень
автоматизації

Рівень автоматизації процесів управління
СОПр (у першу чергу оброблення
інформації) А р .

g

∑ tk

k =1

Живучість ПУ визначається як:

Рж . пу = 1 − Р ураж . пу ,
де

Р ураж . пу – імовірність

ураження ПУ
Характеризується
відсотком
робіт, які виконуються на ПУ в
автоматичному
або
автоматизованому режимі

Вимоги задається ЗАМОВНИКОМ. Реалізація зазначених вимог дозволить
створити (розгорнути) стійку систему управління СОПр, в якій єдиний орган
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управління буде спроможним оперативно управляти визначеними об’єктами
управління.
Другою важливою проблемою слід вважати застосування безпілотні
авіаційні комплекси (БпАК), як складової сучасної системи розвідки. Важливим
питанням щодо їх застосування є наявність: а) усіх складових зазначеного
комплексу; б) обладнаних пунктів управління для приймання інформації з
безпілотних літальних апаратів (БПЛА), її оброблення та передавання на інші
пункти управління; в) підготовленого наземного екіпажу та бойової обслуги і
операторів наземних пунктів управління; д) системи підготовки наземного
екіпажу, системи ремонту тощо. Частково проблема підготовки наземного
екіпажу БпАК розглянуто у праці [7] (Механізм розроблення моделі
професійних компетенцій бойової обслуги безпілотного авіаційного
комплексу).
Подальший розвиток розвідки СОПр на усіх рівнях управління з
використанням БпАК подано на рис. 3. Замовник визначає як завдання розвідки
так і завдання комплексу з розвідки. У відповідності до цих завдань
розпочинається паралельно роботи: а) пов’язані з виробом БПЛА та складових
комплексу; б) безпосередньої підготовки комплексу до використання за
призначенням. Результати цих робіт перевіряються за критерієм максимізації
достовірності розвідувальної інформації, яку отримує орган управління СОПр.
Завдання розвідки СОПр
Завдання БпАК у сфері розвідки
Визначає ЗАМОВНИК
Паралельні роботи
Безпосередньо виріб БПЛА
та усіх складових БпАК

Підготовка БпАК до використання

1. Вищі органи державної влади.
2. ЗАМОВНИК.
3. Проектна організація.
4. Виробництво (УКР. ОБОРОН. ПІДПР.)

1. Підготовка бойової обслуги.
2. Система заявок на здійснення польотів.
3. Полігон для тренувань.
4. Питання експлуатації та ремонту.

Результат за критерієм
“Максимум достовірної розвідувальної інформації“

Рис. 3. Розвиток розвідки СОПр з використанням БпАК
Третьою проблемою є державницькі підходи щодо захисту інформації, яка
циркулює в контурах управління складовими СОПр.
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На думку автора статті це питання потребує комплексного підходу,
складовими якого є як технічна так і організаційна складові. Для окремих
пунктів системи управління СОПр зазначене питання можна частково вирішити
шляхом обмеження доступу сторонніх осіб до технічних засобів оброблення
інформації та з’єднувальних ліній між ними.
Четвертою проблемою слід вважати забезпечення охорони території
навколо Чернобольської атомної електростанції (ЧАЕС).
Як відомо, на теперішній час навколо ЧАЕС існує чотири зони з певним
рівнем забруднення. Перша зона – 30 кілометрова, яку визначили свого часу
військові за рівнем радіації і окреслили за допомогою циркуля. Пройшов час
(27 квітня 2017 р уже виповнилося 31 рік зі дня трагедії) і у цій зоні почали
з’являтися тварини – ознака того, що туди частково повертається життя. Існує
думка у науковців та практиків, що зазначену зону необхідно розділити на дві:
а) десятикілометрову і б) десять-тридцяти кілометрову.
Дорога
Тридцяти-десяти
кілометрова зона
(промисловий
майданчик)

Система ББЗП

Система ББЗП

Десяти кілометрова
зона (небезпечна зона)
Основна
будівля ЧАС

Система ББЗП

Рис. 4. Порядок застосування ББЗП для підсилення охорони ЧАЕС

У десяти-тридцяти кілометровій зоні – так званій “промисловий
майданчик” пропонується використати для будівництва: а) великої сонячних
електростанцій; б) підприємств для утилізації відпрацьованого ядерного палива
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(твелів) і ядерного пального військового призначення; в) підприємств з
перероблення сміття. У зв’язку з зазначеним вище, виникає проблема охорони
десяти кілометрованої зони. З метою скорочення особового складу сил охорони
правопорядку пропонується використати блочні багатоярусні загороджувальні
перешкоди (ББЗП). Порядок застосування ББЗП наведено на рис. 4.
У результаті запровадження ББЗП система організації охорони ЧАЕС
може мати такі складові (рис. 5):
– взаємодія органів різного призначення;
– створення нової системи охорони;
– узгодження питань між органами виконавчої влади.
Взаємодія складових:
1. Органів, які займаються
оперативно-розшуковою діяльністю.
2. Адміністрації об’єкту.
3. Командування формування СОПр
(фізичний захист)

Створення системи:
1. Багато шарових зон охорони
об’єкту.
2. Створення системи ББЗП для
підсилення охорони об’єкту.
3. Наукове супроводження
визначеної проблеми.
(фізичний захист)

Узгодження питань:
1. Кабінетом Міністрів України.
2. Адміністрацією об’єкту.
3. З деякими силовими відомствами держави

Рис. 5. До дослідження питань удосконалення охорони ЧАЕС
Заключення і висновки
Були розглянуті державницьке підходи щодо обґрунтування деяких
проблемних питань в силах охорони правопорядку України та шляхи їх
вирішення заради забезпечення безпеки держави. Матеріал подано структурно
у вигляді програми дій з певними поясненнями. Шляхи вирішення зазначених
проблемних питань можуть мати продовження в наступних наукових працях.
Отримані деякі рекомендації щодо вирішення зазначених проблем на
теперішній час та у перспективі.
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Анотація. Останнім часом, як відомо, внутрішній туризм є актуальним і
затребуваним, оскільки спостерігається різке падіння закордонного туризму у
зв’язку з об’єктивними економічними і політичними причинами. Беручи до
уваги багатий природній і культурно-історичний потенціал України, інтерес
туристів зростає до екологічного, аграрного, культурно-пізнавального,
історичного та етнічного туризму. Тому агроготелі мають сприятливі
перспективи розвитку на вітчизняному ринку готельних послуг з організацією
кінних прогулянок, проведення майстер-класів з сироваріння, виноробства,
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апітерапії та інших послуг. Також проаналізовано економічні чинники
просування агротуризму в Україні та стан розвитку програм підтримки
даного напрямку.
Ключові слова: агроготелі, послуги, туризм, гостинність.
Abstract. Last year domestic tourism is an actual and popular, due to the sharp
nosedive of foreign tourism because of objective financial, political reasons. So,
development of programs of approval is an urgent task. Ukraine has a big natural,
cultural and historical potential, so interest of tourists increases to the ecological,
agrarian, cultural, historical and ethnical tourism. So, agrohotels have attractive
perspectives at the domestic market of hotel services besides with organization of
horse walks, master-classes of cheese making, winemaking, apitherapy and other
services.
Keywords: agrohotel, service, tourism, hospitality.
Вступ. Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей
світової економіки у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного і
соціального розвитку України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною
передумовою активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави
є сучасна туристична інфраструктура. Сьогодні туризм та готельно-ресторанні
комплекси формують економіку багатьох держав, регіонів, стають важливим
чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності.
Сьогодні в світі спостерігається перехід від так званої SSS-моделі
відпочинку (Sea – Sun – Sand: Море – Сонце – Пісок) до моделі LLL (Lore –
Landscape – Leisure: Знання – Ландшафт – Дозвілля). Така тенденція
спричинена тим, що жителі великих міст відчувають нестачу в своєму житті
«присутності природи» (особливо це стосується городян з індустріальних міст),
тому вони намагаються провести свій відпочинок подалі від метушні, гамору,
великих натовпів людей і всіх інших атрибутів міського життя [1].
Актуальність теми. В даний час в Україні існує ряд чинників, що
перешкоджають повноцінному розвитку агротуризму: недосконалість
законодавства, незадовільний стан доріг, відсутність механізмів кооперації та
управління і ін. Проте вже зараз серед фермерів і жителів невеликих сіл чимало
охочих зайнятися організацією даного виду туризму. Що, в свою чергу сприяє
розвитку, побудові та експлуатації сільськими підприємцями у курортнорекреаційних районах України агроготелів. Готель даного типу є
перспективним та високо конкурентним різновидом сільського зеленого
туризму як виду основної діяльності. Перспективними послугами для
українських агроготелів є організація кінних прогулянок, проведення майстеркласів з сироваріння, виноробства, а також апітерапія [3].
В умовах постійного стресу великих міст, зростання техногенного
забруднення довкілля такий відпочинок позитивно впливатиме на психічний
стан та загалом здоров’я людей.
Результати та обговорення. Для висвітлення даного питання перш за все
необхідно дати визначення терміну такому, як «агротуризм».
Агротуризм - форма сільського туризму, яка безпосередньо пов'язана з
селянським (фермерським) господарством, що одночасно надає послуги з
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проживання та харчування, знайомить із сільськогосподарською діяльністю,
традиціями та звичаями даного регіону.
Агротуризм включає:
• сільськогосподарські заняття (фермерство, рибальство, землеробство,
садівництво, пасіка та інше);
• споживання екологічно чистих продуктів харчування;
• догляд за тваринами.
Розвиток агротуризму, в тому числі й агроготелів, у більшості країн світу
розглядається як невід'ємна складова частина комплексного соціальноекономічного розвитку села [1].
В Україні агротуризм є одним із пріоритетних напрямів забезпечення
комплексного розвитку сільських територій. У своєму функціонуванні він
орієнтується насамперед на регіони України, де існують відповідні рекреаційні
ресурси та соціально-економічна потреба у цьому виді господарювання. Але на
сьогодні, на жаль, цей напрям економіки сільськогосподарських підприємств,
аграрної сфери, сільської місцевості розвинутий недостатньо.
За оцінками Спілки сприяння розвитку зеленого туризму в Україні, з понад
шести мільйонів сільських житлових будинків кожний десятий може прийняти
відпочивальників. Проте, за даними державних статистичних служб, 2012 р.
було зареєстровано лише 230 фізичних осіб, що надавали такі послуги [3]
(рис.1).

Рис. 1. Відсоткове співвідношення кількості «зелених» садиб в областях
України
Найбільше «зелених» садиб створено в Івано-Франківській області -158. У
Львівській лише 31, в Чернівецькій 17. У 13 областях немає жодної, зокрема у
південно-східній частині країни та на Київщині. Не більше однієї-двох
облаштовано на Вінниччині, Волині та Хмельниччині. Для порівняння: у
Польщі агротуризмом займаються близько 12 тис. господарств, у Франції,
Англії й Німеччині – не менше 20 тис. у кожній країні.
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Агроготель (агропансіонат) – це житлова будівля (група будівель)
готельного типу, спеціально призначених для організації надання населенню
рекреаційних послуг у сільській місцевості [2]. Ці готелі розраховані на гостей,
котрі подорожують сім'ями та потребують умов проживання, близьких до
сільської місцевості. Агроготелі за місткістю — малі підприємства, які надають
послуги проживання в кімнатах або окремих будинках, а також організовують
харчування і дозвілля агротуристів [4].
В Україні законодавчо врегульована добровільна сертифікація послуг у
сфері сільського зеленого туризму. Сьогодні вона здійснюється 21-м експертом
Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, які мають
посвідчення та фахово підготовлені. Для проведення сертифікації до садиби
виїжджає експерт, який перевіряє відповідність сертифікаційним вимогам.
Зібрана інспектором інформація передається комісії, призначеній Спілкою
сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, яка виносить
остаточне рішення про надання знаку та сертифіката [6].
Сертифікат та знак «Українська гостинна садиба» надають агротуристичним садибам, які відповідають затвердженим категоризаційним вимогам (табл. 1). Знак надають терміном на два роки, що засвідчується
відповідним сертифікатом.
Таблиця 1
Категорії мережі «Українська гостинна садиба»
Назва категорії
Характеристика
Базова категорія
садиба відповідає мінімальним вимогам, які встановлені
до місць розміщення туристів та відпочиваючих;
Перша категорія
садиба відповідає встановленим мінімальним вимогам і
вимогам, що стосуються озеленення території,
паркування автотранспорту, мінімальних розмірів
ліжок, санітарні приміщення та проходження навчань
власниками садиб;
Друга категорія
садиба відповідає встановленим вимогам першої
категорії та вимогам, які передбачають наявність
світової вивіски, окремого входу для гостей, наявності
дитячого майданчика, бані/сауни та доступу до
Інтернету;
Третя (найвища) садиба відповідає вимогам другої категорії та вимогам,
категорія
які передбачають наявність басейну, гаража, у кожному
номері – телевізор, холодильник, оздоблення місць
відпочинку натуральними матеріалами, цілодобове
гаряче та холодне водопостачання.
Також в Україні запроваджено систему екологічного маркування
агросадиб знаком «Зелена садиба» та розроблено відповідну програму
екологічного маркування. Екологічна сертифікація за програмою «Зелена
Садиба» є добровільною, незалежною від сертифікації якості розміщення, адже
свідчить лише про екологічно сприятливий спосіб ведення господарства.
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Схема сертифікації для отримання знаку «Зелена садиба» побудована за
принципами зменшення шкідливого впливу агротуристичного об’єкта на
навколишнє середовище, економії ресурсів, підтримки народних традицій і
ремесел, місцевої економіки, розвитку екологічно-сприятливих видів розваг та
відпочинку. Знак має три рівні якості, від першого (найнижчого) до третього
(найвищого), надається терміном на два роки з можливістю продовження та
підтверджується відповідним сертифікатом.
Екологічна сертифікація садиб здійснюється за відомими світовими
системами сертифікації послуг у сфері сільського зеленого туризму, зокрема
BlueFlag, GreenGlobe 21, VISIT, Milieubarometer, LegambienteTurismo [6].
Розвиток агроготелів та зеленого туризму актуальний не тільки в різних
країнах ЄС, США та інших країнах, а й для України, де особливо загострені
соціально-економічні проблеми села.
Агроготелі орієнтовані на відпочинок, в основі якого покладені три
основних принципи: бачити, брати участь, купувати. Вони розташовуються в
сільській місцевості і дозволяють спостерігати місцеві культурні звичаї,
сільські фестивалі та інші події. Агроготелі пропонують туристам брати участь
у збиранні врожаю, випасі худоби, риболовлі, догляді за тваринами,
вирощуванні сільськогосподарських культур, приготуванні страв місцевої
кухні. Крім того, в цих готелях можна придбати сувеніри, вирощені в даній
місцевості продукти, тканини місцевого виробництва та вироби місцевих
ремісників. Часто в таких садибах організовують міні-ферми, де вирощують
вівці, кіз, кроликів [5].
Як стверджують підприємці-власники садиб, їх головна мета - не заробити,
а зробити добру справу. Такі комплекси перебувають в екологічно чистій
місцевості, на достатній відстані від міст, тому люди зможуть відпочити і
відчути зв'язок з природою. Крім того, власники пропонують своїм
відвідувачам цілий набір корисних для душі занять. Сюди відноситься
відпочинок в лазні, термальні басейни, прогулянка лісом, рибальство,
фермерські господарські заняття, полювання, також екскурсії які ознайомлять
ближче з національною культурою туристів, зануритися в атмосферу
старовинного села.
На відміну від європейських країн, в Україні агротуризм ніяк не
стимулюється з боку держави [1].
До факторів, що стримують розвиток агротуризму, належать:
• З погляду користувачів даних послуг:
1. Відсутність реклами. Особливо важливим є питання просування в
Україні агроготелів. Метою розробки цієї широкомасштабної програми має
стати підвищення поінформованості населення і створення позитивного
ставлення до цього виду відпочинку. Насамперед, повинні бути задіяні такі
види маркетингових комунікацій, як PR-статті, інтерв’ю, прес-конференції,
семінари, брифінги, телепередачі, що викликають довіру та позитивну реакцію.
2. Недостатня професійна підготовка осіб, що надають послуги.
На разі в Україні власник бізнесу не зобов’язаний мати спеціальну освіту у
галузі туризму і хоч існує «Школа сільського зеленого туризму», яка з 2009 р.
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діє в Національному університеті біоресурсів та землекористування України,
навчання в ній не є обов’язковим, а скоріше рекомендаційним.
3. Проблема захисту прав споживачів. Попри те, що особи, які надають
послуги зеленого туризму, є приватними підприємцями, укладають письмові
угоди з клієнтами вони надзвичайно рідко. Тому дуже часто трапляється, що
протягом терміну відпочинку власники агроготелів змінюють ціни на певні
види послуг, в основному, на харчування і проведення розважальних заходів,
рідше – на житло.
• З погляду підприємців, що ці послуги надають:
1. Відсутність єдиної законодавчої бази. Протиріччя у законодавчих актах
зумовлює складність ведення бізнесу.
2. Менталітет осіб, що проживають в сільській місцевості. За даними
фахівців Інституту економіки НАН України, до 1 млн. будинків в Україні
можуть використовуватися на ринку сільського зеленого туризму. Тобто
потенціал для розвитку є, але більшість селян не прагне до заснування власного
бізнесу, хоч це і принесло б для них значний додатковий дохід [7].
Ця діяльність впливає на підвищення рівня життя всіх мешканців, дозволяє
створювати нові робочі місця. Ось чому в багатьох країнах приділяється велика
увага розвитку сільського туризму як галузі, яка дає можливість у короткий час
оживити місцеву інфраструктуру.
Суттєву роль відіграє сільський зелений туризм у підвищенні культурноосвітнього рівня сільського населення. Готуючись до прийому і обслуговування
відпочиваючих, члени селянських родин збагачують свої знання з ведення
домашнього господарства, приготування їжі тощо, а спілкування з гостями
розширює їхній світогляд, дає змогу зав'язати нові знайомства, знайти друзів в
інших населених пунктах [1].
Також, важливу роль для подальшого розвитку ринку туристичних послуг
в Україні відіграють транспортні шляхи. Вони повинні відповідати
міжнародним вимогам, забезпечувати швидкі, безпечні та комфортні умови
перевезення туристів. Саме вони є першою ланкою ланцюга в успішному
залученні туристичного потоку іноземних громадян до країни.
Висновки. Отже, нами розкрито зміст і особливості агроготелів в складі
агротуризму в Україні, з’ясовано та обґрунтовано, що він охоплює широкий
спектр форм відпочинку на селі: від відпочинку у туристичних центрах і
курортах, що розташовані у селищах і малих містах, до відпочинку у сільських
господарствах (агротуризм). Визначено основні завдання держави в процесі
проектування агроготелів: розробка концепції розвитку агротуризму на
державному та регіональному рівні, у межах якої виокремлено напрями (моделі
розвитку) з урахуванням загальнонаціональної та регіональної специфіки;
формування державної політики підтримки альтернативної (додаткової)
прибуткової діяльності населення в сільській місцевості; розвиток державної
програми розвитку агротуризму як прибуткового сектору економіки, що
передбачає формування механізмів правового, фінансового, організаційного,
інформаційного характеру.
Обґрунтовано, що відпочинок на селі є одним з перспективних напрямів
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відродження та розвитку українського села, оскільки розвиток готельного
бізнесу приносить дохід не лише власникам готелів, а й іншим жителям
місцевості: створюються нові робочі місця у сфері обслуговування, зростає
попит на продукти харчування, сувенірну продукцію та вироби місцевих
майстрів, активізуються будівництво та транспортні послуги.
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Анотація. Арт-туризм реалізує потенціал людини через творчість. Як
наслідок взаємодії мистецтва з туризмом почали з’являтися арт-готелі. Були
часи, коли художники залишали картини в готелях за оплату номера – від
бідності. Тепер же гуру готельного бізнесу – готельєри, помітивши інтерес
постояльців до слова «арт», самі викладають за мистецтво чималі гроші і
перетворюють готелі у виставкові зали. Що ж є такого в цій приставці, а
саме концепції закладу з нею? Чи можуть такі готелі скласти конкуренцію на
готельному ринку України і чи будуть вони користуватися попитом? Саме ці
питання розглянуто в статті.
Ключові слова: арт-готель, виставкова зала, арт-туризм.
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Abstract. In this paper we describe the use of Art-hotels. Art-tourism realizes the
potential of human-being through creativity. Art-hotels began to emerge as a
consequence of the interaction of art and tourism. There was time when artists left
paintings in all rooms as a payment – because of poverty. Now the guru of hotel
industry - hoteliers, see customer interest to the word "art", show works for the big
money, turn the hotel into the exhibition halls. What is there in this prefix, and
exactly in the concept of institution? Can these hotels to compete on the hotel market
of Ukraine and will they be demanded?
Key words: art-hotel, exhibition center, art-tourism.
Вступ.Створення готелю водночас і пропагує його концепцію. Тематику
закладу можна простежити по його назві. Наприклад, бізнес-готель
призначений для ділових людей; апартамент-готель налаштовує на сімейну
обстановку і тривале проживання; бутік-готель несе в собі ексклюзивність та
індивідуальний підхід. Що ж означає приставка «Арт»? Це готель, створений
людьми мистецтва для собі подібних дизайнерів, художників, фотографів і
інших творчих особистостей. Концепція «art'otel» належить Дірку Гадеке,
меценату і колекціонеру. Поєднавши в готелях цікаві архітектурно дизайнерські рішення з роботами видатних художників, Гадек організував
мережу готелів, серед яких немає навіть двох однакових, і тим самим створив
власну нішу в готельному бізнесі. Коли заходиш в такий готель, здається, що
потрапив на виставку сучасного мистецтва: оригінальні крісла з пластмаси,
певним чином вибудувана гра світла, ультрасучасна графіка на стінах і музика,
запахи, в комплексі створюють те, що називається атмосферою. Клієнт це
відчуває, він здатен проаналізувати й оцінити мистецтво [1].
Кожен art'otel – це музей одного художника, а також інтер'єри, оформлені
відомим дизайнером. Слово «музей» вживається невипадково: картини в «арт
готелях» можна побачити не тільки в коридорах і холах, а й у приватному
просторі. На відміну від музеїв і художніх галерей тут можна милуватися
роботами знаменитих художників впродовж усієї доби і навіть не покидати при
цьому свій номер [2].
Основний текст. Одним із перших відомих прикладів арт-готельного
напряму є готелі Дірка Гадеке, котрі і розпочали розвиток даної концепції.
Можливо, імена архітекторів Герні і Йоганни Нальбах у нас не дуже відомі, але
саме вони робили пілотний art'otel для Дірка Гадеке в Берліні, а після
однозначного успіху, отримали наступне замовлення від тих же власників на
створення art'otel berlin - mitte. Це дуже цікава і непроста робота, так як
архітекторам необхідно було поєднати нову будівлю готелю зі старовинним
«Ермелерхаузом». Аристократичний особняк з інтер'єрами в стилі пізнього
рококо і, мабуть, кращим берлінським рестораном залишається одним з
небагатьох збережених в Берліні пам'яток величної фрідріховської епохи.
Виходячи на дві вулиці двома різними фасадами (метал і скло з одного боку і
біла стіна з витонченою ліпниною – з іншого), дві будівлі зустрічаються
усередині готелю, об'єднані атріумом зі скляною стіною посередині. Білі стіни,
поєднання яскраво-червоного з яскраво-жовтим і модний псевдо – ретро –
дизайн служить обрамленням для робіт Георга Базеліц – одного з найзначніших
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німецьких художників 20 століття, який експонує свої роботи догори ногами
для того, щоб довести, що сюжет в образотворчому мистецтві не має значення.
Київ та інші міста України ще не так глибоко переймаються оформленням
і тонким підходом до створення арт-готелів на високому рівні, але самі
принципи та концепції, якими керуються західні архітектори, дизайнери та
бізнесмени, можуть наштовхнути нас на сміливі та неординарні рішення.
Маючи дуже багатий культурний потенціал українська готельна індустрія може
впевнено просуватися в напрямку «art'otel». Наприклад, чому б нам не
використовувати як ідейний стержень при створенні інтер'єру готелю живопис
Олександра Ройтбурда, на рахунку якого участь у Венеціанському бієнале, а
також у десятках групових та персональних виставок у Москві, Парижі,
Мюнхені і Нью-Йорку, не кажучи вже про Київ та Одесу, де найвідоміші
галеристи борються за можливість виставляти його роботи. Також Павло
Маков – найвідоміший в Україні майстер графіки та офорту, твори якого
зберігаються в Державній Третьяковській галереї, лондонському музеї Вікторії
і Альберта, PinchukArtCentre, Метрополітен – музей в Нью-Йорку, бібліотеці
конгресу у Вашингтоні і багатьох інших впливових арт-центрах. У інтер'єрі
готелів можна було б спробувати сміливі ідеї і пошуки нашою сучасниці
художниці Лесі Хоменко. Вона поєднує участь у групі «Р.Е.П.»
(«Революційний експериментальний простір») з сольною художньою кар'єрою.
І те й інше забезпечує художниці звання однієї з найцікавіших молодих
живописців України. У своїх роботах Л. Хоменко використовує сюжети в дусі
класичного соц-арту, проте зображує їх цілком актуально в манері
фотографічного гіперреалізму. Твори художниці регулярно виставляються в
Україні і за кордоном. Зокрема, роботи Л. Хоменко брали участь в останньому
Венеціанському бієнале.
Крім естетичної складової, готель в стилі «арт» має функціональну
особливість об'єднувати людей за інтересами. У деяких арт-готелях
практикуються закриті кіно-і фешн-покази, перфоманси, театральні вистави,
проходять вечірки на честь якого-небудь іменитого гостя з презентацією його
робіт.
Арт-готелей у Києві небагато, деякі лише позиціонують себе так, але не
відповідають цьому напрямку готельного бізнесу. Найкращими прикладами
арт-готелей Києва є 4-зіркові готель «Космополіт» та «Автограф».
Головною особливістю готелю «Космополіт» є його унікальний сучасний
дизайн, натхнений легендарною епохою авангарду та конструктивізму 20-30
років 20-го століття. Ідеологічною основою проекту став радянський авангард,
представлений п’ятьма художниками-новаторами (Казимиром Малевичем,
Олександром Родченком, Олександрою Екстер, Давидом Бурлюком та Василем
Кандинським), які залишилися незрозумілими своїми співвітчизниками. Проект
готелю, ґрунтуючись на основних постулатах цієї революційної течії, було
спроектовано і декоровано за усіма канонами тогочасного мистецтва, проте з
використанням найновітніших технологій – інтер’єр та екстер’єр засновані на
протиставленні та поєднанні чистих кольорів і простих форм, а кожен поверх
оформлено у стилі творчості одного із вищезгаданих художників. Однією з
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особливостей готелю є наявність музейних кімнат на кожному поверсі
житлового фонду, в яких зібрана чимала літературна добірка з мистецтва
авангарду, життя та творчості плеяди українських художників ХХ століття.
Готель «Автограф» створює неповторну творчу атмосферу. В інтер'єр тут
тісно вплели твори мистецтва, які можна не тільки розглядати, а й купувати. У
кафе готелю, а влітку на його великій відкритій території – проводяться
культурні заходи: від джазових концертів до творчих вечорів. Головна місія
готелю з самого початку полягала в роботі з концертними агенціями та
артистами, що приїжджають до Києва на гастролі. Це в значній мірі визначило
інтер'єр готелю. У коридорах готелю розвішені десятки портретів
знаменитостей з автографами: Міхаеля Шумахера, Вуді Аллена, Мартіна
Скорсезе, Стівена Сігала, Олександра Абдулова та багатьох інших
знаменитостей.
У столичних готелях також активно організовують виставки картин, які
користуються популярністю. Прикладом є готель InterContinental Kyiv в рамках
проекту «Арт Лобі» представив виставку картин французького художника
Алана Родье, який живе і працює в Києві.
Особливість картин Алана Родье – у можливості побачити художнє
відображення стереотипних уявлень європейця про Україну в цілому, і про Київ
зокрема.
Такий маркетинговий хід готелю Інтерконтененталь дає можливість
наочно побачити значимість функціонування популярних виставок картин, і як
результат збільшити потік туристів і відвідувачів які цікавляться мистецтвом.
Сьогодні для проведення художніх виставок при готелях використовують
конференц-зали, що не відповідають вимогам виставкового центру і не мають
скомплектованого обладнання для даної роботи. Але, не зважаючи на всі
мінуси такої організації виставок, вони проходять з успіхом і мають
популярність.
Висновки. Київ багатий своєю культурою. Кількість арт-готелей у такому
місті могла б бути значно більшою. Тут творили видатні літератори, музиканти,
живописці, архітектори, актори та кіномитці. Будівництво арт-готелей у столиці
України відобразило б не тільки культурну спадщину міста, набуту впродовж
років, але і сприяло б подальшому розвитку і підтримці сучасних митців,
творчість яких перепліталася б з роботою готельних підприємств даного
спрямування. Арт-готелі мають зайняти своє місце у культурному житті Києва
та інших міст України.
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Abstract. Based on the analysis of current features of vinegrowing and
winemaking industries of Ukraine, it was defined the leading role of the winemaking
industry in the formation and functioning of vinegrowing and winemaking complex
(VWC) based on vertical integration. Examined the position of winemaking industry
in the system of integrational cooperation within the food industry and priority areas
for integrational cooperation between VWC enterprises and other market players.
Identified the development stages (life cycle stages) of VWC as part of Argo–
Industrial Complex (AIC), as well as effective integration tools. Examined possible
scenarios of development of integrational cooperation between VWC, food industry,
tourism industry and academic sphere.
Keywords: vinegrowing and winemaking industries of Ukraine, current state,
prospects, organic winemaking, assortment of wines, terroir, vertical integration,
horizontal integration, Agro–Industrial Complex, Vinegrowing and Winemaking
Production–Territorial Complex, food industry, network
Аннотация.
Основываясь
на
анализе
текущих
особенностей
Научный взгляд в будущее

89

Том 4. Выпуск 6

Туризм и рекреация

виноградарских и винодельческих предприятий Украины, была определена
ведущая роль винодельческой промышленности в формировании и
функционировании виноградарского и винодельческого комплекса (VWC) на
основе вертикальной интеграции. Изучили положение винодельческой отрасли
в системе интеграционного сотрудничества в пищевой промышленности и
приоритетных
областях
интеграционного
сотрудничества
между
предприятиями VWC и другими участниками рынка. Определены этапы
разработки (этапы жизненного цикла) VWC как части Агропромышленного
комплекса (AIC), а также эффективные инструменты интеграции.
Рассматриваются возможные сценарии развития интеграционного
сотрудничества между VWC, пищевой промышленностью, туристической
отраслью и академической сферой.
Ключевые слова: виноградарство и винодельческая промышленность
Украины, текущее состояние, перспективы, органическое виноделие,
ассортимент вин, терруар, вертикальная интеграция, горизонтальная
интеграция, агропромышленный комплекс, виноградный и винодельческий
производственно-территориальный комплекс, пищевая промышленность, сеть
Introduction. Current conditions of the national economy require expanding of
theoretical and practical achievements on the effectiveness of interactions of
participants of integration processes in the economic environment of Ukraine. Such
economists, as H. Bakker, T. Galpin, T. Grande, G. Deans, S. Zeisel, F. Kroeger and
others, made a significant contribution to the theory and practice of economic
integration. They developed conceptual approaches to the effectiveness of
integrational processes in various sectors of the economy. Among Ukrainian
scientists there were some studies dedicated to the theory of integration,
intensification of integration processes, development of the management system for
integrated structures, research on integration dynamics in the plane of strategic
management (Pilipenko, 2007; Skopenko, 2014; Nesterchuk, 2009; Sabluk, 2000). In
their works they address theoretical, methodological, methodical and practical aspects
of integration in food and agriculture, transformation of domestic agricultural
complex, various aspects of the establishment and effective functioning of integrated
unions.
It should be noted that in their works authors pay insufficient attention to the
theory and practice of development of integrational cooperation between vinegrowing
and winemaking industries within the structure of AIC as well as with other sectors
(e.g. scientific, educational and tourism sectors). Therefore, it is of particular interest
to investigate the integrational cooperation between VWC and the 3 sectors of AIC as
well as study the prospects of creating of new integration models, such as the 4 focus
model of integrational cooperation: wine industry – food industry – tourism –
academic sphere.
This paper makes a positive contribution to the literature in this field, giving the
analysis of the current state of vinegrowing and winemaking industries as well as
development prospects based on the interviews with a wide range of industry experts.
Main text. Vinegrowing and winemaking have traditionally been and still
remain important sectors of economy in the structure of AIC of Ukraine, the
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successful operation of which has a significant impact on revenue generation, which
accounts for 10 to 12% ($1374 million per year) based on the data for 2015
(Hlebnikova, 2015; Kostenko, 2016) and on the economic development of the
country.
Analysis of current features of VWC was held considering the influence of such
factors: natural resources, political, economical, legal, social and cultural.
Planning and management of economic development in Ukraine is based on the
concept of production – territorial complexes (PTC) at different taxonomic levels,
from national to local. This kind of management was born during Soviet Union times
– the period of planned economic management of the country.
Production – territorial complex (PTC) – is a form of spatial organization of the
productive forces of society, specialization and proportional economic development
of Ukraine.
Agro – Industrial Complex (AIC) is a typical PTC. AIC – is part of the economy
that combines: agricultural production, fgricultural processing, material and technical
support of agricultural production (logistic services).
AIC combines industries that produce capital goods and service sector, as well
as industries of preservation, processing and marketing of agricultural products.
AIC consists of three major industries:
1. First sector – tractor and agricultural engineering; machinery for the food
industry; agricultural chemistry (manufacture of fertilizers and microbiological
industry); feed mill industry; system of material and technical support of agriculture;
amelioration and agriculture building.
2. Second sector – crop, livestock, fisheries.
3. Third sector – food industry; refrigeration, storage, specialized transportation
sector; commercial enterprises and other organizations involved in bringing the final
product to the consumer, including wholesale trade, retail trade and public catering
(Snitynsky, 2000).
We have identified that vinegrowing falls under the second sector of AIC (crop
production), while winemaking is part of the third sector (food industry).
AIC – is a diversified production system in which each sector performs its
specific function. During the research we had 2 tasks:
1. Determine the position of vinegrowing and winemaking industries within this
system and identify types of integrational cooperation with other sectors of the AIC
(based on primary and secondary data);
2. Examine integrational cooperation between VWC and other industries outside
AIC (based on primary data), such as education, science and tourism sectors.
The need to ensure the dynamic development of VWC enterprises in Ukraine in
an uncertain external environment, requires to find a balance between external factors
and internal environment, requires the development and implementation of modern
concepts, technologies and effective management decisions in the plane of the
restructuring and development of VWC enterprises for improving the efficiency their
operation and economic growth.
Currently Ukraine’ AIC shows general global trends in development of business
economics through the growth of the consolidation of ownership, concentration of
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share capital, expansion of cooperation and strengthening cooperation between
market players, the increasing number of mergers and acquisitions (M & A), an
association of enterprises, creation of integration structures, cluster formations and
strategic alliances, reorganization of existing business groups, intersector expansion
(Skopenko, 2014).
Recently, enterprises of the AIC experience the distribution/spreading of
integration strategies and increased efficiency within the individual components of a
single technological chain as well as in the production relations between them.
Rational limits of creation and functioning of integrated unions are determined by
market regulators – supply and demand. Increased market stability of production and
consumption of wine, its popularization and development of wineries in general
should be based on the integration of enterprises of AIC (Skopenko, 2014).
They are at different stages of the life cycle of food industry of Ukraine.
Production of wines of different types in Ukraine also has its place (niche) in the
dynamic integrational cooperation, elements of which interact between each other to
promote products to the end consumer. Features of this interaction are shown in
Table 1. The degree of concentration, intensity and efficiency of integration depends
on the stage of development of the industry (Deans, 2004; Rahyn, 2010):
Table 1
Features of integrational cooperation between wine enterprises and other
producers in AIC of Ukraine (Skopenko, 2014 and authors’ own amendments to
include wine production)
Parameters
Life cycle’s stages of the food industries of Ukraine
Initial
Growth
Specialization
Balance
Sectors /
sub–
sectors of
food
industry

Production of
organic and
biodynamic
wines
Production of
energy drinks,
bottled
drinking water,
frozen semi–
finished food,
pastry, organic
products

Production of
authentic wines
from indigenous
grape varieties,
production of
local fruit wines,
production of
young wines
(Beaujolais)
Production of
alcoholic drinks,
mineral water,
flour
Strategic
The desire to
Getting
plans of
increase their
competitive
the entities revenues and
advantages.
increase
Growth–sale. The
market share.
increase in market
Strategic
share. Expanding
development is the boundaries of
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Production of kosher
products (especially
wines)
Bread and bakery
products, oils and
fats, dairy products,
sugar, confectionery,
meat production and
processing, poultry
industry and
processing, industrial
processing of fruits
and vegetables
Growth
competitiveness.
Increased
profitability. Keeping
market share

Production of
beer and
tobacco
products

Gain
competitive
advantage.
The
maintenance
of market
share. Access
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possible in two
ways:
localization
niche or
continued
expansion and
growth

the market. The
size of the
company is
crucial
characteristic
while the source
of competitive
advantage is the
ability to take
advantage of
economies of
scale and the
effect of storage
of industry
experience
The
Active
Horizontal and
Horizontal and
optimal
integration.
vertical
vertical integration.
developme Expansion by
integration.
Reducing
nt strategy creation of
Absorption
diversification. The
independent
competitors.
disintegration
business units. Participation in
through allocation or
Integration in
various
sale of non–core
related field
associations
assets
only if the
(unions,
occurrence of
associations).
synergy or as
Diversification of
part of resource production
support
Integration Integration
tools
with all
possible tools,
including M &
A and to
support the
development of
advanced
tactics
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Enterprises
increased its size
by buying (M&A)
competitors with
their market
shares (horizontal
integration).
Integration with
marketing
organizations.
Participation in
associations
(unions,
associations)
facilitates the
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Absorption–industry
competition. The
integration of
industry leaders from
other companies to
their corporate
structures, not only
through direct
acquisitions, but also
through the sale of
rights to use their
business models and
technologies. Sale of
non–core assets

to new
markets,
including
those not
related to the
old ones

Transnational
integration.
Integration
into other
sectors. The
disintegration
through
allocation or
sale of non–
core assets.
Disclaimer of
own sales and
service for
independent
intermediaries
Alliances with
domestic and
foreign
competitors
geographical
expansion of
markets.
Changing
distribution
system
through
cooperation
with other
agents. Sale of
non–core
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search and allows
customers to
reduce transaction
costs

assets. The
creation of
new industries
and
independent
sectors

1. The initial stage is characterized by absence or low market concentration, as
the activity starts by creating new companies in sectors or sub–sectors that have been
separated as a result of consolidation of industries or sectors that just went through
the processes of deregulation or privatization;
2. On the growth stage enterprises increase their size through the purchase
(M&A) of competitors with their market shares, appear initiators of consolidation and
integration;
3. Stage of specialization is characterized by increasing specialization and
continuation of aggressive consolidation of efforts concentrated in the most favorable
for a sector increasingly capturing significant market share, getting rid of inefficient
units;
4. During the balance stage and creation of alliances, the concentration in the
industry grows to a significant size and reaches equilibrium is almost equal
consolidation companies (alliances), the market has a small number of large
integrated structures.
Research has established that, production of organic and biodynamic wines (as
subsector of VWC) is at the initial stage of the life cycle of the industry along with
other subsectors (production of energy drinks, bottled drinking water, frozen semi–
finished food, pastry, organic products).
At the stage of growth is subsetor of production of authentic wines from
indigenous grape varieties, production of domestic fruit wines, production of young
wines (Beaujolais), together with other sectors (production of alcoholic drinks,
mineral water, eggs and egg products, flour).
At the stage of specialization is the subsector of production of kosher products
(including wine), along with other subsectors (production of bread and bakery
products, dairy products, sugar, confectionery, production and processing of meat,
poultry industry, industrial processing of fruits and vegetables).
At the stage of balance (equilibrium) is brewing industry, manufacture of
tobacco products.
Authors own research of specific features of VWC trends and taking into
account the development of integration processes in the food industry Ukraine,
analysis of the degree of concentration in the food industry and predicting changes in
the sectoral concentration (Skopenko, 2014) allowed to identify promising areas of
interaction between VWC enterprises and integration of VWC with other sectors of
the food industry (Table 1).
The research on the development potential of integration cooperation within the
food industry in Ukraine led to the conclusion that every company chooses its
effective strategic direction of the integration, taking into account motives and goals
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of integration, expected benefits of integration and optimal integration tools,
depending on the stage and dynamics of the industry development. At the initial stage
consolidation processes begin and appear arising initiators/champions of integration.
At the stage of growth companies increase their sizes through acquisition (M&A) of
competitors with their market shares (horizontal integration), associations appear that
initiate consolidation and integration. The stage of specialization is characterized by
large–scale consolidation, with the aim of creation of global integrated companies,
obtain economic benefits through economies of scale, the size of the market share,
cost optimization. Balance stage is characterized by activation of alliances at high
risk of antimonopoly intervention of the state (Skopenko, 2014).
Gastronomy and wine (enogastronomy) historically played a key component of
national cultures and lifestyles, and at present have become an important factor of the
growth of tourist activities. Tourist activities, simultaneously linked to vinegrowing
and winemaking, and integrating ethnocultural traditions of food, is represented by
such type of tourism as wine–gastronomic (enogastronomic) tourism, which became
for many countries a unique opportunity for regional development. Enogastronomy
acts as an important component of tourism and recreation potential of the territory,
source of its identity formation while vineyard, wine technology, wine, food and
authentic cuisine acquire the status of objects of tourist attraction.
International experience in enogastronomic tourism development shows that
gastronomy and wine are the objective prerequisites for successful development, of
both – national and international tourism in countries such as France, Italy, Spain,
USA, Argentina, New Zealand and other.
In Ukraine, the formation process of integrational cooperation between VW
complex and tourism industry occur in specific conditions:
– Enogastronomic resources remain unnoticed by Ukrainian tourism industry,
are not systematically studied and there is no register.
– Legally wine and gastronomic tourism is not included in the legislative field of
Ukraine and thus there are no regulations for its development.
– Today in Ukraine there is an acute shortage of specialists in enogastronomic
tourism.
– There are no effective mechanisms for the transfer of international experience
to establish cooperation between the government and professional public institutions
representing the interests of vinegrowing, winemaking and tourism.
– Lack of experience in the practical implementation of sustainable tourism
development in the agricultural regions of Ukraine.
Therefore, VWC of Ukraine is going through the initial stage of formation of
vertical integration links with the tourism industry and the education sector.
The most effective form of such integrational cooperation at an early stage is
networking. During the research we identified that currently there are professional
networks formed in each of the sectors: in the field of vinegrowing and winemaking
(Association "Vinegrowers and winemakers of Ukraine", Sommelier Association of
Ukraine, Ukrainian Association of winemakers and sommeliers, the Union of Private
growers and winemakers in Transcarpathia); in tourism (Association of Leaders of
tourist industry of Ukraine). In 2014 was established the Association for the
Научный взгляд в будущее

95

Том 4. Выпуск 6

Туризм и рекреация

Development of Gastronomic and Wine Tourism of Ukraine as a joint initiative of
representatives from the academic sphere, tourism, vinegrowers and winemakers.
Association’s activities are aimed at developing networking at national and
international level for the implementation of the principles and mechanisms for
sustainable development of enogastronomic tourism of Ukraine. In March 2017 the
Association supported by the Department of Tourism and Resorts of the Ministry of
Economic Development of Ukraine initiated the creation of the National Food Wine
and Tourism Network, which was announced during The Ukraine International
Travel & Tourism Show (UITT). VWC production has a high potencial of becoming
part of the Ukrainian tourist product, tourism branding focus of vinegrowing and
winemaking territories.
Author see the potential of Ukrainian National Food Wine and Tourism
Network (new 4–focus model of integrational cooperation) as the progressive
integration entity, to lead the formation of a new integrated system, which will give
participating VWC enterprises additional competitive advantages and consequently
change the market position and increase the market power of all participants of
integration cooperation.
The suggested 4–focus model of integrational cooperation will promote the
consolidation of certain general functions, solving common tasks; create effective
strategies and members’ integration process development programs based of
sustainable development.
Along with government agencies controlling the wine industry in Ukraine
created many public non–profit and non–profit institutions. The most powerful
institution among them is the branch professional formation AIC Ukraine
Corporation viticulture and winemaking "Ukrwineprom", which represents the
interests of wine producers, both within our country, and abroad, as a member of the
International Federation of wines and spirits (FIVS). At the same time we can note
the absence of a consolidation between the state and public institutions, which makes
it impossible targeted industry development, promotion and improvement of wine
consumption.
Results and discussion. We have identified the place of vinegrowing and
winemaking in the structure of AIC. Despite the high dynamics of the environment
changes and external conditions, VWC of Ukraine is at the stage of growth. One of
the ways of increasing the efficiency of VWC enterprises in a competitive
environment is strengthening the integrational relations and forming integrated
structures of different types within the complex of the food industry and with
scientific, educational and tourist sectors. Authors see the potential of the 4 focus
model of integrational cooperation: wine industry – food industry – tourism –
academic sphere and proposed a form of implementation of such model – Ukrainian
National Food Wine and Tourism Network and identified stakeholders. The Network
will contribute to the promotion of wine products to the end consumer.
The essence of integration cooperation for Ukrainian VWC consists of
purposeful process of establishing and developing sustainable production and
economic relations between the VWC enterprises and other entities based on joint
ownership (in case of tight integration) or through the joint venture agreement (in
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case of flexible integration) which leads to a new system based on the union of a
number of enterprises (institutions) that interact in the production and promotion of
products on the market.
For the successful implementation of intergational cooperation there is a
necessity of the transfer of international experience in building networks, establishing
cooperation between public administration and professional public institutions that
represent viticulture, wine and tourism, development of wine and gastronomic
tourism and the practical implementation of sustainable development in the
agricultural regions of Ukraine.
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