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Анотація
Розглянуто питання фінансового забезпечення господарської діяльності підприємств як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано існуючі підходи щодо визначення понять
«фінансові ресурси», «фінансове забезпечення». Виокремлено основні принципи, на яких ґрунтується
фінансове забезпечення підприємства. З’ясовано, що оцінювання конкурентоспроможності малих аграрних формуань слід проводити не тільки через вплив на неї фінансових ресурсів, а враховувати усі
сфери життєдіяльності агроформувань. проведено оглядовий аналіз економічної діяльності та фінансового
стану господарств.
Досліджено дані щодо їх кількості, виробництва, збуту, задіяних фінансових ресурсів, наявних ресурсів у користуванні. З метою виявлення оптимальних напрямів державної підтримки досліджено дієвість
бюджетного фінансування.
Abstract
The question of financial support of business activity of enterprises as a factor of development of enterprise
competitiveness is considered. Existing approaches to the definition of the terms "financial resources", "financial
security" are analyzed. The basic principles on which the financial support of the enterprise is based are highlighted. It has been found that the assessment of the competitiveness of small agricultural formations should not
only be done because of the impact on it of financial resources, but also take into account all spheres of viability
of agricultural formations. The economic activity and financial condition of farms were reviewed.
Data on their quantity, production, sales, involved financial resources, available resources in use are investigated. In order to identify optimal directions of state support, the effectiveness of budget financing was investigated.
Ключові слова: фінансове забезпечення, фінансові ресурси, конкурентоспроможність, фактори розвит- ку конкурентоспроможності підприємства.
Keywords: financial support, financial resources, competitiveness, factors of competitiveness.
Постановка проблеми. Сучасні умови ведення
бізнесу в нестабільному зовнішньому середовищі
(минула світова фінансова криза, нестабільне політичне становище, стрибки курсів валют тощо) вимагають постійного контролю за ефективністю
діяльності підприємства, рівнем його конкурен- тоспроможності, стійкістю розвитку, фінансовою
безпекою підприємства і т. ін. Незадовільна структура капіталу, показників фінансової стійкості
підприємств, зростання дебіторської та кредиторської
заборгованості, зменшен- ня обсягів виробництва
продукції, нестабільність і хаотичний характер
розвитку підкреслюють, що за основу вивчення
розвитку конкурентоспроможності підприємства має
бути
узята
саме
фінансова
складова
конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень. Питанням фінансового забезпечення господарської діяльності
підприємств присвячені роботи як вітчизняних, так
і закордонних фахівців у галузі фінансів суб’єктів
господарювання, серед яких слід відмітити І.

Бланка, О. Волкова, М. Гончарова, С. Ілляшенка,
В. Ковальова, П. Санто, Й. Шумпетера, Є.
Шохина та інших. Питанням оцінки ефективності
використання фінансового забезпечення присвячено низку робіт зарубіжних і вітчизняних ученихекономістів: Г. Александера, Ф. Беа, Г. Герасименко, П. Друкера, Д. Морріса, Д. Олійник, Р. Сайфуліна, Д. Хаймана, У. Шарпа та ін.
Проблеми оцінки формування фінансових
ресурсів та їх використання висвітлили такі вчені,
як О. Гетьман, А. Загородній, М. Коробов, А.
Поддєрьогін, В. Савчук, О. Найденко та інші
вітчизняні науковці. Питаннями оцінки й
управління
конкурентоспроможністю
підприємств опікувалися Г. Азоєв, Н. Давиденко,
О. Дуброва, І. Дем`яненко, О. Іванова, С. Клименко, М. Чумаченко, Л.Худолій, В. Юданов
та ін.
Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних економістів дозволив зробити висновок, що, незважаючи на таку кількість робіт, питанням оцінки
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впливу фінансового забезпечення на конкурентоспроможність підприємства потрібно зосереджувати все більше уваги та шляхи вирішення
проблем. Зазначене зумовило актуальність обраної
теми та мету дослідження.
Мета статті полягає у визначені та аналізі основних підходів щодо сутності фінансового забезпечення підприємства та його впливу на конкурентоспроможність малих аграрних формувань.
Виклад основного матеріалу. Проведений
моніторинг використовуваного в економічній літературі й практичному вжитку фінансового менеджменту дефініції «фінансове забезпечення» виявив
неоднозначність її інтерпретації. Розбіжності у
визначенні фінансового забезпечення підприємства дозволили виокремити науковцями підходи до
тлумачення сутності та наведення різними науковими напрямами.
Значна кількість науковців є прихильниками
розуміння фінансового забезпечення, як виділення
фінансових ресурсів на певні потреби господарюючого суб’єкта, при чому зауважують, що існує
значна незадоволена потреба у таких ресурсах. У
зв’язку із цим, виокремлюють забезпечувальну і
регулятивну дію фінансового забезпечення.
Сутність забезпечувальної дії виявляється у покритті поточних потреб за рахунок визначення
джерел їх фінансування. Регулятивна дія, яка є активною, реалізується шляхом використання достатнього обсягу фінансових ресурсів, що покривають потребу, що виникла [1]. Щодо визначення
економічної сутності фінансових ресурсів вченими
встановлено переваги, які поділяються на два підходи, та ґрунтуються на розподільній та відтворювальній концепціях фінансів. Прихильниками
розподільної концепції фінансів підтримується позиція виникнення фінансів у процесі розподілу та
перерозподілу вартості сукупного суспільного продукту та національного доходу, основними
функціями яких слугує розподільча й контрольна.
Інші науковці-прихильники відтворювальної концепції відносять існування фінансів до всіх стадій
відтворювального процесу, включаючи і стадії виробництва товарів та їх обміну.
Досліджуючи поняття «фінансові ресурси» В.

The scientific heritage No 44 (2020)
В. Буряковський, під фінансовими ресурсами розуміє грошові кошти, що акумульовані в фондах
цільового призначення для здійснення відповідних
витрат [2, с. 87].
С. В. Хачатурян під фінансовими ресурсами
уявляє частину коштів підприємства, які формуються в результаті розподілу створеного продукту,
можуть бути як у фондовій, так і нефондовій формах, а також спрямовується на здійснення розширеного виробничого відтворення [3,с. 81].
І. П. Арнаут окреслює сутність фінансових ресурсів в якості прояву фінансових відносин, через
їх носії та як складову, що забезпечує відтворювальний процес на всіх стадіях здійснення, та у
всіх формах вияву [4, с. 111].
Досить вдалим й оригінальним є бачення особливостей конструкції поняття «фінансові ресурси»
професора Н.М. Давиденко, яка в першу чергу
здійснює теоретичне обґрунтування місця, ролі та
значення фінансових ресурсів, розглядаючи
фінанси як економічну категорію, яка окремо позиціонується [5, с. 271].
Фінансові ресурси можна застосовувати в
якості управлінського інструменту, виходячи із
впливу їх на виробничі процеси. Вони характеризуються матеріальними ознаками із різними значеннями та рівнями ліквідності. Згідно з відтворювальною теорією, саме цей аспект уможливлює
прояв фінансових ресурсів на всіх етапах виробничого відтворення[6].
Л. М. Худолій зазначає, щоб найповніше задовольняти потреби підприємств у фінансових ресурсах як процесу забезпечення діяльності суб’єкта
господарювання шляхом застосування різних методів, нагальним є використання різних інструментів. Необхідно орієнтувати фінансових менеджерів на перманентний пошук найефективніших
із них, прилаштовуватись до вимог кредиторів, з
тим, щоб найповніше задовольняти потреби
підприємств у фінансових ресурсах [7, с.13 ].
Сучасні трактування фінансових ресурсів пропонує Фатхутдінов P. [8, с. 13], який трактує фінансові ресурси підприємства як грошовий капітал, що
вкладений у підприємство для одержання доходів і
прибутку.
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Фінансові ресурси сільськогосподарських
підприємств

Централізовані засоби
фінансування

Кредити банків

Кредиторська заборгованість
Статутний фонд
(капітал)

Додатковий вкладений капітал

Відстрочені
податкові зобов’язання

Забезпечення поточних витрат
Нерозподілений
прибуток

Резервний
капітал
Амортизаційні
відрахування

Рис.1. Складові фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
На основі проведеного нами аналізу можна
константувати, що фінансовим ресурсам сільськогосподарського підприємства властиві певні
ознаки, які виражають грошові відносини, залежать
від первинного розподілу вартості валового
внутрішнього продукту, формування та використання грошових доходів і децентралізованих
фондів, які можна систематизувати наступним чином (рис. 1). Тобто, у формах фінансової звітності
підприємств презентуються їх капітал та зобов’язання, що присутні в господарському обороті, а не фінансові ресурси в первинній формі.
Для суб’єкта господарювання всі фінансові
ресурси, якими він володіє та розпоряджається є
зобов’язаннями, у зв’язку із тим, що вони вкладені, залучені або позичені. Їх вид визначається
статусом суб’єктів від яких вони надходять [6].
Це дає підстави нам стверджувати, що фінансовим базисом фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств виступають фінансові ресурси, у всій своїй різноманітності
прояву їх сутності та значення. Фінансове забезпечення
діяльності
сільськогосподарських
підприємств знаходиться у нерозривному зв’язку із
фінансовими аспектами діяльності їх структурних
підрозділів. Специфіка діяльності цих складових є
визначальною у формуванні їх джерел, здійсненні
нагромаджень, напрямах використання, обсягах
трансформації. Такі підходи є доцільними в організації процесів бюджетування і прогнозування
виробничих процесів, діагностики стану використання фінансових ресурсів, для визначення результатів здійснення господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств.
С.В. Онишко підходить з точки зору цілісності
до фінансового забезпечення та трактує його як
певну технологію власного фінансового забезпечення та здатність до накопичення фінансових ресурсів з метою їх подальшого відтворення [9, с. 10].
Автор виявляє основний проблемний аспект у відсутності значних обсягів власних фінансових ресурсів.

Л.В. Дікань та Ю.О. Голуб пропонують бачення фінансового забезпечення діяльності
підприємств як сукупність заходів та умов, що
сприяють сталому розвитку підприємства шляхом
покриття витрат підприємства фінансовими ресурсами залежно від розміру виробництва та фінансового становища» [10, с.65].
На думку С.В. Усенко, «…фінансове забезпечення - це фінансове управління капіталом
підприємства та діяльність, що пов’язана з його залученням, розміщенням та використанням» [11,
с.16]. Таке бачення фінансового забезпечення ґрунтується на виявленні джерел формування та векторів використання фінансових ресурсів підприємства. Продовжуючи думку попереднього автора,
Міщук О.В. дає визначення, відштовхуючись від
фінансування, результативною метою якого є економічне зростання та презентує фінансове забезпечення як «…комплекс заходів по забезпеченню економічного зростання фінансовими ресурсами через
методи та форми, способи фінансування. Фінансове
забезпечення не функціонує відокремлено від
фінансування, яке пов’язано з визначенням необхідної кількості фінансових ресурсів для фінансового забезпечення економічного зростання» [12,
с.10].
Як зазначає Н.М. Давиденко, в динамічному
фінансовому середовищі, в яких функціонують
аграрні формування періодична оцінка джерел
фінансового забезпечення у регіональному розрізі
служитиме орієнтиром для користувачів фінансової інформації (інвесторів, кредиторів, органів виконавчої влади в аграрному секторі та ін.), сприятиме з’ясуванню фінансово-економічного стану
та перспектив розвитку суб’єктів господарювання
сільськогосподарської
продукції,
реалізації
відповідних заходів [5, c.279].
У межах нашого дослідження на нашу думку,
фінансове забезпечення - це процес акумуляції
капіталу суб’єктами господарювання, його подальшого розподілу і цільового використання для
забезпечення рентабельної роботи підприємства в
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динамічному фінансовому середовищі та своєчасного й повного задоволення потреб суспільства.
Малі аграрні формування відіграють суттєву
роль у розвитку продуктивних сил та забезпеченні
продовольчої безпеки країни. Їхня поява в середині
90-х рр. минулого століття й збільшення кількості
дотепер стало свідченням того, що економічно активне сільське населення надало перевагу організаційно-правовій формі підприємництва на
селі, легітимізованій на законодавчому рівні. Фермерське господарство, як господарство,що за структурованим поділом належить до малих аграрних
формувань, згідно Закону України «Про фермерське
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господарство» від 19.06.2003 р. № 973-IV, це форма
підприємницької діяльності громадян із створенням
юридичної особи, які виявили бажання виробляти
товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм
для ведення фермерського господарства. Товарне
селянське господарство – це форма організації аграрного виробництва, здійснюваного працею членів
сім'ї на основі їх приватної власності згідно Закону
про особисте селянське господарство від 15.05.2003
р. № 742-IV.

Таблиця 1
Кількість та структура господарських суб’єктів у сільському господарстві України, 2014-2018 рр.
2014
2015
2016
2017
2018
Суб`єкти господарювання
од.
в.п.
од.
в.п.
од.
в.п.
од.
в.п.
од.
в.п.
Господарські
7750
16,8
7721
17,0
8700
18,2
6967
15,3
6814
15,1
товариства
Приватні
3772
8,2
3627
8,0
3752
7,9
3215
7,1
3887
8,6
підприємства
Кооперативи
674
1,4
596
1,3
738
1,5
448
1,0
496
1,1
Фермерські
33084 69,7 32303 71,2 33682 70,6 34137
74,9
33164
73,5
господарства
Державні
228
0,6
241
0,5
222
0,5
199
0,4
180
0,4
підприємства
Підприємства інших
форм
691
3,0
891
2,0
603
1,3
592
1,3
587
1,3
господарювання
Усього
46199 100,0 45379 100,0 47697 100,0 45558 100,0 45128 100,0
Джерело: Державна служба статистики України
При цьому фермерські господарства є
найбільш усталено визнаною та дослідженою формою малого підприємництва, які займають майже
74 в.п. за станом на 2018 р. у загальній кількості
підприємств, які здійснюють сільськогосподарську
діяльність (табл. 1).
Тому їх конкурентоспроможний розвиток має

пріоритетне значення як у формуванні макроекономічних показників, так і визначає високу результативність їх функціонування та рівень добробуту
власників, найманих працівників і сільських громад.
У Вінницькій області протягом 2015–2018
рр. кількість фермерських господарств зросла з
2021 до 2198, тобто на 8,7в.п. (табл. 2).
Таблиця 2
Кількість та ресурсне забезпечення фермерських господарств Вінницькій області, 2015-2018 рр.
2018 до
Показник
2015
2016
2017
2018
2015,в.п.
Кількість фермерських господарств, од.
2021
2095
2173
2198
8,7
Площа закріплених с.-г., тис. га
251,3
239,1
246,3
253,4
0,8
у тому числі ріллі
246,1
234,6
241,1
249,7
1,5
Рівень розораності с.-г., %
97,9
98,1
97,9
98,5
х
Припадає на одне фермерське госпо124,3
114,1
113,3
115,3
-7,8
дарство с.-г., га
Джерело: Матеріали департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації
Дещо вищими темпами збільшувалася площа
закріплених за ними сільськогосподарських угідь.
Впродовж 2015-2018 рр. змінювався показник рівня
розораності сільськогосподарських угідь, з 97,9в.п.
у 2015 р. до 98,5в.п. у 2018 р. Проте зменшився
за цей період середній розмір фермерського господарства Вінницької області за площею використовуваних сільськогосподарських угідь - з 124,3 до
115,3 га, або на 7,8 в.п..

Ефективність використання землі та конкурентоспроможність суб’єктів товарного виробництва
відображаються у показниках виробництва валової продукції. Її позитивна динаміка у фермерських
господарствах є підтвердженням конкурентоспроможності даної форми аграрного підприємництва з
огляду на порівняно більший темп приросту ніж
в інших сільгосппідприємствах.
Враховуючи статистичні дані щодо динаміки
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кількості фермерських господарств (незначне коливання кількості аграрних підприємств та позитивний відрив від них фермерських господарств),
можна стверджувати, що підприємливим селянам
та членам їхніх сімей порівняно легше вийти
на сільськогосподарські ринки, розпочавши товарне виробництво продукції саме у статусі фермерського господарства.
Позитивні зрушення спостерігаються також
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у структурі виробництва сільськогосподарської
продукції. У 2018 р. порівняно із 2014 р. фермерські господарства України збільшили обсяги виробництва продукції рослинництва на 32,3в.п., що
підтверджує їх загальну конкурентоспроможність
у рослинництві порівняно з усіма аграрними
підприємствами, зростання виробництва в яких
склало 18,2в.п..

Таблиця 3
Обсяг валової продукції, виробленої сільськогосподарськими підприємствами та фермерськими
господарствами України, 2014-2018 рр., млн. грн.
2018/2014,
Показники
2014
2015
2016
2017
2018
+/Сільськогосподарські підприємства
Валова продукція – усього,
139058,4
131918,6
145119,0
140535,2
158306,5
13,8
млн. грн.
продукція рослинництва
105529,5
99584,7
113392,6
108601,1
124719,0
18,2
продукція тваринництва
33528,9
32333,9
31726,4
31934,1
33687,5
0,5
з них фермерські господарства
Валова продукція – усього,
19188,8
17 565,4
22101,4
21743,1
25118,9
30,9
млн. грн.
продукція рослинництва
17847,0
17565,4
20705,3
20338,8
23619,6
32,3
продукція тваринництва
1341,8
1343,9
1396,1
1404,3
1499,3
11,7
Джерело: Державна служба статистики України
У той же час фермерськs господарства,які займаються тваринництвом, у 2018 р. - 1499,3 млн. грн.,
але з 2014 р. відбувся суттєвий темп його приросту
– 11,7в.п., тоді як усі аграрні підприємства виробили
33687,5 млн. грн. валової продукції тваринництва, а
темп приросту виробництва якої склав 0,5в.п. (табл.
3).
Таким чином, наявні випереджаючі темпи
приросту виробництва продукції тваринництва і
рослинництва фермерськими господарствами у
порівнянні з відповідними показниками усіх
підприємств. Це ще раз підтверджує, що хоч
сільгосппідприємства зберігають статус лідерів у

виробництві продукції рослинництва. Динаміка
статистичних показників свідчить про постійну
тенденцію до випереджаючих темпів нарощування
її виробництва у фермерських господарствах, що
підтверджують результати, проведені згідно методики аналізу [13], та конcтантують найвищу достовірність (за коефіцієнтом кореляції). Формат
лінії тренду лінійний, рівняння y=31767x + 2307,3,
коефіцієнт кореляції R2=0,9949. Результати
рівняння відобразимо в графіку підбору:

R² = 0,9949

Рис. 2. Результати кореляції показників виробництва малих аграрних підприємств
Обсяги виробництва господарств (як і с.-г.
підприємств в цілому) свідчать про надання переваги в рослинництві. Тваринництво у фермерських господарствах розвивається повільно, але зі
стабільним нарощуванням виробничих обсягів, що
також відображає їх поступальні кроки на
відповідному ринку.
У структурі виробництва валової продукції

сільського господарства динаміка частки валової
продукції, що вироблена фермерськими господарствами України також демонструє стійку тенденцію до зростання: 2014 р. – 7,6в.п., 2015 р. –
7,9в.п., 2016 р. – 8,7в.п., 2017 р. – 8,7в.п., 2018 р. –
9,3в.п..
Порівняно із 2014 р. у 2018 р. відбулося її
зростання на 30,9в.п.. Це свідчить про повільне,
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але стабільне нарощування темпів виробництва
та реалізації сільгосппродукції фермерськими господарствами на аграрному ринку України.
З певними застереженнями зазначені показники можна розглядати як частку аграрного
ринку, яку займають фермерські господарства. У
2018 р. вона склала 9,3в.п. і порівняно з сільгосппідприємствами в цілому (57,0 в.п.) та господарствами населення (43,0 в.п.) є порівняно малою,
проте постійно зростаючою.
На наш погляд, вона відображає також проблеми надійності відповідних статистичних показників, оскільки розрахунок валової продукції господарств населення проводиться на базі нерепрезентативних даних про умовне (приписуване їм)
виробництво на присадибних ділянках, без
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урахування порівняно низького рівня урожайності,
товарності продукції та за середніми цінами її реалізації сільгосппідприємствами.
Враховуючи викладене, можна стверджувати,
що поступово зростаюча частка фермерських господарств у виробництві продукції в цілому свідчить про їх значущість та поступальну конкурентоспроможність на ринках сільськогосподарської
продукції, навіть з урахуванням недосконалої інституційної бази діяльності різних груп товаровиробників, що може сприяти її заниженню.
У 2016-2018 рр. фермерські господарства Вінницької області зуміли суттєво збільшити обсяги
виробництва валової продукції – з 1768,3 в 2016 р.
до 2036 млн. грн. в 2018 р., або на 151в.п. (табл. 4).

Таблиця 4.
Валова продукція сільського господарства у фермерських господарствах Вінницької області, 20162018 рр.
(у постійних цінах 2010 р.)
Роки
Відхилення 2018/2016
Показник
2016
2017
2018
+/в.п.
Валова продукція – усього, млн. грн.
1768,3
1662,6
2036,0
267,7
15,1
у т. ч. продукція рослинництва
1694,3
1586,5
1957,1
262,8
15,5
продукція тваринництва
74,0
76,1
78,9
4,9
6,6
Структура валової продукції фермерських господарств, %
Валова продукція – усього, млн. грн.
100,0
100,0
100,0
х
х
у т. ч. продукція рослинництва
95,8
95,4
96,1
0,3
х
продукція тваринництва
4,2
4,6
3,9
-0,3
х
До загального обсягу сільськогосподарського виробництва усіма категоріями господарств області, %
Валова продукція – усього, млн. грн.
8,3
8,1
9,0
0,7
8,4
у т. ч. продукція рослинництва
11,7
11,6
12,6
0,9
7,8
продукція тваринництва
1,1
1,1
1,1
Джерело: Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької обласної
державної адміністрації
Обсяги виробництва продукції рослинництва у
Вінницькій області впродовж 2016-2018 рр. зросли
на 15,5в.п., а продукції тваринництва – на 6,6в.п..
Таке збільшення обсягів виробництва продукції
призвело до того, що питома вага фермерських господарств у загальному обсязі сільськогосподарського виробинцтва Вінницької області за часовий лаг
2016-2018рр зросла з 8,3 в.п. до 9,0 в.п. Свідченням
чого є господарська діяльність фермерського господарства «Господар -С» .
Д а н і звіту про фінансові результати засвідчують, що підприємство працює прибутково, хоча
і в 2018 році показник чистого прибутку зменшився на 1084,4 тис.грн. Стосовно чистого доходу

від реалізації продукції (культур) - є тенденція до
зростання, що демонструє збільшення обсягів врожаю культур та ціну на них. В 2016 році чистий
доход від реалізації продукції становив 9152, 9
тис.грн, в 2017 році – 10275,5, а в 2018 році 11661
тис.грн.
Витрати також збільшились з 8702,9 тис.грн
в 2016 р. до 11536,7 тис.грн., в 2018 р. Так як
збільшилась ціна на насіння, ресурси, оброблення
культур, на добрива та оплату працівникам. Для
графічного відображення даних зображенодинаміку
змін наглядно.
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Рис.3. Динаміка основних показників фінасової діяльності ФГ «Господар - С»(2016-2018рр.)
Показники рис.3 cвідчать про те, що чистий
дохід від реалізації продукції майже однаковий з
витратами підприємства. В 2017 р. є відчутна

різниця між даними показниками і тоді і чистий
прибуток мав краще значення.
Таблиця 5

Аналіз фінансових показників ФГ «Господар - С»
№
з\п

Показники

1

Рентабельність активів

2

Рентабельність власного капіталу

3

Рентабельність діяльності

7

Коефіцієнт фінансової стійкості

8

Коефіцієнт покриття

9
10

Коефіцієнт загальної ліквідності
Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Значення показника
>0
Збільшення
>0
Збільшення
>0
Збільшення
Збільшення
>1
Збільшення
Збільшення
0,2 - 0,35

Зовнішній фінансовий аналіз орієнтований на
відкриту фінансову інформацію підприємства і передбачає використання типових (стандартизованих) методик. Розраховано основні фінансові показники (табл.5).
На короткострокову ліквідність або платоспроможність ФГ«Господар - С» впливає його
здатність генерувати прибуток. У цьому зв’язку
розглядається такий аспект діяльності підприємства як рентабельність. Це і якісний і кількісний
показник
ефективності
діяльності
всякого
підприємства. До основних показників рентабельності, які використовуються у ході аналізу фінансового стану підприємства, належать:

- Коефіцієнт рентабельності активів (даний
показник збільшується на підприємстві, що є позитивною динамікою);
- Коефіцієнт рентабельності власного
капіталу (характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство,
тому найбільший інтерес представляє для наявних
і потенційних власників й акціонерів й є одним з

2016

Роки
2017

2018

3,12

7,14

9,98

5,13

51,57

1,93

4,92

11,76

1,07

0,63

7,82

1,64

1,35

16,97

9,40

1,35
0,01

16,97
0,01

1,18
0,05

основних показників інвестиційної привабливості
підприємства, тому що його рівень показує
верхню межу дивідендних виплат. Так в 2017 р.
даний показник мав велике значення і становив
51,57. В 2018 році рентабельність власного капіталу
стрімко впала на рівень 1,93, на це вплинуло кредити в банках та збільшення поточної заборгованості);

- Коефіцієнт рентабельності діяльності (Показник знизився в порівнянні з 2017р. на 10,6 позицій, що свідчить про зменшення ефективності
господарської діяльності підприємства).
- Коефіцієнт фінансової стійкості показує
частку фінансування, яку ФГ «Господар - С» може
витратити впродовж тривалого часу, і вимірюється
відношенням загальної суми власних джерел
фінансування
та довготермінових кредитів і позик до суми сукупного капіталу – оптимальним вважають показник 0,5-0,7. В нашому випадку даний
показник дорівнює 1,64,
Коефіцієнт покриття значно перевищує нор-
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мативне значення (1-3), що є ознакою неефективної структури активів, тобто залучення зайвих оборотних активів. Це веде до зниження показників
ефективності використання активів.
Коефіцієнт загальної ліквідності значно переважає нормативний показник, що свідчить про
неефективну стратегію управління фінансовими
ресурсами.
Майже всі показники підприємства лежать в
межах але в порівнянні 2018 рік з 2017 р., то останній був найкращим в досліджуваному періоді.
Дані ФГ «Господар - С» є фінансово незалежними, однак характеризуються недостатньою

The scientific heritage No 44 (2020)
фінансовою стійкістю. Позикові кошти в оборот залучаються помірно, що дозволяє збільшувати обсяги виробництва без загрози для фінансової автономії підприємств. Основна частина коштів
капіталізована (вкладена в основні активи).
Підприємство забезпечене власними оборотними
засобами, загальна ліквідність знаходиться в
межах нормативного рівня.
ФГ «Господар - С» для оптимального використання транспортного парку й подальшого успішного господарювання придбало перевантажувальний бункер накопичувач ПБН-30.
Таблиця 6

Відшкодування від вартості закупленої техніки
Отримувач
часткової компенсації вартості техніки та
обладнання

Фермерське
господарство
"Господар-С"

Код
за
ЄДРПОУ/се
рія та номер
паспорта

Завод-виробник

Вид і марка
техніки

Кількість,
шт

Вартіс
ть техніки
(без
ПДВ),
грн

35346332

ТОВ
"ЗАВОД
КОБЗАРЕН
КА"/
19344937

Перевантажувальний
бункер накопичувач
ПБН-30

1

862
333,33

За програмою здешевлення техніки відшкодування одержали 1830 господарств України, у т.ч. на
Вінниччині – 163, і закуплено 2900 одиниць техніки.
Сума відшкодування склала 211 млн грн, з них аграрії
Вінниччини отримали 16 млн. грн. Загалом, за результатами реалізації бюджетних програм підтримки аграріїв у 2018р. Вінницька область посіла друге місце
після Миколаївської за кількістю наданої фінансової
підтримки фермерам , якою скористалося 411 фермерських господарств із 2350 зареєстрованих (17,5%) у області. Окрім того, ФГ «Господар - С» отримало часткову компенсацію 15 в.п. від вартості закупленої техніки (табл.6) .
На сьогодні державою передбачено щонайменше 8 програм підтримки фермерства. Однією з
них є програма компенсації відсотків за кредитами.
За час дії програми (станом на 01.06.2019р.) за такою компенсацією звернулися 154 аграрії-клієнти
Ощадбанку. Частина з них (80%) отримали кредити
на придбання техніки та обладнання. Решта 20%
звернень була щодо компенсацій за кредитами на
поповнення обігових коштів.
Фінансова підтримка надається виключно фермерським господарствам, у власності чи користуванні яких перебувають землі с/г призначення. У
2019 році спростили вимоги до одержувачів компенсації, зокрема скасували обмеження щодо розмірів земельного фонду у власності та/або користуванні, а також збільшили граничний розмір виручки від реалізації продукції за останній рік до 20
млн грн.
За словами Т.Висоцького, основні критерії
єдині для всіх позичальників - досвід ведення діяльності для аграріїв не менш як 2 маркетингових роки

Загальна
вартіст
ь техніки
(без
ПДВ),
грн

Сума
коштів,
що підлягає частковій
компенсації, грн

862
333,33

129
350,00

та позитивна кредитна історія. Одержувач може
скористатися компенсацією не більш як за одним
короткостроковим та одним середньостроковим
кредитом за період дії програми (всього може бути
дві паралельні заявки). Щоб отримати компенсацію
за рахунок бюджету 2019 року, заявки до банку потрібно подати до 1 грудня 2019-го, а реєстр на компенсацію відсотків за грудень буде подано банком
до Мінагрополітики до 10 лютого 2020 року.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Для покращення діяльності ФГ «Господар С» варто, у першу чергу, оптимізувати структуру
капіталу, збільшивши обсяги довгострокових позик, які мають бути спрямовані на поліпшення
техніко-технологічної бази. Це дозволить не
тільки підвищити фінансову стійкість, але й позитивно вплине на результати діяльності в майбутньому. Важливо також перерозподілити
кошти між основним і оборотним капіталом у бік
зростання останнього, збільшивши таким чином
його мобільність.
Утім ці зміни не можна вважати кардинальними, адже, як і раніше, роль фермерських господарств у підтриманні продовольчої безпеки
Вінницької області залишається незначною (на
відміну від європейських країн, входження до союзу яких є ключовим національним пріоритетом).
Часткова компенсація витрат, пов’язаних з
наданими сільськогосподарськими послугами,
фінансова підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, здешевлення кредитів, додаткова фінансова підтримка сімейних фермерсь-
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ких господарств є своєчасним дієвим меседжем розвитку конкурентоспроможності малих аграрних
формувань. Особливим мегатрендом є середньостроковий кредит, тобто терміном до 3 років, який
можливо використати для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва. Це техніка й обладнання без обмеження щодо країни виробництва. Також під компенсацію підпадають кредити на здійснення витрат, пов’язаних із
будівництвом і реконструкцією виробничих
об’єктів сільськогосподарського призначення.
Задля покращення фінансового забезпечення малих
аграрних формувань варто вдосконалити процеси
комунікації, адаптації зарубіжного досвіду державної підтримки та сформувати відповідну державну
політику. Перспективи подальших досліджень полягатимуть в напрацюваннях із впровадженням досвіду європейських країн щодо розвитку фермерського руху, а також сільськогосподарської кооперації й методики визначення їхнього фінансового
стану. Подальший розвиток сільського господарства в Україні та аграрного виробництва, зокрема, потребує значних обсягів щорічних
капіталовкладень. Сьогодні більша їх частина
здійснюється за рахунок коштів аграрних
підприємств, що не дає змоги повною мірою забезпечити ефективність проведення аграрних
реформ та активізацію розвитку сільського господарства. Тому нарощувати обсяги інвестиційних ресурсів у аграрну сферу необхідно за рахунок інших джерел фінансування. Головними перспективними
напрямами
щодо
фінансового
забезпечення розвитку аграрних підприємств є комплекс заходів з боку держави та банківської системи,
спрямованих на розвиток дійового інтеграційного
механізму взаємодії з аграрним сектором економіки; збільшення обсягів фінансової підтримки
підприємств АПК через застосування всіх можливих
джерел для залучення капіталу, в тому числі і залучення іноземного капіталу. Ефективність державної
фінансової підтримки аграрним підприємствам може
бути досягнута, якщо бюджетні кошти виділятимуться прозоро за прогнозованими, наперед інформованими напрямами на постійній довготерміновій
основі та у точно передбачених обсягах.
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Анотація
Узагальнено сутність та необхідність аграрного страхування для сільськогосподарських товаровиробників. Досліджено та оцінено надання страхових послуг страховими компаніями в аграрній сфері держави. Визначено місце та роль страхового захисту сільськогосподарського виробництва в умовах ризикогеного середовища. Проаналізовані основні страхові компанії, які займаються агрострахуванням. Під час
дослідження було проведено оцінку сучасного стану ринку аграрного страхування в Україні, а також визначено перспективи його подальшого розвитку.
Abstract
The essence and necessity of agricultural insurance for agricultural producers are generalized. The provision
of insurance services to insurance companies in the agrarian sphere of the state is investigated and evaluated. The
place and role of insurance protection of agricultural production in conditions of risky environment are determined.
The problems and prospects of carrying out risk insurance in agriculture are considered. The main insurance companies involved in agricultural insurance are analyzed. The study evaluated the current state of the agricultural
insurance market in Ukraine, and identified the prospects for its further development.
Ключові слова: ризик, сільське господарство, страхування, аграрне страхування, ринок аграрного
страхування, страхова компанія, страхувальник, страховик, страховий ризик.
Keywords: risk, agriculture, insurance, agrarian insurance, agrarian insurance market, insurance company,
insurer, insurance risk.
Постановка проблеми. Україна має значний
потенціал для розвитку сільського господарства,
яке являється одним з ключових, життєво важливих
і водночас найбільш ризикових галузей суспільного
виробництва. Для того щоб стабілізувати розвиток
підприємств агропромислового комплексу та економіки держави в цілому, необхідно скористатися
страхуванням, що допоможе захистити врожай
сільськогосподарських культур від ризиків. Тому,
одним з елементів ринкової моделі аграрного сектору є створення нової системи страхування з метою зниження рівня ризикованості виробничої діяльності. Один з найскладніших і найбільш ризикових видів страхування являється страхування
аграрних ризиків. Натомість слід зазначити, що агрострахування розвивається в усьому світі як головний інструмент управління ризиками з метою зменшення негативного впливу природних чинників.
На сьогодні, основною умовою стабілізації фермерського господарства являється аграрний сектор, як важливий елемент економіки держави, тому
його страховий захист від можливих збитків внаслідок різного роду ризиків – актуальна проблема.
Необхідність розвитку страхування в аграрному секторі обумовлена такими головними факторами як кількість і вартість зайнятих в аграрному
секторі матеріальних і трудових ресурсів, наявна і

постійно зростаюча матеріально технічна база, готова продукція, сировина, які самі по собі потребують страхового захисту, обсяги необхідних вкладень в аграрний сектор, необхідність постійного інвестування в вигляді матеріальних, енергетичних і
трудових витрат та необхідність їх захисту.
Натомість страхування покриває ризики,
пов’язані з матеріальними збитками, що захищає
власника від втрат, понесених в результаті настання
страхової події, а саме покрити сільськогосподарські культури, худобу, майно підприємства. Завдяки великим пропозиціям страхових послуг, які
надають страхові компанії, що захищають різні
види і групи майна страхувальників: худоби, сільськогосподарських культур, сільськогосподарської
техніки або накопиченої сільськогосподарської
продукції, є можливість забезпечити захист фермерам та покрити матеріальні збитки. Тому, доцільно
розглянути основні концепції надання страхових
послуг страховими компаніями в межах аграрного
підприємництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням теоретичних основ та практичних аспектів страхових послуг в аграрному підприємництві
присвячені праці багатьох зарубіжних вчених, серед яких: Дж. Горовіц, Е. Ліхтенберг, Р. Ітуріоз, П.
Джеймс, Р. Наір, М. Канг, Б. Кох, С. Статлі, Д.
Кларк, Н. Верма, С. Марф , Р. Робертс, Дж. Сіо, А.
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Сіамвапелла, А. Вальдес, Т. Вайт, Р. Хоуп, І. Бланк,
В. Райнех та ін.
Значний внесок у розвиток та значення надання страхових послуг в аграрному підприємництві для національної економіки зробили вітчизняні
вчені: М.Александрова, Ю.Алексерова, В.Базилевич, О.Вовчан, О.Гаманкова, М. Дем’яненко, В.
Ерастов, О. Залєтов, О. Коваль, Р. Колібаба, О.Лобова, М. Малік, С. Навроцький, В. Нечипоренко, О.
Нечипорук, О.Осадець, Р. Пікус, Н. Приказюк, Т.
Ротова, П. Саблук, В. Тринчук, Г. Тлуста, О. Туманова, І. Фисун, А. Шолойко, Т. Яворська та ін.
Постановка завдання. Охарактеризувати сутність поняття «страхова послуга», розглянути сучасний стан діяльності страхових компаній, щодо
надання страхових послуг в аграрному секторі та
виявити перспективу розвитку страхових послуг в
агропромисловому комплексі країни.
Виклад основного матеріалу.
Cільськогосподарське страхування – це система економічних відносин між конкретними суб'єктами господарювання, в якій з одного боку виступають страховики – фінансово-кредитні установи, а
з іншого – страхувальники – сільськогосподарські
підприємства, орендарі, селянські (фермерські) господарства, які за певну плату передають свої ризики майнових, фінансових втрат в сільськогосподарській діяльності з метою отримання відшкодування при настанні страхового випадку.
Сільськогосподарське страхування характеризується комплексністю, оскільки включає в себе
страхування врожаю культур та багаторічних насаджень, тварин, машин, будинків, транспортних засобів, насіння, готової продукції, відповідальності
товаровиробника тощо. Кінцевою метою будь-якої
страхової компанії є одержання комерційної вигоди, тоді як держава керується загальнонаціональним інтересом збереження і розвитку виробничого
потенціалу як основи продовольчої безпеки держави та економічної вигоди у більш широкому розумінні.
Основними причинами, що стримують розвиток сільськогосподарського страхування є недосконала законодавча база та відсутність необхідних суспільних інституцій. Кількість страхових компаній,
що діють на аграрному ринку, незначна.
З іншого боку існує проблема незрозумілості і
надмірно суворих умов страхування стосовно страхувальників (сільськогосподарських товаровиробників), про які вони часто довідуються після настання страхового випадку. Крім відміченого, стримуючими факторами для сільськогосподарських
виробників щодо страхування є: складний фінансовий стан більшості сільськогосподарських підприємств та несвоєчасні виплати страхових виплат
страховикам; недостатня гарантія одержання страхових відшкодувань страхувальниками; відсутність
реальної державної підтримки аграрного страхування.
Водночас можна погодитися і зі страховими
компаніями, які стверджують, що страхування сіль-
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ськогосподарського виробництва є більш ризиковим і затратним видом страхування порівняно з іншими їх видами. Підвищена ризиковість страхування врожаю полягає в тому, що в разі настання
страхового випадку втрат можуть зазнати не тільки
окремі страхувальники, а й цілі території, внаслідок
чого кількість звернень щодо отримання відшкодування може бути занадто великою і негативно позначатиметься на фінансовому стані страхової компанії.
Аграрне страхування як один із головних інструментів управління ризиками надає змогу поєднувати інтереси учасників ринку аграрного страхування та держави.
Існують різні види програм: програми страхування урожаю та доходів, які гарантують компенсацію втрат виробника сільськогосподарської продукції не тільки від недостатньої кількості врожаю, а
й від зниження цін на продукцію. Програма страхування тварин гарантує страхувальнику відшкодування можливих збитків, пов’язаних з утриманням
худоби і птиці і, як наслідок настання страхового
випадку, недоодержанням від неї певного виду кінцевої продукції.
Згідно даних Проекту «Розвиток фінансування
аграрного сектору в Європі» складеного Всесвітньою банківською групою чітко аргументується,
що ринок аграрного страхування України протягом
2016-2019 рр. демонструє тенденцію до повільного
скорочення: зменшуються усі реальні показники
його діяльності(кількість укладених договорів,
об’єм застрахованих площ та зібраних страхових
премій у реальному вимірі) [6, c.18]. Якщо 2018 рік
став першим роком, коли після тривалого періоду
скорочення ринок аграрного страхування показав
деяке пожвавлення, то 2019 рік продовжив цю тенденцію, поширивши її на більшу кількість показників.
У 2019 році вперше, починаючи з 2011 року,
зросла кількість укладених договорів страхування:
зростання склало 21%. Обсяг зібраних страхових
премій у гривні зростає вже третій рік поспіль, зокрема, у 2019 році він зріс на 30% та склав 204,4 млн.
грн. В загальному у 2019 році страхові компанії уклали 957договорів страхування сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень, зокрема,
427 – на зимовий та 530 – на весняно-літній період.
Загальна страхова сума за договорами страхування
сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень склала 5,913 млрд. грн. Сума зібраних
страхових премій склала 204,4 млн. грн., що на 30%
перевищує рівень минулого року. Сільськогосподарські культури були застраховані на загальній
площі 657,1 тис. га. Середня ставка страхової премії
за весь андерайтингів рік склала 3,5%, зокрема,
3,7% – за зимовий період та 3,4% – за період весналіто [5].
У 2019-му році страхування сільськогосподарських культур здійснювали 8 страхових компаній.
Показники страхування за цей період наведені у
таблиці1.
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Таблиця 1
Характеристика страхування в розрізі страхових компаній
за 2019 рік
Страхові компанії

Премії, тис. грн.

Виплати, тис. грн.

ПРОВІДНА
513
199
ТАС
510
55
АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ
2541
31
АХА СТРАХУВАННЯ
6763
278
АСКА
6341
56761
КРАЇНА
7866
172
РZU Україна
31775
19167
ІНГО УКРАЇНА
7015
2636
Джерело: Офіційний сайт Ліги страхових організацій України.
Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників провадиться відповідно до правил
страхування, що розробляються кожним страховиком, який має ліцензію на цей вид діяльності, і затверджуються при видачі ліцензії.
Найбільшим попитом серед сільськогосподарських товаровиробників користується такий страховий продукт як страхування, пов'язане із відшкодуванням фактичних витрат на вирощування посівів (висаджування) внаслідок повної загибелі
рослин на всій або частині площі. Найбільше договорів укладається по страхуванню витрат на вирощування посівів та страхуванню врожаю сільськогосподарських культур по озимих зернових. На
другому місці – страхування тварин, де переважає
попит на страхування великої рогатої худоби [8,c.
21].
В економіці країни страхові послуги мають
свої відповідні особливості і характеристики, що
пов'язані з місцем і роллю даної галузі, вони мають
стратегічну значимість в процесі розвитку ринкової
економіки, що обумовлює загальнодержавний інтерес і необхідність управління цим розвитком. В сучасних умовах найбільш адекватною основою аналізу проблем формування національного страхового ринку як форми організації страхових послуг
виступають фундаментальні системні дослідження
страхових відносин на страхового ринку.
Страхові послуги мають свої особливості і характеристики, що пов'язані з місцем і роллю даної
галузі в економіці країни, зі специфікою діяльності,
особливостями споживачів (страхувальників).
Страхові послуги мають стратегічну значимість в
процесі розвитку ринкової економіки, що обумовлює загальнодержавний інтерес і необхідність управління цим розвитком.

Рівень виплат, %
38,83
10,70
1,22
4,11
895,14
2,18
60,32
37,58

Існує безліч тлумачень, пов'язаних з трактуванням поняття «послуга» і розумінням його економічної сутності. Виділимо ряд наукових підходів,
що відображають ці тлумачення, починаючи з класичної економічної теорії. К. Маркс визначає послугу як споживчу вартість, втілену і в товарі, і у вигляді «чистих послуг, які не отримують у вигляді
речі самостійного буття окремо від виконавця» [2,
с.18]. Маркс зазначає, що споживач купує послуги
для споживання, тобто як споживчі вартості, предмети, тоді як для виробника цих послуг вони товари, які мають і споживчу, і мінову вартості. З точки зору К.Маркса, послуга відображає специфічну
корисність, корисність у формі діяльності і розглядається як особлива форма економічних відносин
обміну.
Кількість страхових компаній, які отримали ліцензію на ведення сільськогосподарського страхування в Україні незначна. В сегменті сільськогосподарського страхування працює всього лише 15
страхових організацій (станом на 01.01.2019 р.).
Протягом чотирьох років чисельність страховиків зменшувалась за рахунок поглинань малих
компаній більшими та відмови у ліцензії ряду страховиків на даний вид страхування. Така низька кількість компаній від загальної частки страховиків,
що здійснюють страхову діяльність на ринку України, свідчить про недостатній розвиток даного виду
страхування, проте, у світовій практиці страхуванням аграрних ризиків займається невелике число
страховиків, але потрібно враховувати, що і загальна кількість страхових компаній менша ніж в Україні (табл.2).
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Таблиця 2
Загальна кількість страхових компаній, що надають страхові послуги в аграрній сфері
Роки
Показники
2016
2017
2018
2019
Загальна кількість страхових компаній
407
382
361
323
Кількість страхових компаній, що здійснюють
381
349
312
280
ризикові види страхування, шт.
Кількість страхових компаній, що здійснюють
16
16
15
15
сільськогосподарське страхування, шт.
Частка страхових компаній, що здійснюють
сільськогосподарське страхування від загаль4,2%
4,6%
4,8%
4,3%
ної кількості, %
Джерело: складено автором на основі статистичних даних фінансової звітності страхових компаній.
На кінець 2019 року являються страхові компанії, що здійснювали сільськогосподарське страхування:
• АСКА; AXA-страхування; УПСК; Теком;
Брокбізнес; Універсальна; ІНГО-Україна; ОрантаСіч; Страхові Гарантії; Українська аграрно-страхова компанія (УАСК); Финист; PZU.
Станом на 2019 рік структура ринку агрострахування України виглядала наступним чином:
• 54 % ринку України - компанії-члени Аграрного Страхового Пулу:
• Альфа-страхування;
• Страхові Гарантії;
• Брокбізнес Страхування;
• Українська Аграрно-Страхова Компанія
(УАСК).
• 46 % ринку України - компанії, що розвивають добровільне і банківське (заставне ) агрострахування:

• ІНГО Україна;
• АСКА;
• ПЗУ Україна;
• Оранта – Січ;
• Універсальна.
Нижче наведені результати діяльності страхових компаній станом на 2019 рік (табл. 3).
На основі проведеного аналізу, можна виділити три групи страхових компаній. До групи безумовних лідерів увійшли: «AXA», «PZU», «Фенікс»,
«ІНГО-Україна». Кожна з цих компаній застрахувала посіви на площі понад 100 000 гектарів.
У другу групу страховиків, що показали середні результати, увійшли компанії «Оранта-Січ»,
«УАСК», «Брокбізнес». Всі ці компанії змогли укласти менше 100 договорів страхування.
Загальна сума премій, зібраних страховиками
другої групи склала 6,27 мільйони гривень, що становить 8% від загальної суми премій по ринку.

Таблиця 3
Показники діяльності страхових компаній, що здійснюють сільськогосподарське страхування в
Україні в 2019 р.
Страхова
компанія

К-сть
укладених
договорів

Застрахована площа
(тис. га)

Страхова
сума
(млн.
грн.)

Страхова
премія
(млн.
грн.)

Теком
33
67,5
375
4,5
АСКА
18
9,6
180
5,4
ІНГО-Україна
162
200,5
491
13,2
Оранта-Січ
66
28,2
6,4
0,970
PZU-Україна
298
138,5
647
16,2
УАСК
56
13,7
384
4,6
Страхові Га3
2
3,2
0,077
рантії
Брокбізнес
21
9,6
68
1,6
АХА170
115
809
9,7
страхування
Фініст
222
100,6
985
21,6
УПСК
5
1,4
1,7
0,466
Універсальна
8
2
3,2
0,077
Всього
1062
689,2
3 969,0
77,7
Джерело: розраховано автором на основі джерел [3, 5, 7].

Страхові виплати
(млн.
грн.)
3,8
0,23
4,4
0,12
0,05

Середня
ставка
премії

СП на 1
дог.
(тис.
грн.)

СВ на 1
дог.
(тис.
грн.)

1,2%
3,0%
2,7%
1,2%
2,5%
1,2%

136,3
300
81,4
14,7
54,3
82,1

115,1
12,7
27,1
2,04
06,08

-

2,4%

25,6

-

0,75

2,4%

76,2

35,7

0,55

1,2%

57,0

,3,3

10,0

2,2%
2,7%
2,4%
-

97,3
93,2
93,6
127,7

191,02
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Дані компанії уклали 143 договори страхування або 13,4% від загальної кількості. Компанії
другої групи застрахували посіви на площі майже
на 52 тисячі гектарів посівів, що становить 7,4% від
загальної застрахованої площі по ринку.
Аналіз даних страхових компаній виявив суттєву різницю заявлених збитків і фактичних виплат
на ринку. Це пояснюється високим рівнем безумовної франшизи (50%), яка застосовувалася до більшої частини укладених договорів. У більшості випадків збитки були підтверджені і зафіксовані
аджастерами, проте рівень заявлених збитків найчастіше не перевищував 50%, а отже – виплати за
такими договорами не вироблялися.
Страхування є умовою стабілізації фермерського господарства і аграрного сектору в цілому.
Тому, сільське господарство без ефективної системи страхування, добре розробленого і адаптованого до реальних потреб, не може розвиватися належним чином, а саме: задовольнити очікування
ринку та модернізувати і поліпшити умови ведення
діяльності.
Стандартний страховий продукт за своєю
суттю є тим, що фермер може на свій розсуд придбати згідно Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» [8,с.26], який містить певні
визначені (стандартні) умови страхування, які не
можуть змінюватися і є обов’язковими для виконання сторонами. В даний час чинне законодавство
в Україні не накладає на фермерів умов обов’язкового страхування.
Придбання страхових послуг, яке відбувається
не у відповідності до вимог Закону, а у формі договору між страхувальником та страховою компанією, і відповідністю до встановлених вимог
останньою, являється добровільним страхуванням.
Добровільне страхування може покрити сільськогосподарські культури, худобу, сільськогосподарські машини та мобільне майно підприємства.
Добровільний вид страхування покриває ризики,
пов’язані з матеріальними збитками (сільськогосподарське обладнання, матеріали, побутові
мобільні товари, домашню худобу і зернові культури), що захищає власника від втрат, понесених в
результаті стихійного лиха (настання страхової
події). Страхові компанії представляють велику
пропозицію страхових послуг, що захищають різні
види і групи худоби, сільськогосподарських культур, сільськогосподарської техніки або накопиченої сільськогосподарської продукції.
Висновки. Серед актуальних проблем страхового захисту в агропромисловому комплексі варто
зазначити наступні: недостатність фінансових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах для
сплати страхових внесків, низький ступінь довіри
до страховиків, недостатнє законодавче врегулювання страхового захисту аграрних товаровиробників.
У над ризиковому виді діяльності, сільськогосподарському виробництві, обов’язково необхідно
розвивати та удосконалювати страхові відносини.
Адже, набагато вигіднішим є здешевлення вартості
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страхових премій, яке не проводиться з 2008 року,
ніж виплата допомоги у разі стихійних лих. Необхідно відходити від практики виплат бюджетної
допомоги потерпілим від стихійних лих господарствам, а розвивати та удосконалювати страхові
відносини в АПК.
Таким чином, не полемізуючи з викладеним
поглядом, можна в загальному відзначити, що аграрне страхування має розвиватися за такими
напрямами:
- удосконалення законодавства України, яке
регулює надання страхових послуг аграрному
ринку та надання сільськогосподарським виробникам державної підтримки зі страхування аграрних
ризиків;
- інституційна розбудова, спрямована на
зростання спроможності держави здійснювати свої
функції у цій системі;
- стимулювання та сприяння розвитку і консолідації страхового сектора, спрямованого на
підвищення
його
спроможності
надавати
кваліфіковані послуги в аграрному секторі.
Таким чином, можна в загальному відзначити,
що для аграрних підприємств страхування має
стати ефективним фінансово-економічним інструментом захисту майнових інтересів селян під час
виробництва та переробки сільськогосподарської
продукції. Подальший розвиток сільськогосподарського страхування повинен бути спрямований на
створення вигідних та безпечних умов для ведення
бізнесу всіма учасниками аграрного ринку, що передбачає розподіл ризиків між сільськогосподарськими виробниками, обґрунтована державна підтримка допоможуть створити таку систему управління
агро-ризиками, що буде спроможною вирішувати
різноманітні комплексні питання.
Підбиваючи підсумки, можна констатувати,
що з метою покращення ситуації на аграрному
страховому ринку України, лише страхування допоможе мінімізувати ризики, які проявляються в
сільському господарстві.
Оскільки, створення системи страхування агроризиків є масштабним та складним завданням.
Тому, необхідно послідовно розробляти стратегію
розвитку інфраструктури страхового сектора, розширяти асортимент та якість страхових продуктів,
щоб в майбутньому ефективно запрацювала система страхування аграрних ризиків в Україні.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНИВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА В УПРАВЛЕНИИ HRПРОЦЕССАМИ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКИХ МНОЖКСТВ
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THE MODEL OF ASSESSING INDICATORS OF PERSONNEL OPERATION IN MANAGING HRPROCESSES BASED ON FUZZY SETS
Ivanov S.
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Аннотация
В данной статье рассмотрено теоретические аспекты моделирования показателей работы персонала
на основе нечеткой логики. Выделено лингвистические переменные характеристики сотрудников. Построена структурная модель интеллектуального анализа данных в управлении HR- процессом. Выделены функции принадлежности входных лингвистических переменных показателей работы персонала и проведено
описание лингвистических переменных.
Abstract
This article discusses the theoretical aspects of modeling staff performance indicators based on fuzzy logic.
Allocated linguistic variables characteristics of employees. The structural model of data mining in HR process
management is built. Highlighted the membership function of the input linguistic variables of the staff and conducted a description of linguistic variables.
Ключевые слова: Трудовые ресурсы, HR-процессы, управление персоналом, качественные характеристики персонала, модель нечеткой логики.
Keywords: Human resources, HR-processes, personnel management, qualitative characteristics of personnel,
fuzzy logic model.
Сегодня кадровая стратегия является частью
общей стратегии предприятий и перспективного
планирования их хозяйственной деятельности.
Важную роль в этих планах играют оценки степени
эффективности персонала как фактор обновления и
повышения эффективности производства в общей
экономической стратегии предприятия. Создание
современных каталогов данных сотрудников и их
управление требует обработку большого объема
информации. Это обусловлено широким спектром
организационно-экономическими и технико-технологическими задачами, которые выполняет персонал. Поэтому анализ данных в управлении HRпроцессами является актуальной задачей.
Управлению человеческими ресурсами как
стратегическое управление человеческими ресур-

сами сегодня рассматривается как выход за границы задач управления, таких как мотивация,
начисление заработной платы. Вместо этого, руководителям необходимо рассматривать управление
HR, как процесс способствующий успеху предприятия. Поэтому в работе Brian E. Becker [1] рассматриваются подходы, где все руководители должны
быть вовлечены в процесс управления, потому что
роль сотрудников очень важна для конкурентного
преимущества предприятия. Кроме того, организации, которые ценят своих сотрудников, более прибыльны, чем те, которые этого не делают. Mark A.
Huselid [2], Jeffrey Pfeffer and John F. Veiga [3]. Результаты работ показывают, что у успешных предприятий есть несколько общих характеристик: стабильное обеспечение работой, использование методов самоуправления, понятная оплата труда и
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доступ к информации. Эти задачи были рассмотрены в работе Brian E. Becker, Mark A. Huselid [4],
когда предприятие развивает и мотивирует развитие человеческого капитала. Наиболее успешные
предприятия управляют HR как стратегическим активом и оценивают эффективность трудовых ресурсов с точки зрения его стратегического влияния.
Когда каждый сотрудник предприятия выполняет
эффективно свои обязанности и создает высокопроизводительную рабочую систему, в которой
имеет максимальную вовлеченность и ответственность Dennis R. Briscoe [5].
Следует отметить, что и данная работа не решила проблемы интеллектуального анализа данных
в управлении HR-процессами с возможностью моделирования степени эффективности персонала.
Целью работы является построение модели
оценивания показателей работы персонала в управлении HR –процессами на основе нечетких множеств.
При решении задачи интеллектуального анализа данных в управлении HR-процессами применяются методы нечеткой логики, позволяющие
отображать результат на интервале [0;1].
Поэтому на четвертом этапе выполняется процедура построение функций принадлежности на основе теории нечетких множеств.

Терм-множество
j
̅̅̅̅
T11 =∪ T1 , j = 1,3

j
T21 =∪ T1 , j = ̅̅̅̅
1,3

j
T31 =∪ T1 , j = ̅̅̅̅
1,3

j
̅̅̅̅
T41 =∪ T1 , j = 1,3

j
̅̅̅̅
T51 =∪ T1 , j = 1,3
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К числовым лингвистическим переменным сотрудников можно отнести следующие «должность», «уровень», «образование», а к лингвистическим –«конфликтность», «уровень_заменяемости»
[6]. Числовые лингвистические переменные и их
значения служат для качественного описания количественной величины. Значения лингвистических
переменных определяются экспертным путем.
Следует отметить, что лингвистическая переменная, как и её исходное терм-множество, связана
с конкретной размерной шкалой, на которой определены все арифметические операции.
Для оценки характеристик сотрудников в
табл.1, предложены лингвистические переменные и
их размерности.
Использование понятия стимулирование и дестимулирование применяется с учетом влияния на
степень эффективности персонала, а именно стимулирование – влияние на увеличение и дестимулирование – на уменьшение фактора.
Поэтому терм-множеству Tin = {Tin′ } ставится
в соответствие множество Tin′ , где Tin′ =
〈x, μTn′ (x) x ∈ [xmin , xmax ]〉 - нечеткое число, i =
i
̅̅̅̅̅
1, m, m – количество терм-множеств, n – число сотрудников.

Таблица 1
Лингвистические переменные характеристики сотрудников
1
Метрика и вид воздействия
x1max Обозначение термов
xmin
0
1
Не выполнено
 Выполнение обязанностей <должЧастично
выполность>- position,
нено
стимулирование
Выполнено
1
3,0 Низкая
 Взаимозаменяемость должностей
Средняя
<уровень_заменяемости> - InterchangeaВысокая
bility Level,
дестимулирование
1
3,0 Среднее
 Уровень образования <образование
Бакалавр
>- Education
Магистр
стимулирование
0
3,0 Низкая
 Конфликтность
Средняя
<конфликтность >- Conflict
Высокая
стимулирование
0
0,5 Низкая
 Уровень важности специальности
Средняя
<уровень> -SpecialtyLevel
Высокая
дестимулирование

Для устранения влияния изменения входных
переменных метрик и как следствие корректировки
терм-множеств предлагается переход к нормируемой функции. Пусть определённое ранее терм-множество Ti будет являться исходным.
Нормированная лингвистическая переменная
представляет собой отображение на интервале
[0;1]:
n′
Dni = {Dn′
i }, Di = 〈z, μD′ (z) z ∈ [0,1]〉, (1)
i

где z – нечеткое число, соответствующее терммножеству D′i на интервале [0;1], n – число сотрудников.
Данные функции позволяют отобразить разнородные входные переменные в едином нормированном интервале [0;1], что позволяет снизить
ошибки связанные с разными величинами и их размерностями. Это обеспечивает удобное представление величин, а также их интерпретацию.
Структурная модель интеллектуального анализа данных в управлении HR- процессом представлена на рис. 1.
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.
В структурной модели за T = {Ti} принято
терм-множество, где i = ̅̅̅̅̅
1, n, n – количество множеств, каждое из которых представлено нечеткой
переменной с областью определения X.
Процесс моделирования нечетких величин основан на системе нечеткого вывода, которая позволяет преобразовывать оценки экспертов в нечеткие
величины.
В системе нечеткого вывода применяется процедура нахождения чёткого значения для каждой из
входных лингвистических переменных на основе
дефаззификации. Дефаззифuкация в системе нечеткого вывода представляет собой процесс нахождения значения для каждой из выходных лингвистических переменных множества W = {x1 , x2 , . . xn }.
Задачей дефаззификации является то, что используя результаты аккумуляции всех выходных лингвистических переменных, необходимо получить
количественное значение каждой из выходных переменных, которое может быть использовано в системе нечеткого вывода относительно к входной
лингвистической переменной.
Под аккумуляцией нечеткого вывода понимается процесс нахождения функции принадлежности для каждой из выходных лингвистических переменных множества.
Таким образом, преобразование нечеткого
множества в некоторые конкретные значения переменных, а именно приведением к четкости является
дефаззификация.
Процедура дефаззификации выполняется последовательностью, которая включает следующее
решение задачи, в которой рассматривается каждая
из выходных лингвистических переменных β и отj
носящееся к ней нечеткое множество Ti = {Ti }. Результат дефаззификации для выходной лингвистической переменной определяется в виде количественного значения.
Процесс дефаззификации считается выполненным, когда для каждой из выходных лингвистических переменных будут определены количественные значения. Для системы нечеткого вывода был
применен алгоритм Мамдани.
Алгоритм Мамдани включает следующие
этапы:
 формирование базы правил систем нечеткого вывода;
 фаззификация входных переменных;

 агрегирование условий в нечетких правилах для нахождения степени истинности условий
каждого из правил нечеткой логики;
 аккумуляция выводов нечетких правил
продукций;
 дефаззификация выходных переменных на
основе метода центра тяжести.
В зависимости от характера области определения Х можно определить числовые лингвистические переменные.
Значения лингвистических переменных определяются на порядковой шкале. Следует отметить,
что лингвистическая переменная, как и её исходное
терм-множество, связана с конкретной шкалой, на
которой определены все арифметические операции.
j
Поэтому терм-множеству Ti = {Ti } ставится в соотj
j
ветствие множество Ti , где Ti = 〈x, μTj (x) x ∈
i

̅̅̅̅̅
[xmin , xmax ]〉, i = ̅̅̅̅̅
1, n; j = 1,
m; n – количество
терм-множеств, m – количество терм.
Модель, удовлетворяющая данным нечетким
множествам, является их объединением:
j

μTi = sup (μTj (x)) , Ti =∪ Ti .

(2)

i

Построим функции принадлежности для лингвистических переменных характеристик сотрудников, представленных в табл. 1.
Процесс преобразования качественных оценок
экспертов в нечеткие величины состоит в отображении элементов исходного терм-множества в виде
построении функций принадлежности нечетких веj
личин Ti ∈ Ti .
Описание лингвистических переменных:
должность, {не выполнено, частично выполнено, выполнено }, [0; 1],
уровень_заменяемости, {низкая, средняя, высокая }, [1; 3],
образовани, {среднее, бакалавр, магистр }, [1;
3],
конфликтность, { низкая, средняя, высокая },
[1; 3].
При этом значения множеств находятся в интервале [0; 1] & [1; 3].
Функция принадлежности входных лингвистических переменных представлена на рис. 2.
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а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Функция принадлежности входных лингвистических переменных: а) «Выполнение обязанностей»,
б) «Взаимозаменяемость должностей», в) «Уровень образования», г) «Конфликтность».
Для оценивания степени эффективности персонала применены разработанные базы знаний, которые представлены в форме базы правил.
В процедуре нечёткого вывода для управления
HR-процессами необходимо рассматривать работу
сотрудников на всех уровнях работы. Процедура
нечёткого вывода реализована в системе МАTLAB

R2017a, что позволило получить следующие результаты оценивания степени эффективности персонала.
Для выполнения процедуры была построение
функции прилежности выходной лингвистической
переменной «оценка степени эффективности персонала», которая представлена на рис. 3.

Рис. 3. Функция принадлежности выходной лингвистической переменной «оценка степени эффективности персонала».
Результаты моделирования оценки степени эффективности персонала, который представлен на рис. 4.
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а)
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б)

в)
г)
Рис. 4. Моделирования оценки степени эффективности персонала:
а) уровня важности специальности и образования, б) уровня выполнение обязанностей и образования, в)
уровня взаимозаменяемости должностей и образования, г) уровня выполнения обязанностей и конфликтности.
Из анализа результатов моделирования видно,
что можно выделить группы сотрудников перспективных и способных не только обучаться, но и выполнять поставленные задачи.
Таким образом, предложена модель оценки
степени эффективности персонала. Результаты моделирования могут быть использованы для управления фирмами.
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Аннотация
Развитие цифровых технологий открывает перед человечеством новые горизонты прогресса. В настоящее время мир вступает в Четвертую промышленную революцию ("Индустрия 4.0"). Это означает автоматизацию и роботизацию производства, широкое использование искусственного интеллекта, внедрение
цифровых технологий во все сферы экономики. "Индустрия 4.0" тесно связана с цифровизацией и построением технологической инфраструктуры, ведет к внедрению новшеств в самые различные отрасли и к развитию. Цифровизация и построение цифровой экономики приносит в повестку дня вопрос построения
устойчивой ИКТ-инфраструктуры и в Азербайджане. Модернизация фиксированной технологической
базы и построение новой технологической инфраструктуры имеют важное значение для совершенствования международных услуг связи и роста числа пользователей интернета.
Abstract
The development of digital technologies opens up new horizons of progress for mankind. The world is currently entering the Fourth Industrial Revolution (Industry 4.0). This means automation and robotization of production, the widespread use of artificial intelligence, the introduction of digital technologies in all areas of the economy. "Industry 4.0" is closely associated with digitalization and the construction of technological infrastructure,
leading to the introduction of innovations in various industries and to development. Digitalization and building a
digital economy brings to the agenda the issue of building a sustainable ICT infrastructure in Azerbaijan. The
modernization of the fixed technological base and the construction of a new technological infrastructure are important for improving international communication services and increasing the number of Internet users.
Ключевые слова: цифровая экономика, искусственный интеллект, блокчейн, цифровизация туристского бизнеса.
Keywords: digital economy, artificial intelligence, blockchain, digitalization of tourism business.
Основным ресурсом цифровой экономики является информация, что влечет за собой изменение
инфраструктуры туризма. Основные инфраструктурные элементы цифровой экономики – это информационная инфраструктура, информационная
безопасность. Цифровая экономика базируется на
цифровой инфраструктуре, которая представляет
собой комплекс технологий и инфраструктурных
элементов, обеспечивающих вычислительные, телекоммуникационные, сетевые потребности и работающих на цифровой основе.
К цифровой инфраструктуре можно отнести
коммуникационные сети, оптоволоконные средства передачи данных, технологии 5G и др. Одним
из элементов цифровой инфраструктуры является

доступ к широкополосному Интернету. Цифровые
преобразования занимают ведущее место в политической жизни в силу своего стимулирующего потенциала для экономики [4].
Несмотря на продолжающийся прогресс в осуществлении национальных цифровых стратегий,
все страны должны приложить серьезные усилия
для координации и интеграции действий при переходе к цифровой экономике.
Цифровая экономика активно внедряется в
различные отрасли.
К новейшим цифровым технологиям, которые
выступают в качестве платформы для цифровой
экономики, относятся:
– технологии больших данных (Big Data);
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– облачные сервисы;
– Интернет вещей (Internet of Things –IoT), в
том числе промышленный Интернет вещей (IIoT –
Industrial Internet of Things);
– нейросети (искусственный интеллект);
– умные технологии;
– технологии определения местонахождения;
– 3D печать;
– мобильные устройства;
– интеллектуальные датчики и многое другое.
Технология
искусственного
интеллекта
(нейронные сети) обеспечивает решение задач распознавания и прогнозирования, которые стали основой для инновационных практико-ориентированных технологий. Технологии машинного зрения,
или так называемая лицевая биометрия, применяются для идентификации личности в системах безопасности на транспорте, при проведении мероприятий и т.п. В гостиничном и ресторанном бизнесе
на основе таких технологий создается таргетированная реклама, ориентированная на конкретного
гостя. Интернет вещей объединяет множество технологий, которые через специальные датчики обеспечивают подключение к Интернету любых приборов (вещей), что позволяет реализовывать удаленный мониторинг, контроль и управление
процессами в реальном времени. Технологии «умный дом» активно используются в гостиничном
бизнесе.
Цифровая экономика во многом ориентирована на обработку больших данных и технологии
блокчейн. Блокчейн (цепочка блоков транзакций)
представляет собой децентрализованную распределенную базу данных, главная особенность которой
состоит в том, что она не требует централизованного управления и обеспечивает высокий уровень
безопасности обработки данных. Технология блокчейна в течение ближайших 5–10 лет может коренным образом изменить туристическую индустрию.
В будущем блокчейн позволит потребителю напрямую работать с производителем. Следует пояснить,
что речь идёт о технологии распределенных баз
данных, основанной на постоянно продлеваемой
цепочке записей и устойчивой к фальсификации,
пересмотру, взлому и краже информации. Изначально её разрабатывали для рынков криптовалют,
но позднее стали использовать и в других сферах.
Можно предположить, что технологии, которые
сейчас создаются, в течение 5–10 лет серьезнейшим
образом изменят рынок туризма. С рынка могут
уйти все посредники, и турпродукт станет более качественным и доступным, повысится ответственность поставщиков туристских услуг. Эта тенденция не может не беспокоить представителей,
прежде всего, турагентств. Таким образом, одна из
тенденций, которую мы сегодня наблюдаем – это
открытое проявление конфликта интересов между
поставщиками туруслуг и туроператорами в борьбе
за клиента. Сегодня поставщики туруслуг используют по отношению к туроператорам и турагентам
такие непопулярные меры, как: блокчейн (англ.
blockchain или block chain – цепь блоков) – выстро-
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енная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список),
содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся и независимо друг от друга
(чрезвычайно параллельно) обрабатываются на
множестве разных компьютеров:
- отмена агентских комиссий авиакомпаниями
с целью сокращения издержек на дистрибуцию;
- программы лояльности для клиентов, повышающих привлекательность прямого бронирования;
- цены на сайтах авиакомпаний зачастую оказываются ниже блокчартерных» [2].
Технология блокчейн реализует самоуправляемую базу данных, в которой надежность проводимых операций поддерживается самими пользователями на основе специального математического алгоритма, который невозможно фальсифицировать.
Так как для технологии блокчейна характерна высокая степень защиты данных и отсутствие контроля со стороны единственного источника, он может применяться практически в любой сфере деятельности, где требуются хранение и обработка
больших объемов информации. Необходимо решение следующих задач [1]:
– обеспечение на территории страны повсеместного доступа в Интернет;
– строительство центров обработки данных с
учетом перспективы увеличения объемов обрабатываемой информации;
– формирование цифровых платформ для обработки данных.
В соответствии с дорожной картой реализации
программы «Цифровая экономика страны» возможно формирование соответствующей инфраструктуры:
– создание гибридной системы связи, которая
за счет спутниковых и наземных сетей связи обеспечит надежную связь по всей стране;
– создание и развитие сетей 5G/IMT-2020;
– создание и развитие инфраструктуры хранения и обработки данных;
– создание инфраструктуры сбора, хранения и
обработки пространственных данных, включая сведения о движущихся объектах;
– внедрение цифровых инфраструктурных
платформ в ключевых отраслях экономики;
– создание единой геодезической инфраструктуры для задания, уточнения и распространения
государственных и местных систем координат;
– создание Единой электронной картографической основы (ЕЭКО) и государственной информационной системы ведения ЕЭКО;
– создание системы сертификации центров обработки данных (ЦОД), обеспечивающей устойчивость, безопасность и экономическую эффективность их функционирования [3].
Развитие цифровой экономики кардинально
поменяет инфраструктурное обеспечение многих
видов экономической деятельности, в том числе и
туризма, усилив значимость информационной составляющей. В связи с тем, что цифровая экономика базируется на идеологии обработки больших
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массивов информации, то, следовательно, особую
важность приобретет высокотехнологичная система для безопасного, надежного, долгосрочного
хранения больших объемов информации, а также
подсистема обеспечения их безопасности. Активно
будут развиваться мобильные технологии и приложения, предназначенные для путешественников,
которые обеспечивают выполнение широкого
функционала, в том числе – покупку авиабилетов,
бронирование отелей, навигацию на местности,
предоставление справочной информации о туристских достопримечательностях, рейтингах средств
размещения, ресторанов и т.п. [2].
Претерпит изменения институциональная инфраструктура, связанная с обеспечением туристской деятельности. Цифровая экономика даст возможность создавать новые формы предприятий туристской
индустрии,
пространственно
распределенных сетевых компаний.
Существенные изменения претерпит кадровая
инфраструктура, что связано с формированием и
развитием новых информационно-коммуникационных компетенций у работников туристской индустрии, которые станут абсолютно необходимыми
для выполнения функциональных обязанностей.
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В условиях цифровой экономики общественная жизнь и туристская деятельность всё более технологизируются, создается единое информационное пространство в сфере мирового туризма, формируются новые принципы информационного
обеспечения и управления туризмом. Информационное сопровождение туристского бизнеса и его
цифровизация являются стратегическим ресурсом,
обеспечивающим повышение конкурентоспособности туризма.
Список литературы
1. Евтянова Д.В., Тиранова М.В. Цифровая
экономика как механизм эффективной экологической и экономической политики // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (2017), с.1-9
2. Кешелава А.В. и др. Введение в «Цифровую» экономику. ВНИИГеосистем, 2017. – 28 с.
3. Морозов М.А., Морозова Н.С. Информационные технологии в туристской индустрии. – М.:
КНОРУС, 2017. – 276 с.
4. Хасаншин И.А. и др. Цифровая экономика.
Учебник для вузов. 2019 - 288 стр.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОДНА ИЗ ФОРМ СОЦИАЛЬНЫХ
ИННОВАЦИЙ
Кисова А.Е.
Липецкий государственный технический университет,
к.э.н., доцент
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A FORM OF SOCIAL INNOVATION
Kisova A.
Lipetsk State Technical University,
PhD in Economics, assistant professor
Аннотация
В статье автором предпринята попытка инициировать социальное предпринимательство позиции политэкономического анализа, как совокупность экономических, социальных и институциональных отношений, которые возникают между хозяйствующими субъектами экономики по поводу решения социальной
проблемы с помощью методов и инструментов предпринимательской деятельности с целью снижения социальной напряженности в обществе и повышения личного и общественного благосостояния. Выявлены
характерные черты социального предпринимательства в современных условиях хозяйствования, определены барьеры для масштабирования в российской экономике.
Abstract
In the article, the author made an attempt to initiate social entrepreneurship in the position of political economic analysis, as the totality of economic, social and institutional relations that arise between economic entities
in order to solve a social problem using methods and tools of entrepreneurial activity in order to reduce social
tension in society and enhance personal and social well-being. The characteristic features of social entrepreneurship in modern economic conditions are identified, barriers to scaling up in the Russian economy are identified.
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Характерной чертой современного развития
мирового хозяйства является социализация экономики, в основе которой лежит все более тесная интеграция частных и общественных начал. Ее основными формами являются социальная переориентация производства, гуманизация труда, снижение

социальной неравномерности отдельных групп
населения, рост значимости социальной сферы и
т.д. Эпицентром развития, интегрирующем фактором экономического роста становится человек, его
цели и потребности. В результате чего происходят
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качественные сдвиги в структуре спроса и потребления, материальных и нематериальных благ,
уровни и качестве жизни отдельно взятой личности.
Жизнедеятельность людей подвержена постоянного рода рискам и вызовам. Зачастую государственный механизм недостаточно эффективно может решить проблемы инвалидов, защиту окружающей среды, развитие культуры и др.
Эффективным инструментом решения острых социальных задач и вопросов в западной практике,
является социальное предпринимательство.
Анализ научной литературы по данной проблематике показал, что на сегодняшний день отсутствует единая методологическая проработка понимания социального предпринимательства. В целом,
можно выделить три подхода к анализу данной категории [1]. Согласно первому подходу, социальное предпринимательство рассматривается в рамках благотворительности, филантропии, корпоративной социальной ответственности. Иные ученые
понимают под социальным предпринимательством
создание и функционирование некоммерческих организаций.
И наконец, согласно третьему подходу, социальное предпринимательство определяется, как
способ катализации общественных трансформаций, которые, в конечном счете, должны привести
к качественным долгосрочным изменениям социально-экономической ситуации в обществе.
Российский взгляд на социальное предпринимательство схож со вторым подходом. В России
также понимают под социальным предпринимательством деятельность некоммерческих организаций, доходы от предпринимательской активности
которых идут на уставный цели [2]. В соответствии
с приказом Минэкономразвития России социальное
предпринимательство – это некоммерческая или
коммерческая организация, которая функционирует на низкомаржинальном рынке, предоставляющая рабочие места незащищенным слоям населения (инвалидам, матерям, имеющим детей в возрасте до 3 лет и др.).
В целом социальное предпринимательство
представляет собой сложное социально-экономическое явление, поскольку отражает отношения и
связи, которые возникают на стыке различных сфер
жизнедеятельности человека: экономической, институциональной, социальной. В этой связи категориальную сущность социального предпринимательства целесообразно, на наш взгляд, идентифицировать как совокупность экономических,
социальных и институциональных отношений, которые возникают между хозяйствующими субъектами экономики по поводу решения социальной
проблемы с помощью методов и инструментов
предпринимательской деятельности с целью снижения социальной напряженности в обществе и повышения личного и общественного благосостояния.
Социальное предпринимательство как сложная социально-экономическая категория, с одной
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стороны, отражает уровень развития производительных сил, с другой, характеризуется системой
экономических отношений, отношений между
людьми, тенденциями социально-политического
развития, многочисленными социокультурными
факторами. Во взаимодействии производительных
сил и производственных отношений формируется
новое качество человеческого потенциала, преобразуются весь спектр социально-экономических отношений, происходит решение множества социальных проблем в первую очередь самим бизнесом.
Объектом социального предпринимательства
является конкретная проблема, существующая в социальной сфере общества. Субъекту социального
предпринимательства присущ дуализм, который заключается в том, что с одной стороны это сам предприниматель, с другой - это все участвующие стороны, для которых удовлетворение потребностей и
решение определённых проблем является результатом социального предпринимательства.
Характерными чертами, определяющими специфику социального предпринимательства и его
категориальную идентификацию, являются [5]:
- социальное воздействие, основная суть которого заключается в целевой направленности смягчения существующих социальных проблем, увеличения позитивных социальных результатов;
- инновационность, т.е. использование иных,
нестандартных подходов в социальной практике,
т.е. социальных инноваций;
- самоокупаемость и финансовая устойчивость
– это способность социального предприятия решать социальные проблемы до тех пор, пока это
необходимо и за счет доходов, получаемых от собственной деятельности;
- масштабируемость и тиражируемость – увеличение масштаба деятельности социального предприятия (на национальном и международном
уровне) и распространение опыта (модели) с целью
увеличения социального воздействия;
- предпринимательский подход, подразумевающий использование в свой деятельности функции
планирования, анализа, мониторинга, постоянного
контроля за своей деятельностью с учетом экономических и социальных результатов [4].
К важнейшим парадигмам формирования, развития и постоянного воспроизводства социального
предпринимательства относятся следующие.
Во-первых, стратегической целью его функционирования является удовлетворение социальной
потребности или решение социальной проблемы.
Во-вторых, деятельность социального предпринимательства характеризуется финансовой
устойчивостью. Это подразумевает, что основная
часть дохода приобретается за счет продажи товаров или услуг, т.е. осуществления предпринимательской деятельности, а не дополнительных субсидий со стороны хозяйствующих субъектов.
В-третьих, основой социального предпринимательства является инновационность: предлагается качественно новый продукт (услуга) или качественно новая модель его предоставления [3].
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Подытожив вышесказанное, можно сделать
вывод о том, что достоинством социальных предприятий является их мобильность, под которой понимается способность гибко реагировать на изменяющиеся потребности социально уязвимых групп,
возникновение новых специфических и часто нестандартных зон уязвимости. Их активность распространяется на слои населения, которые часто
оказываются вне поля зрения государственных органов, а также на услуги и виды помощи, которые
не оказываются государством.
Результатом социально ориентированной
предпринимательской деятельности является социальная инновация, то есть новый способ решения
социальной проблемы. Значимость социальной инновации – ее ценность – определяется способностью к удовлетворению социальных потребностей
получателя услуги новым, удобным для него, способом [6].
В настоящее время в России социальное предпринимательство как форма социальных инноваций находится на стадии развития, поскольку отсутствуют необходимые условия его формирования.
Масштабная государственная и общественная
поддержка также пока отсутствует. Зачаточное состояние социального предпринимательства на сегодняшний день в России объясняется тем, что долгое
время, еще в СССР социальная сфера была полностью монополизирована государством, и о какойлибо частной социальной инициативе по передаче
некоторых государственных функций не могло
идти и речи.
Одним из дискутируемых на сегодняшний момент вопросом является статус социального предпринимательства как самостоятельного явления общественной и экономической жизни в России, его
отличие от деятельности некоммерческих организаций, благотворительности, социально ответственного поведения бизнеса, традиционного предпринимательства. Социальное предпринимательство может существовать в многообразных формах
в зависимости от культурных и социально-экономических условий, поставленных целей и задач.
Главным недостатком социального предпринимательства в России является то, что оно не институционализировано в системе общественно-экономических отношений и, кроме того, положение
данного направления не определено и в бизнесструктурах. Также социальное предпринимательство не закреплено законодательно [6].
Теоретический анализ социального предпринимательства позволяет сделать вывод, что социальное предпринимательство в России выглядит
как отдельный пласт малого бизнеса, решающий
государственные задачи. Такое узкое понимание
сути социального предпринимательства влечет ряд
трудностей для его массового распространения в
российской предпринимательской среде, в частности:
– множественность толкований феномена «социальное предпринимательство» и отсутствие
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четко закрепленного законодательного определения порождает трудность законодательного, налогового регулирования деятельности социальных
предпринимателей;
– отсутствие законодательно очерченных границ социального предпринимательства появляется
проблема самоидентичности социальных предпринимателей;
– отсутствие четкой государственной политики и государственной поддержки социального
предпринимательства приводит к кризису финансирования предпринимательских инициатив и инвестиционному голоду социальных предприятий.
Результаты анализа показали, что российское
социальное предпринимательство только, только
начинает развиваться. Однако, несмотря на это,
многие эксперты строят положительные прогнозы
относительно развития его в России и отмечают,
что принятие закона о социальном предпринимательстве – это лишь дело времени. По утверждению
экспертов положительные сдвиги в отечественной
экономике зафиксированы и в России социальное
предпринимательство вполне может стать массовым движением, силой позитивных перемен и для
этого есть ряд предпоссылок:
– историческое наследие благотворительной
деятельности, опыт работы Домов трудолюбия;
– расширение деятельности некоммерческого
сектора и распространение практики социальной
ответственности российского бизнеса;
– большой творческий (изобретательский) потенциал российских граждан;
– склонность бизнес-среды перенимать зарубежный опыт и активно его внедрять с учетом особенностей отечественной социально-экономической действительности. Представляется, что при
успешном объединении экономических ресурсов и
человеческого потенциала, распространяя практику социального предпринимательства становится
возможным:
– решить массу социальных проблем и противоречий, распределяя часть государственных функций между субъектами предпринимательской деятельности и местными сообществами;
– вовлечь в предпринимательскую деятельность широкий круг слоев населения, что, в итоге,
позволит выстроить новую социально-экономическую структуру общества;
– построить социально-ориентированную экономику;
– увеличить темпы экономического роста [7].
Все вышесказанное свидетельствует о больших преимуществах социального предпринимательства, о его возможности стать драйвером экономического роста в России. Кроме того, необходимо
отметить,
что
социальное
предпринимательство достаточно актуально для
российской экономики в силу наличия большого
числа существующих проблем: постоянный рост
дифференциации общества, социальной напряженности, экологических проблем и др. Сложившийся
государственно ориентированный подход в реше-
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нии данных проблем недостаточно эффективен, поскольку в большей степени касается лишь вопросов
нормативного регулирования и финансирования,
тогда как требуется адресный и целевой подход.
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Аннотация
В статье актуализируются основные задачи организационного развития, направленные на внедрение
современных, гибких, адаптивных подходов к управлению человеческими ресурсами. Выявление сущности agile-менеджмента в аспекте стратегических приоритетов организации, поиск эффективной модели
управления системой организационного поведения обосновывается адаптацией организации к условиям
современной экономики знаний.
Abstract
The article actualizes the main tasks of organizational development aimed at implementing modern, flexible,
adaptive approaches to human resource management. Identification of the essence of agile management in terms
of strategic priorities of the organization, search for an effective management model of the organizational behavior
system is justified by the organization's adaptation to the conditions of the modern knowledge economy.
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1. Введение
Совершенствование бизнес-процессов организации связано с улучшением деятельности, формированием эффективного менеджмента систем и
процессов, особенно политики организации в области качества, рационального использования ресурсов, повышения ответственности руководства, социальной ответственности организации и др. Современная экономика знаний предъявляет высокие
требования к эффективности поведенческих моделей сотрудников организации. Всё более очевидной
становится роль человеческого фактора в системе

производства. Преобладающий раннее технократический подход в управлении персоналом утратил
свои позиции. В научный оборот вводится понятие
человеческого капитала; выявляется сущность политики организации, стимулирующей удержание
работников организации; осознаётся необходимость эффективного планирования человеческих
ресурсов; обосновываются задачи управления результативностью и др. Всё большую значимость в
практике управления приобретают задачи стратегического управления человеческими ресурсами, ра-
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ционального планирования человеческого капитала, обеспечения востребованности интеллектуального потенциала, повышения мотивации и вовлечённости персонала в бизнес-процессы.
Одной их существенных задач современной
экономики России считается переход от тенденций,
основанных на использовании природных ресурсов
(сырьевой экономики), к экономике знаний, то есть
к развитию новой экономической модели с преобладанием наукоёмких технологий, новых подходов
к обеспечению эффективности и качества трудовых
ресурсов, в целом качества современных бизнеспроцессов.
Интеллектуальный капитал и потенциал организации обеспечивает широкие возможности для
решения финансово-экономических задач, в частности повышения рыночной стоимости, производительности труда, конкурентоспособности и стабильности, привлечения инвестиций, внедрение
инноваций, повышения темпов экономического роста и пр. Возрастающие темпы социально-экономического развития производства прочно закрепляют
роль нематериальных активов организации. Стоимость нематериальных активов определяется совокупностью вложений в человеческий капитал,
уровнем профессионализма кадров, имиджем и репутацией организации, качеством менеджмента и
др.
Требуется реальное признание роли человеческого фактора в организационных процессах. Качество менеджмента по-прежнему строится на эффективности реализации стратегического, системного,
процессного, административного, нормативного,
ситуационного, маркетингового и др. подходов к
управлению организацией. Однако всё более очевидной становится возрастающая значимость поведенческого подхода в управлении качеством бизнес-процессов и человеческими ресурсами организации. Признание роли поведенческого подхода
обеспечит глубокие качественные изменения на индивидуальном и коллективном уровне организации
труда, повысит уровень адаптивности и конкурентоспособности организации в современных социально-экономических условиях.
Основная проблема менеджмента организации
связана с недооценкой или игнорированием поведенческих аспектов в современных бизнес-процессах. Работники – это мощный нематериальный капитал организации. Повышение продуктивности
данного капитала требует обновления подходов к
управлению организационным поведением, создания эффективных моделей профессиональной деятельности и совершенствованием коммуникативных взаимодействий в современных бизнес-процессах.
Основная цель исследования связана с выявлением специфики деятельностной и коммуникативной моделей организационного поведения, осознание факторов, формирующих качество человеческих ресурсов организации. Задача исследования
предполагает акцент на человеческих ресурсах организации как сложной социальной системы, обоснование значимости качественно новых концепций
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менеджмента организации, в частности Agileменеджмента, в аспекте формирования эффективных моделей организационного поведения, формирования системы качества человеческих ресурсов
организации в условиях экономики знаний. Agileменеджмент формирует гибкую систему адаптации
к факторам внутренней и внешней среде организации, развивает основы самоорганизации и самомотивации трудовой деятельности, способствует эффективности проектных и лидерских технологий в
управлении организацией.
2. Agile-менеджмент как технология
управления сложными социальными системами
Управление современной организацией – процесс сложный, требующий глубокого анализа политических, социально-экономических, социокультурных, социально-психологических и прочих факторов,
определяющих
непредсказуемость
изменений как внутри организации, так и во внешней среде. К наиболее существенным факторам воздействия на внутреннюю среду организации, на характер современных бизнес-процессов можно отнести непрерывный рост объема знаний о специфике
поведения человека в организации, вовлеченность
человека в сферу профессиональной деятельности,
возрастание роли мотивации в процессе организации труда, качество коммуникаций в условиях
бурно развивающихся современных информационных технологий, многовариантность и эффективность управленческих решений, признание ценности синергетического эффекта от воплощения в организационную практику лидерских и командных
технологий.
Управленческие инновации призваны сформировать качественно новую структуру и содержание
организационного поведения. Под организационным поведением понимается поведение работников, вовлечённых в современные управленческие и
бизнес-процессы, регламентированное определёнными требованиями к организации, процессу и результату профессиональной деятельности, а также
к качеству коммуникаций, определяющих достижение индивидуальных, групповых и организационных целей [5, 8, 11].
Стало очевидным, что применение традиционных управленческих теорий, использование устоявшихся методов управления, основанных на жёстком планировании, инструкциях, иерархии, субординации, организационной бюрократии и пр. уже
не обеспечивают высокой производительности
труда и эффективности организации. Всё чаще внимание переключается на качество организационных процессов, влияние организационного поведения на рост конкурентоспособности, повышение
уровня адаптации к внешней среде, качество и эффективность управления человеческими ресурсами.
В последней четверти ХХ столетия происходили глубокие, качественные изменения в организации системы управления персоналом. Все больше
внимания отводилось правовым аспектам управле-
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ния, развитию системы материального и нематериального вознаграждения за труд, вопросам результативности и эффективности производственной деятельности. Наряду с оперативным планированием
поднимались задачи перспективного, долговременного планирования трудовых ресурсов, их привлечения к решению стратегических задач организации.
Современную систему организационного поведения и качества человеческих ресурсов стоит
связать воедино с концепцией управления нематериальными активами организации, её интеллектуальными ресурсами. Интеллектуальные ресурсы
часто отождествляют с интеллектуальным капиталом. Кроме того, прослеживается связь философии
труда, философии управления человеческими ресурсами и организационного поведения с философией организации. Философия организации рассматривается как совокупность внутриорганизационных принципов, моральных и административных
норм и правил взаимоотношений персонала, система ценностей и убеждений, воспринимаемая
всем персоналом и подчинённая глобальной цели
организации.
Agile-менеджмент в современных социальноэкономических условиях, особенно в контексте развития экономики знаний, становится рациональной
альтернативой системе жёсткого иерархического
менеджмента. Эта технология зародилась в 1990-е
годы и изначально была связана с развитием информационных технологий, совершенствованием
систем программного обеспечения. Постепенно
стало выясняться, что данная технология может эффективно применяться и к социальным системам, к
процессам управления организацией, прежде всего
к решению задач эффективного управления человеческими ресурсами. Однако человек – не машина.
Процесс управления людьми требует иных подходов [2, 3, 6, 9, 10]. Способность руководителя эффективно управлять организацией в целом не гарантирует эффективности управления человеческими ресурсами [4, 7, 12]. Поведенческий подход
к управлению человеческими ресурсами организации является определяющим в Agile-менеджменте
[1, 13].
В контексте экономики знаний важно подчеркнуть значимость объективных и субъективных характеристик знания, их практическую роль в аспекте индивидуальных и коллективных задач организационного развития. Сегодня знания как ресурс
организации стали основой для развития ресурсной
концепции организационного поведения, предусматривающей значимость не только материальных, но и нематериальных активов. В современных
условиях исключительное значение приобретает
ориентация на новую модель управления ресурсами организации. Одной из отличительных характеристик современного менеджмента является ориентация на формирование и развитие стратегических активов организации, в том числе
интеллектуальных.
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Теория и практика управления знаниями, как
основа управления качеством человеческих ресурсов организации и формирования эффективной системы организационного поведения, обретает новую сущность. Основными причинами возрастания
роли знаний в современной экономике можно признать процессы глобализации и интеграции экономического пространства; стремительное развитие
информационных технологий и коммуникаций; повышение технологического уровня производства,
компьютеризация, роботизация, направленные на
вытеснение ручного труда; развитие ресурсосберегающих технологий, обеспечение охраны и безопасности труда; формирование новых требований
к качеству человеческих ресурсов; внедрение инноваций и др. [16].
Актуализируя значимость формирования эффективной системы организационного поведения,
управления человеческими ресурсами, следует отметить, что их содержание находит выражение во
всех аспектах жизнедеятельности организации, в
частности нормативно-правовых, социокультурных, социально-экономических, социально-психологических, политических и др. [14, 15, 17, 18].
Методология управления человеческими ресурсами предполагает анализ сущности и роли человеческих ресурсов как объекта управления, характеристику качества поведенческих моделей сотрудников
в
процессе
профессиональной
деятельности в соответствии с целями и задачами
организации, выявление и внедрение в организационные процессы эффективных методов и принципов управления поведением в организации.
Система управления организационным поведением определяется совокупностью целей, задач и
функций, спецификой индивидуального, группового, коллективного взаимодействия в организации, то есть структурой организационного поведения. Содержание организационного поведения характеризуется спецификой индивидуальной и
групповой профессиональной деятельности, а
также качеством коммуникаций в организации.
Технологии управления организационным поведением формируются на этапе найма, отбора,
приёма на работу. Они связаны с вопросами деловой оценки персонала, задачами формирования эффективной системы адаптации, мотивации, обучения и развития сотрудников, управления коммуникациями, обеспечения возможностей карьерного
роста, а также требованиями по обеспечению благоприятных условий и охраны труда, реализации
трудовых прав и социальных гарантий работников.
Основой формирования современной модели
Agile-менеджмента следует признать индивидуальные потребности сотрудников, выявление наиболее
существенных мотивов, способных обеспечить высокий уровень индивидуального и совместного
труда в соответствии с целями и задачами организации.
Вместе с тем Agile-менеджмент может обеспечить эффективность процесса управления качеством, в том числе формирования и развития си-
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стемы качества человеческих ресурсов. Совокупность качественных характеристик персонала (качества человеческих ресурсов) организации
условно можно разделить на следующие группы:
– индивидуальные способности (интеллектуальные, творческие, коммуникативные и др.),
включающие уровень образования, объём знаний,
совокупность профессиональных навыков, опыт
трудовой деятельности, навыки сотрудничества и
взаимодействия в сфере профессиональной деятельности и пр.;
– структура мотивации трудовой деятельности
сотрудника, включающая широкую совокупность
потребностей человека, реализуемых в сфере профессиональной деятельности, комплекс других
личных интересов, напрямую не связанных с профессиональной деятельностью и др.
– психофизиологические свойства сотрудника,
необходимые для выполнения соответствующей
работы (состояние здоровья сотрудника; способность организма человека реагировать на физические, психические, интеллектуальные нагрузки;
особенности темперамента; стрессоустойчивость;
особенности памяти и способности концентрации
внимания; специфика мыслительных процессов, в
частности гибкость, скорость, оригинальность
мышления и т.д.).
Выявление качественных характеристик персонала является одним из основополагающим процессов кадрового менеджмента организации: отбора и деловой оценки персонала, планирования
потребности в персонале, формирования системы
мотивации, стимулирования, контроля профессиональной деятельности и др.
3. Заключение
Таким образом, развитие концепции организационного поведения отражает ключевые тенденции
развития менеджмента как науки, подчёркивает
специфику философского переосмысления подходов к управлению человеческими ресурсами, обосновывает необходимость современной философии
труда и широкой совокупности индивидуальных и
коллективных целей и ценностей, связанных с современными бизнес-процессами.
Запрос на обновление философских позиций в
процессе управления персоналом особенно явно
стал прослеживаться в последней четверти ХХ столетия. Необходимость выхода за рамки традиционной практики управления диктовалась значимостью сохранения конкурентоспособности организации, необходимостью более гибкой и быстрой
реакции на изменения внешней среды и возможности эффективной адаптации к ним. Соответственно
актуализировались требования к гибкости и адаптивности системы организационного поведения.
Основу концепции управления организационным
поведением призвана была обеспечить идея возрастающей роли работников в системе бизнес-процессов, осознание необходимости совершенствования
системы мотивации индивидуального и коллективного труда, формирования и развития системы качества человеческих ресурсов организации.
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В условиях рыночной экономики существенное значение приобретает удовлетворённость персонала, которая во многом обеспечивает высокий
уровень клиентоориентированности. Удовлетворённость персонала связана с возможностью реализации ожиданий и удовлетворения потребностей в
процессе выполнения профессиональных обязанностей. Анализ системы организационного поведения и удовлетворённости персонала должен входить в систему сбалансированных показателей эффективности
организации.
Уровень
удовлетворённости персонала обычно выявляется с
помощью опросов с гарантией анонимности. В организации опросов сотрудников могут быть задействованы как внешние консультанты, так и специалисты самой организации. В процессе опросов исследуются
ключевые
аспекты
системы
организационного поведения, в частности лидерство и руководство; коммуникации; система менеджмента; возможности для развития персонала;
организационноая культура; условия труда; условия предоставления услуг и др.
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Анотація
Сталий розвиток сільських територій розглянуто як розвиток, який породжує економічне зростання,
справедливо розподіляє його результати та віддає переваги виробленню інтегральної системи цінностей,
що поширюється на кожного громадянина, розширює його можливості й забезпечує участь в ухваленні
рішень, що впливають на його життя.
Узагальнено різноманітні внутрішні та зовнішні фактори, що мають вплив на формування сталого
соціально-економічного розвитку сільських територій. Показано, що ефективне управління соціально-економічним розвитком сільських територій можливе за умови узгодженого управління на державному, регіональному та місцевому рівнях. Для ефективного соціально-економічного розвитку сільських територій
пропонується використовувати рівневий механізм. Підкреслюється, що управління соціально-економічним розвитком сільських територій потребує розробки нових методів, які повинні враховувати їх
сучасні особливості. Встановлено, що створення системи державного управління на всіх рівнях має базуватися на концепції сталого розвитку соціально-економічної системи, концепції зацікавлених сторін та
зміни ролі населення в процесах державного управління.
Наголошується, що об'єктивна необхідність розширення суспільного характеру управління передбачає розробку інститутів, моделей та механізмів, за допомогою яких жителі сільських територій зможуть
висловлювати свої інтереси та потреби, брати участь у прийнятті рішень, реалізовувати свої законні права
й нести обов'язки. Визначено шляхи використання результатів інноваційної діяльності в прискоренні
соціально-економічного розвитку сільських територій.
Продемонстровано необхідність законодавчого визначення фінансових потоків та гнучкої вертикальної системи управління для координації основних функцій взаємодії органів виконавчої влади з метою
досягнення цілей та завдань розвитку соціальної сфери сільських територій. Зроблено висновки, що забезпечення передумов стабільного зростання та формування умов для підвищення якості життя на сільських
територіях відбувається через перегляд існуючих підходів до регулювання їх розвитку, шляхом активізації
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процесів багаторівневого управління з акцентом на перенесення центрів ініціації економічних змін з загальнодержавного рівня на рівень окремих територій.
Abstract
Sustainable rural development is considered as development, which generates economic growth, fairly distributes its results and gives priority to the development of an integrated system of values, which applies to every
citizen, expanding its capabilities and ensures participation in decisions that affect their lives.
Collectively, the variety of internal and external factors influencing the development of sustainable socioeconomic development of rural areas. It is proved that effective management of socio-economic development of
rural areas is possible with concerted governance at national, regional and local level. For effective socio-economic
development of rural areas is proposed to apply the tiered mechanism.
It is noted that the management of socio-economic development of rural areas requires the development of
new methods that take into account modern features. It is indicated that the formation of the system of public
administration at all levels should be based on the concept of sustainable development the socio-economic system,
the concept of stakeholders and the changing role of the population in the governance process. Accented that the
objective necessity of expanding the public character of management provides for the development of institutions,
models and mechanisms by which residents of the territories will be able to Express their interests and needs,
participate in decisions, to realize their legitimate rights and bear obligations.
Identified ways of use of results of innovative activity in accelerating socio-economic development of rural
areas. The necessity of the legislative definition of financial flows and flexible vertical control system to coordinate
the major functions of interaction of Executive bodies in the achievement of the goals and objectives of social
development of rural areas. The findings that provide the basis for sustainable growth and the creation of conditions
to improve the quality of life in rural areas is through the revision of existing approaches to the regulation of
development by enhancing processes of multi-level governance with a focus on the transfer of centres initiation of
economic changes at the national level to the level of individual territories.
Ключові слова: сільські території, сталий розвиток, трансформаційні процеси, макроекономічна
стабільність, економічне зростання.
Keywords: rural areas, sustainable development, transformation processes, macroeconomic stability, economic growth.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Ринково-орієнтований економічний шлях України
не тільки йде разом із безліччю політичних та
соціально-економічних змін, але й поставив
регіонам завдання вибору необхідних напрямків та
інструментів для їх сталого розвитку. Сільські території України завжди були тією точкою опори, на
яку спирається весь аграрний сектор. Однак ситуація в останні роки кардинально змінилася.
Сільське населення зменшується з року в рік, з карт
зникають села, а самі особисті селянські господарства втрачають попередні джерела доходу.
Щоб зупинити цей процес, потрібен новий
підхід до розвитку сільської місцевості, який включатиме як мінімум впровадження концепції сталого
розвитку сільських територій, стимулювання
підприємницької активності та диверсифікацію
зайнятості сільського населення [16; 20]. Управління соціально-економічним розвитком сільських
територій вимагає розробки нових методів, що враховуватимуть їх сучасні особливості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання удосконалення системи управління сільськими територіями знаходиться у центрі уваги багатьох дослідників у сфері державного управління
економічними процесами. У цьому контексті багато економістів, політиків, соціологів та вченихаграріїв зробили вагомий внесок у вирішення проблем сталого розвитку сільських територій. До їх
числа належать праці українських вчених, зокрема:
Антонова А. В., Босака О. З., Гончарук І.В., Калетніка Г.М., Мазура В.А., Дєгтяра О. А., Згуровського М. З., Канцури І.Г., Євтушенко Г.І., Козирєвої
О.В., Козирєва К.А., Клуба А. І., Луцяка В. В.,

Маліка М. Й., Мельничук А., Остапенко П., Самойленко Т.Г., Смутчак З.В., Харченко Т.О., Николенко В.М., Чернятіної В. А. та ін.
У той же час, бракує комплексних досліджень
щодо особливостей формування цілісної і збалансованої системи управління сільськими територіями, зокрема, у частині реалізації програм сталого розвитку сільських територій.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Сталий розвиток сільських територій - розвиток, який породжує економічне зростання і справедливо розподіляє його результати.
Це розвиток, який віддає пріоритет виробленню інтегральної системи цінностей, зверненої в рівній
мірі до кожного громадянина [11], розширення
його можливостей та забезпечення участі в ухваленні рішень, що впливають на його життя.
Сталий розвиток сільських територій характеризує, з однієї сторони, зовнішні, найважливіші
природно-ресурсні обмеження, які формують довгострокову перспективу й, з іншого боку, визначає
можливості соціально-економічного розвитку
сільських співтовариств, розвиток господарюючих
суб'єктів та природовідновлення.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Управління соціально-економічними системами на макрорівні базується на концептуальній
моделі взаємодії бізнесу, суспільства (населення) і
держави, ефективне функціонування якої сприяє
покращенню якості життя населення.
У цьому контексті стаття спрямована на вивчення сучасних механізмів державного управління
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для організації сталого розвитку сільських територій та надання можливих рекомендацій щодо їх
вдосконалення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Сталий розвиток сільських територій являє собою
рівномірне нарощування позитивних соціальних
показників життєвого рівня населення, освіченості,
здоров'я у повній відповідності з економічним й
екологічним розвитком сільського регіону. На
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індивідуально-мотиваційному рівні ці показники
виявляють себе в зростанні задоволеності населення сільських територій життям у цілому, власними соціально-економічними перспективами й
перспективами своїх дітей [3; 8], що відповідають
зростанням показників задоволеності основними
умовами сільської життєдіяльності. Ефективність
розвитку сільських території характеризуються виконанням окремих їх функцій (табл. 1).
Таблиця 1.
Функцiї сiльських територій
Функція
Характеристика
Забезпечення нормативного формування та розвитку всiх векторiв екоЕкономічна
I
номiки сiльських територiй.
Вiдтворення як сiльського населення, так i сiльських населених пунктiв рiзДемографічна
II
них видiв.
Виробнича
Формування
експортного
потенцiалу аграрного сектора.
III
Соціальна
Забезпечення
соцiального
розвитку села.
IV
Створення органiзацiйного механiзму. Мета – сформувати керівнi та кероОрганізаційнованi системи, а також зв’язки та вiдносини з ними, тобто створення органiв
V
управлінська
управлiння зовнiшньоекономiчною дiяльністю, добирання та розстановка
кадрiв тощо.
ПриродноХарактеризується природними вiдтворювальними процесами складників
VI
відтворювальна
сiльських територiй.
Рекраційно-туМаксимальне задоволення потреб як вiтчизняних так i iноземних туристiв у
VII
ристична
вiдпочинку, оздоровленнi, лiкуваннi, духовному та фiзичному розвитку.
Забезпечення сiльських мешканцiв духовними та матерiальними цiнноКультурна
VIII
стями.
Джерело: сформовано за результатами дослідження
У результаті аналізу соціально-економічного
стану сучасного українського села виявлено низку
серйозних проблем. Аналіз динаміки демографічних процесів свідчить про непривабливість
сільських територій для проживання населення.
Спостерігається глибока демографічна криза, що
характеризується від’ємним природним приростом,
низькою народжуваністю, старінням сільського
населення, вимиранням цілих сіл та міграційними
потоками молоді з сіл до міста та за кордон. Як результат, населення працездатного віку скорочується [5; 16]. В умовах трансформаційних процесів у сільському господарстві значна частина селян залишилась без роботи, зростає рівень
безробіття. Багато селян зайнято лише у підсобному присадибному господарстві. Відповідно до
цих процесів падає рівень доходів населення [8],
який значно відрізняються від доходів міського
населення. Скорочується платоспроможний попит
населення на продукти харчування та соціальні послуги.
Наша держава сьогодні може досягти сталого
розвитку лише шляхом ефективного використання
всіх видів ресурсів (людських, природних, геополітичних), структурних та технологічних змін у

виробництві та наявних конкурентних можливостей (активізація ролі особистості в суспільстві, забезпечення соціальної справедливості та забезпечити соціальну рівність, ефективну зайнятість, охорону навколишнього середовища) [3; 20]. Слід
зауважити, що під сталим розвитком розуміють
напрям економічного зростання, коли, з одного
боку, забезпечується якість життя громадян, що
спирається на сучасні досягнення науково-технічного прогресу, які задовольнять його поточні потреби, але за своїм впливом на навколишнє середовище не ставиться під загрозу здатність майбутніх
поколінь [9; 16]; з іншого боку, забезпечується
якісне зростання за рівнями матеріального, житлово-побутового, соціального забезпечення, охорони здоров’я, екологічної та особистої безпеки.
З одного боку сталий розвиток сільських територій характеризує найважливіші природно-ресурсні обмеження, що формують довгострокову
перспективу, але з іншого боку він визначає можливості соціально-економічного розвитку сільських співтовариств (громад), розвиток господарюючих суб’єктів (економічних одиниць) та природооблаштування (табл. 2) [16].
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Таблиця 2.
Основні складові забезпечення сталого розвитку сільських територій
Характеристика складових
I
 Макроекономічна стабільність;
II
 Збалансований розвиток економіки;
III
 Забезпечення економічного зростання в сільському господарстві;
IV
 Розширення несільськогосподарської зайнятості в сільській місцевості;
V
 Досягнення на селі соціально близьких до міських умов отримання доходів і суспільних
благ;
VI
 Поліпшення умов доступу господарських суб’єктів підприємницької діяльності на селі до
ринків матеріально-технічних, кредитних, інформаційних, інших ресурсів;
VII
 Формування в сільській місцевості інститутів громадянського суспільства, що забезпечують захист економічних і соціальних інтересів різних груп сільського населення;
VIII
 Здійснення програм поліпшення екологічної ситуації в сільській місцевості.
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Діюча реформа децентралізації репрезентує
сьогодні змінити в кращому напрямку буття сільських територій. При цьому запущений децентралізаційний механізм покликаний розширити
можливості громад в питаннях розвитку сільських
територій та відновлення його економічного [12],
соціального та екологічного потенціалу. Адже
освітні, медичні та адміністративні послуги, інфраструктурні питання, житлово-комунальні питання
тощо наразі є компетенцією об’єднаної (унітарної)
громади. Однак посилення повноважень місцевих
органів влади поглиблюють вимоги щодо ефективності адміністративних заходів [1; 19], оскільки
пріоритетні питання завжди пов'язані з конфліктом
інтересів як в межах одного населеного пункту, так
і в розрізі населених пунктів сільських територій.
Саме тому актуальним є проведення періодичного моніторингу думки мешканців з найбільш вагомих питань для визначення їх позиції та ранжування напрямів пріоритетного розвитку. Нині
процеси децентралізації посилюють вимоги до використання територіального ресурсного потенціалу
[12; 13], диверсифікації виробництва та визначення
перспективних напрямів економічного розвитку,
що зумовлює необхідність впровадження ефективних інструментів управління.
У цьому контексті особливу увагу слід приділити управлінню сільськими територіями,
оскільки сучасні міграційні процеси та поглиблення урбанізаційних тенденцій призвели до негативних наслідків, які характеризуються занепадом
сільських територій, скороченням можливостей
щодо формування доданої вартості, міграцією як
кваліфікованих кадрів, так і економічно активного
населення.
У забезпеченні сталого розвитку сільських територій особливу роль відіграють складові публічного управління. Експериментальні дослідження
показали, що формування системи державного
управління на всіх рівнях повинно базуватися на
концепції сталого розвитку соціально-економічної
системи [2; 15], концепції зацікавлених сторін та
зміни ролі населення в процесах державного управління.

Сутність публічного управління полягає в
діяльності органів державного управління при безпосередній участі громадян та інших зацікавлених
сторін, спрямованої на формування і розвиток суспільних відносин з метою сталого розвитку держави, з акцентом на забезпечення прав та свобод
громадян та задоволення їхніх потреб у коротко-,
середньо- і довгостроковій перспективі. Об'єктивна
потреба розширити суспільний характер управління передбачає розробку інституцій, моделей та
механізмів [15], за допомогою яких мешканці можуть висловлювати свої інтереси та потреби, брати
участь у процесах прийняття рішень, здійснювати
свої законні права та брати на себе відповідальність.
На регіональному рівні система державного
управління будується відповідно до національної
стратегії довгострокового розвитку з урахуванням
особливостей політичного, правового, соціальноекономічного, екологічного, технологічного й інноваційного розвитку [2; 14], а також природних та
кліматичних умов для задоволення потреб населення, яке проживає на даній території, та вирішити
суспільно значущі завдання.
Важливо також розглядати регіон у взаємодії
із його зовнішнім середовищем (державою, світом
у цілому) з урахуванням активної ролі громадян,
громадських організацій, бізнесу та наукових установ [3; 5]. Побудова моделі системи державного
(публічного) управління для сталого соціально-економічного розвитку сільських територій ґрунтується на визначенні вартості (цінності), яка доступна всім зацікавленим сторонам (громадянам,
громадським організаціям (асоціаціям), бізнесу,
державі), на умовах мінімізації витрат створення
цієї цінності.
Пріоритетним
критерієм
ефективності
функціонування територіальної системи публічного управління є рівень задоволеності зазначених
суб'єктів в співвідношенні з витраченими бюджетними коштами [2]. Публічне управління в територіально-утвореному просторі найбільш повно
охоплює весь комплекс суспільних послуг, що
створює об'єктивну можливість розширення участі
населення: як споживача публічних послуг, як
суб'єкта публічного управління.
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Саме на рівні міських і сільських поселень забезпечується залучення населення до процесів розробки стратегій, програм і планів соціальноекомічного розвитку території та бюджетів, оцінки
якості роботи органів місцевого самоврядування,
результативності та ефективності діяльності комунальних установ [11; 17], доступності та якості
надання публічних послуг та задоволення першорядних потреб і потреб громадян, які проживають
на даній території, а також виконання державних
функцій.
Для реалізації державної регіональної
політики, яка визначає правові, економічні,
соціальні, екологічні, гуманітарні й організаційні
основи регіонального розвитку, було прийнято Закон України «Про засади державної регіональної
політики» [4].
У цьому контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій України вимагає, з одСталий розвиток
сільських територій:
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ного боку, розвитку сільськогосподарського виробництва та функціонування іншої, не пов'язаної (або
опосередкованої) сільськогосподарської діяльності, а з іншого - дасть можливість відкритості
економіки сільських територій, взаємодії економічних одиниць (господарюючих суб’єктів) із зарубіжними країнами [16].
Концепція сталого розвитку є важливим механізмом зміцнення національного потенціалу з метою ефективного управління та розробки
відповідної економічної, соціальної та екологічної
політики на основі системного підходу [9; 11]. Сталий розвиток територіальної громади - це режим
функціонування, який фокусується на позитивній
динаміці параметрів добробуту населення та гарантує стабільне, збалансоване відтворення соціального, виробничого, фінансового, ресурсного та екологічного потенціалів (рис. 1).

Конкурентоспроможність;

Навколишнє середовище
та управління земельними ресурсами;

Економічна диверсифікація та
якість життя;

Єдиний набір правил програмування,
фінансування, моніторингу та аудиту.

Рис. 1. Основні складові сталого розвитку сільських територій
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Крім того, сталий розвиток територій як процес структурної перебудови, постійний пошук організації місцевих громад відповідно до власних потреб та екологічних викликів насамперед повинні
забезпечуватися механізмами управління, заснованими на принципах самоорганізації [4; 10]. Для забезпечення незворотного переходу до сталого розвитку необхідно забезпечити як скоординованість
дій влади на державному, регіональному та місцевому рівнях, так і активну участь наукових,
освітніх, виробничих, фінансових, політичних та
інших структур громадськості.
В Україні держава забезпечує фінансову
підтримку територіального розвитку через місцеве
самоврядування. Одним із головних механізмів реалізації державної регіональної політики є Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР). Кошти
ДФРР спрямовуються на виконання інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку, які
відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку, стратегіях
розвитку регіонів та у планах заходів з їх реалізації
[14; 18].
Для підтримки об’єднаних територіальних
громад, держава надає субвенцію місцевим бюджетам на формування інфраструктури. Кошти

розподіляються між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до їхньої площі та
кількості сільського населення. У 2018 році державна підтримка місцевого та регіонального розвитку склала 20,75 млрд. грн, що в 41,5 рази
більше у порівнянні з виділеним фінансуванням в
2014 році [13].
Субвенція - важлива підтримка з боку держави. В 2018 році з державного бюджету на розвиток та інфраструктуру було виділено 7,7 млрд. грн.
– державний фонд регіонального розвитку; 4,7
млрд. грн. – субвенція на соціально-економічний
розвиток територій; 5,0 млрд. грн. – субвенція на
розвиток медицини у сільській місцевості. Крім
того, на 2019 рік була передбачена субвенція на
будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
доріг загального користування місцевого значення
в сумі 14,7 млрд. грн. [14]. За ці кошти та кошти
місцевих бюджетів реалізовано біля шести тисяч
проектів, схвалених Урядом та значна кількість інших місцевих проектів та програм, які були реалізовані 523 органами місцевого самоврядування [4],
що отримали кошти (субвенцію) на соціально-економічний розвиток територій і також здійснено заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
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На жаль, наразі не існує ефективної державної
політики щодо розвитку сільських територій в
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Україні. Певна серія етапів повинна бути реалізована в рамках її формування та реалізації (рис. 2).

1. Розробка та затвердження Концепції сталого розвитку сільських територій.

2. Визначення джерел фінансування розвитку сільських територій.
3. Проведення типологізації сільських територій та інші необхідні дослідження.

4. Створення міжвідомчої комісії з проблем розвитку сільських
територій.

Етапи розробки і
здійснення державної політики
розвитку сільських територій:

5. Розробка державної стратегії розвитку (в т.ч. за типами
сільських територій).
6. Розробка і прийняття законодавчої бази розвитку сільських
територій.

7. Створення системи навчання та перепідготовки кадрів для розвитку сільських територій.
8. Розробка і реалізація регіональних і локальних стратегій розвитку сільських територій.
9. Основні структурні соціально-економічні перетворення і екологізація на сільських територіях.

Рис. 2. Основні етапи розробки і здійснення державної політики розвитку сільських територій
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Більш детальне планування етапів, механізмів
і заходів державної політики в галузі сталого розвитку сільських територій має бути здійснено в
рамках розробки державної та регіональних стратегій сталого розвитку сільських територій [1]. В

свою чергу, регіональні стратегії сталого розвитку
сільських територій включають ряд факторів, які
мають позитивний вплив на розвиток людського
потенціалу (суспільства) сільських територій (табл.
3).

IX

Створення умов для проходження практики студентами
навчальних закладів;

Забезпечення першого робочого місця для молодих
спеціалістів;

Створення робочих місць для інвалідів;

Надання спонсорської підтримки дитячих, спортивномасових і культурних заходів;

Участь в реалізації програм розбудови соціальної інфраструктури та житлово-комунальної сфери територій;

Реалізація благодійних заходів, спрямованих на
підтримку соціально-незахищених верств населення;

Основні складові розвитку суспільства на сільських територіях
Характеристика складових розвитку суспільства
III
IV
V
VI
VII
VIII

Об’єктивне і своєчасне висвітлення інформації про результати діяльності, що є важливою для партнерів та має
суспільний інтерес;

II

Створення нових робочих місць в регіонах територіального розміщення підприємств;

Розробка стратегій соціальної відповідальності компаній
з урахуванням інтересів громади і суспільства в цілому;

I
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Таблиця 3.

X

Щорічне оприлюднення не фінансового звіту своєї
діяльності.
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Джерело: сформовано за результатами дослідження
Розвиток України як заможної, міцної європейської держави неможливий без проведення певних реформ, у тому числі й адміністративних. У
зв’язку з цим набуває особливого значення вдосконалення управління на місцевому рівні.

Держава може бути міцною тільки за наявності
сильних регіонів, а як свідчить світовий і вітчизняний досвід державотворення, системні форми можуть бути ефективними лише за умови залучення
до них громадян, громадських інститутів та органів
місцевого самоврядування (табл. 4).
Таблиця 4.
Роль держави в реалізації державної політики сталого розвитку сільських територій в Україні
Роль держави
I
II
III
IV
V
Розробляє та
Вивчає цілі, завСтворює умови
приймає нормадання, стосовно
Підтримує баланс Контролює проведля розвитку
тивно-правові
сільського роінтересів.
дення політики.
сільських териакти.
звитку.
торій.
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Ефективність місцевого самоврядування залежить від рівня його персоналу, для якого необхідна
адекватна система управління персоналом. Це плановий та регулюючий процес підвищення рівня
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.
Оптимальне функціонування всієї системи
державного управління залежить від того,

наскільки ефективно наповнюються органи місцевого самоврядування (здійснюється кадрове забезпечення), враховуючи перспективи розвитку [6].
Найважливішою запорукою ефективної реалізації
політики розвитку сільських територій є її кадрове
забезпечення. Тому необхідно приступити до створення ефективної системи навчання та перепідготовки кадрів для розвитку сільських територій
(табл. 5).
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Таблиця 5.
Основні проблеми кадрового забезпечення місцевого самоврядування на сільських територіях
Характеристика проблем
Недосконалість нормативно-правової бази з питань кадрового забезпечення сфери публічного
I
управління;
Нестабільність складу, недоліки в доборі, використанні й утриманні управлінських кадрів та
II
порушення принципу наступності в роботі;
Непрозорість діяльності органів місцевого самоврядування в кадровій сфері;
III
Низка проблем, успадкованих від попередньої влади, передусім корумпованість, низька моIV
ральність, недотримання вимог щодо політичної нейтральності;
Недостатній рівень професіоналізму та адміністративної культури посадових осіб місцевого
самоврядування, недосконалість системи їх підготовки та недостатність ресурсного забезпеV
чення цього процесу;
Непрестижність служби в органах місцевого самоврядування, низький рівень соціальної мотиVI
вації та соціального захисту посадових осіб місцевого самоврядування;
Відсутність цілісної кадрової системи та нерозвиненість інститутів професіоналізації системи
VII
державного управління, передусім підготовки та використання кадрового резерву;
Недосконалість громадського та державного контролю за діяльністю персоналу органів місцеVIII
вого самоврядування, критеріїв та механізму об’єктивної оцінки їх роботи.
Джерело: сформовано на основі [6]
Професійні кадри – головна умова здійснення
вибраної стратегії сталого розвитку сільських територій, тобто, управлінці повинні їй відповідати. У
нашій країні працівники держадміністрацій, які
відповідальні за економічний і соціальний розвиток, як правило, є фахівцями у порівняно вузьких
питаннях планування і управління. Зайняті
вирішенням поточних проблем, вони не приділяють достатньої уваги перспективним питань, не мають досвіду сталого регіонального розвитку в умовах сучасної ринкової економіки і розвитку самоврядування, не володіють системним уявленням
і знанням сучасних методик та алгоритмів [11, с.
54].
І Децентралізацію владних
повноважень, визначення чіткої схеми
розподілу повноважень між органами
влади на територіальному рівні;

У зарубіжній та вітчизняній практиці управління стійким розвитком сільських територій немає
готових рецептів вирішення всіх виникаючих проблем, і кадри повинні бути готові до інновацій у
своїй роботі. Роботу з кадрами сільських територій
різного рівня слід здійснювати за такими напрямами: виходячи зі стратегії розвитку, необхідно
здійснювати раціональне заміщення посад [1]. Крім
того, з метою забезпечення сталого розвитку
сільських територій, актуальним є реформування
системи адміністративно-територіального устрою,
що передбачає вирішення ряду питань (рис. 3).

ІІВдосконал
ення бюджетних
відносин та податкової системи, розроблення більш
раціональних механізмів перерозподілу фінансів;

IV Забезпечення просторово-часової рівнодоступності всіх громадян (незалежно від місця їхнього
проживання) до ресурсів розвитку людського потенціалу, включаючи весь комплекс соціально-культурних
закладів із надання різноманітних послуг (у сфері
освіти, культури, медичного обслуговування, торгівлі
тощо).

ІІІ Формування організаційно, фінансово та матеріально
спроможної системи
органів місцевого самоврядування для виконання як власних,
так і делегованих
державою функції територіальної громади;
IV Cтворення
умов для поліпшення
життя населення;

Рис. 3. Головні складові реформування системи адміністративно-територіального устрою управління
розвитком сільських територій
Джерело: сформовано за результатами дослідження
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У цьому контексті, основними напрямами реформи повинні бути консолідація територiальних
громад та розширення повноважень місцевих органів влади, розширення небюджетних фiнансових
ресурсiв за рахунок бiзнесу та iноземних iнвестицiй, що не забороненi законодавством [16]. Розвиток сільських територій є одним з головних
пріоритетів реформування системи забезпечення
економічного розвитку України.
Створення передумов для сталого зростання та
створення умов для покращення якості життя на
сільських територіях відбувається через перегляд
існуючих підходів до регулювання розвитку, шляхом активізації процесів багаторівневого управління з орієнтацією на перенесення центрів ініціації
економічних змін з загальнонаціонального рівня на
рівень окремих територій.
У таких умовах набуває актуальності обґрунтування інструментарію реалізації стратегії смартспеціалізації. Нормативно-методична база створення майбутньої моделі сталого розвитку
адміністративно-територіальних утворень закладається сьогодні в міжнародних стандартах побудови інтелектуальних мереж (Smart Systems/IoT) та
сталого розвитку «розумних міст і розумних спільнот» – SC &C (Smart Cities & Smart Communities) на
основі інтеграції широкого спектру технологічних,
загальнотехнічних, проектних, організаційноуправлінських й логістичних рішень та формується
майбутня архітектура «Інтернету речей», де буде
забезпечена повна енергетична та інформаційна інтероперабельність й новий, більш високий рівень
керованості як на рівні системи систем, так і на
більш низьких рівнях системної ієрархії адміністративно-територіальних утвореннях на основі відкритих, загальнодоступних стандартів. При
цьому першочерговими є стандарти, які визначають єдині принципи моделювання та побудови «розумних мереж» (Smart Grid) [7; 12].
На основі стандартизованих процесів в ЄС
наразі концептуально змодельовано майбутню
функціональну європейську еталонну архітектуру
Smart Grid, яка передбачає взаємозв’язок та
взаємодію стандартних інтерфейсів відповідно до
європейського ринку електроенергії та енергетичної системи в цілому [7], і може бути масштабована
для підтримки забезпечення життєдіяльності територіальних громад від найменших адміністративнотериторіальних утворень до мегаполісів з урахуванням їх специфіки.
Загалом, реалізація концепції «SMARTCOMMUNITY» як одного з напрямів відродження
та розвитку сільських територій передбачає:
1) сталий соціально-економічний розвиток
ОТГ (об`єднаних територіальних громад) на принципах морально етичного та патріотичного виховання, духовності, розумності, гуманності та розвитку свідомості молоді;
2) стратегічний розвиток ОТГ;
3) удосконалення процесів формування кадрового потенціалу та прийняття управлінських
рішень;
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4) активізацію ролі громадськості в управлінні
територіальними громадами;
5) формування оптимальної моделі публічного
управління ОТГ;
6) розвиток освіти та підвищення рівня виховання дітей, молоді та дорослих;
7) вивчення, формування та запровадження
новітніх технологій у лісництві та розвитку лісових
екосистем, поширенні практики перманентної агрокультури та органічного виробництва; інноваційного зеленого, сільського, культурного та
світоглядного туризму; удосконалення та впровадження перспективних підходів у практику екологічного будівництва, архітектури, розбудови
соціальної та виробничої інфраструктури населених пунктів; поширення систем альтернативної
енергетики, використання джерел відновлюваної
енергії; запровадження інноваційних виробництв
та підприємництва [7].
Враховуючи досвід, набутий із застосуванням
програмного підходу до управління соціальною інфраструктурою та основних аспектів аналізу
соціально-економічного становища сільських територій у контексті цільових програм, пропонується
врахувати наступне: регіональні соціальні пріоритети, соціальна норма та регіональна соціальна
політика як пріоритетна система, заходи управління регіоном, напрями стабілізації соціально-економічного стану регіону.
Висновки. Сталий розвиток сільських територій розглянуто як розвиток, який породжує економічне зростання, справедливо розподіляє його
результати та віддає пріоритет виробленню інтегральної системи цінностей, що поширюється на
кожного громадянина, розширює його можливості
й забезпечує участь в ухваленні рішень, що впливають на його життя.
Продемонстровано
необхідність
законодавчого визначення фінансових потоків та гнучкої
вертикальної системи управління для координації
основних функцій взаємодії органів виконавчої
влади щодо досягнення цілей та завдань розвитку
соціальної сфери сільських територій.
Наголошено, що державна політика розвитку
сільських територій повинна забезпечувати формування сприятливого інституціонального, організаційного та економічного середовища на загальнонаціональному та регіональному рівнях,
сприяти створенню ефективних механізмів залучення внутрішніх та іноземних інвестицій у
сільську місцевість, а також створювати комфортні
умови для проживання й роботи жителів українського села.
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Аннотация
Для успешного ведения своей деятельности организациям необходимо наличие высококвалифицированных кадров, обладающих широким объёмом профессиональных знаний, умений и навыков в конкретных сферах профессиональной деятельности. По этой причине проблема обучения и подготовки персонала
является одной из важнейших в современной теории менеджмента и занимает ведущее место в кадровой
политике большинства современных компаний.
Abstract
Оr successful conduct of their activities, organizations need highly qualified personnel with a wide range of
professional knowledge and skills in specific areas of professional activity. For this reason, the problem of personnel education and training is one of the most important in modern management theory and occupies a leading
place in the personnel policy of most modern companies.
Ключевые слова: управление персоналом, обучение и развитие персонала, затраты на обучение.
Keywords: personnel management, staff training and development, training costs.
На сегодняшний день важно помнить, что для
успешного функционирования системы управления персоналом необходимо в комплексе соблюдать выполнение всех её функций, а для выживаемости в конкурентных и непредвиденных ситуациях нельзя забывать о такой неотъемлемой
функции, как обучение и развитие кадров организации [2].
Обучение каждого работника на любом уровне
становится основным фактором, обеспечивающим
развитие их умений, навыков и установок, необходимых для их эффективной работы.
Сегодняшние условия деятельности организаций таковы, что руководство должно постоянно думать о профессиональном развитии своего персонала. Это объясняется следующими причинами:
1. Работники квалификация которых будет не
соответствовать занимаемой должности в дальнейшем отрицательно отразится на деятельности предприятия.
2. Быстрое устаревание знаний. Например, инженер в ⅪⅩ в. мог не повышать квалификацию в
течение своей жизни, в начале ⅩⅩ в. знания устаревали в течении 30 лет, сегодня инженеру необходимо обновлять знания не реже одного раза в де-

сять лет [8]. А некоторые специальности (например, программисты) требуют от работников постоянного обновления знаний.
Грамотно организованную систему профессионального обучения можно назвать капиталовложениями в трудовые ресурсы. Организация профессионального обучения сегодня является сложной, с
точки зрения расчета затрат, т.к. рассчитать финансовую выгоду мероприятий связанных с обучением
крайне трудоемкий процесс. Однако современные
фирмы тратят большие средства на подготовку
своих сотрудников. Затраченные средства могут
составлять от пяти до пятнадцати процентов фонда
заработной платы. Но вкладывая в рабочую силу,
руководство ожидает отдачу, которая отразится на
положительной динамики производительности
труда и в целом повысит выручку предприятия.
Кроме финансовой выгоды, капитал, вложенный в работников, несомненно, принесет социальную выгоду. Во-первых, квалифицированный работник создаст благоприятный климат в организации, повысив мотивацию и преданность своему
делу. Во-вторых, следует отметить пользу обучения непосредственно для обучившегося работника.
Так как он не только повысит квалификацию и приобретет новые навыки, но и получит возможность
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для карьерного роста, став более конкурентоспособным. [7]
Организации, которые уделяют большое внимание системе обучения, и осуществляют ее систематически, имеют выигрышную позицию по сравнению с теми, кто не уделяет ей должного внимания. Это обусловлено тем, что соискатель отдаст
предпочтение организации, где руководство внимательно к своим сотрудникам. Общество также благоприятно расположится к фирме, у которой будут
работать квалифицированные работники.
Все это наталкивает на вывод, что организация
нуждается в системной и хорошо документационно
налаженной системе обучения.
А для четко скоординированной системы обучения персонала в организации необходимо соблюдать следующие принципы:
 актуальность – данный принцип говорит о
том, что знания, полученные во время обучения,
так или иначе должны быть связаны с его
профессиональной деятельностью;
 индивидуальность
–
отражает
профессиональный подход к каждому конкретному
работнику и выбор наиболее подходящих по
специфике деятельности методов обучения;
 непрерывность – принцип означающий,
что обучение и развитие персонала это регулярный
процесс, периодичность, которой определяется в
зависимости от области деятельности и должности
работника;
 участие – без вовлечения сотрудников в
процесс обучения, результат мероприятий может
привести к нулю, так как с помощью участия
работники могут проверить насколько усвоен
материал;
 повторение – цель принципа заключается в
доведении полученных знаний и навыков до
автоматизации;
 обратная связь – обучающимся должна
быть предоставлена вся необходимая информация
о результатах обучения. Это позволит узнать им
свой уровень полученных знаний и по
необходимости найти пути еще большей
усвояемости.
Далее рассмотрим задачи, выполняемые
службой управления персоналом в части обучения:
 важно проводить системный анализ
соответствия
текущих
и
перспективных
требований к рабочим местам, а также
квалификации работающих;
 осуществить
подготовку
программ
обучения, с учетом полученных результатов и
опираясь на опыт более успешных фирм
перспектив развития фирмы;
 разрабатывать программы необходимо с
учетом нормативов и включать в бизнес-план
фирмы;
 разрабатывать учебные программы и
планы обучения;
 после
проделанной
выше
работы
необходимо осуществить контроль и в случае
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необходимости
отрегулировать
учебные
программы и планы обучения.
Также важно осуществлять последующий регулярный анализ за всем процессом обучения.
При организации обучения предприятию необходимо выбрать соответствующую форму обучения, которая будет выгодна с экономической и социальной точки зрения. Чтобы выбор был более
правильным, важно составить статьи расходов, где
отразятся все издержки на внешнее или внутреннее
обучение. Наиболее оптимальный вариант будет
получен после анализа следующих факторов: стоимость внешних и внутренних инструкторов, аренда
площадей или содержание собственных помещений, покупка или создание учебных программ,
наличие оборудования, тренажеров.
Нельзя останавливать выбор на форме обучения, которая не связанна с текущей потребностью
развития трудовых ресурсов. Не имеет смысла проводить обучение в жатые сроки или на нерегулярной основе. Если деятельность фирмы не требует
частого обновления знания и навыков, то целесообразнее воспользоваться услугами внешних учебных
заведений. Если же предприятие обладает большим
количеством персонала, а повышение квалификации должно проводиться систематически, то затраты, требуемые на организацию системы обучения внутри фирмы будут оправданы в ближайшее
время.
Говоря об экономической и социальной эффективности обучения, необходимо отметить следующее. Обучение квалифицированного персонала
эффективно в том случае, если связанные с ним издержки будут в перспективе ниже издержек организации на повышение производительности труда
за счет других факторов или издержек, связанных с
ошибками в найме рабочей силы. Поскольку расчет
результатов, достигнутых с помощью обучения
квалифицированного персонала, сопряжен с определенными трудностями, то экономическая эффективность обучения рассчитывается в форме снижения издержек, которые поддаются точному расчету. Обучение квалифицированного персонала
затрагивает важные факторы социальной эффективности. Повышение профессионализма положительно отражается на гарантии сохранения рабочего места, возможностях повышения в должности,
расширении внешнего рынка труда и стабилизации
внутриорганизационного рынка труда, величине
доходов организации, удовлетворенности персонала и возможностях работников в самореализации.
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Анотація
Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів та практичному використанню наукових рекомендацій щодо управління та оцінки фінансового стану страхової компанії, визначенню системи показників, які б змогли охарактеризувати різні сторони фінансової діяльності страхової компанії, а також пошуку
шляхів удосконалення оцінки фінансового стану страхових компаній в Україні. Проаналізовано динаміку
основних показників ПАТ НАСК «ОРАНТА», проаналізовано фінансову стійкість, надійність і платоспроможність підприємства, проведено оцінку фінансового стану ПАТ НАСК «ОРАНТА» за допомогою тестів
раннього попередження.
На основі аналізу показано ключові проблеми діяльності страхового ринку та проблеми, що стримують його розвиток. Також подано прогноз подальшого розвитку страхових компаній на ринку України.
Abstract
The article is devoted to the research of theoretical aspects and practical application of scientific
recommendations on management and assessment of financial condition of an insurance company, defining a
system of indicators that could characterize different aspects of financial activity of an insurance company, as well
as finding ways to improve the assessment of the financial condition of insurance companies in Ukraine. The
dynamics of the main indicators of PJSC NASC "ORANTA" is analyzed, the financial stability, reliability and
solvency of the enterprise are analyzed, the financial condition of PJSC "NASC" ORANTA "is analyzed with the
help of early warning tests.
The analysis shows the key problems of the insurance market and the problems that hinder its development.
The forecast of further development of insurance companies in the Ukrainian market is also given.
Ключові слова: страхування, страховий ринок, фінансові показники, ПАТ НАСК «ОРАНТА», страховий ринок, страхові компанії.
Keywords: insurance, insurance market, financial indicators, PJSC "ORANTA" PJSC, insurance market,
insurance companies.
Постановка проблеми. Формування в Україні
ринкової економіки, розбудова її інфраструктури,
створення дієвих механізмів господарювання для
усіх суб’єктів ринку передбачає необхідність теоретичного з’ясування суті страхової діяльності, пошук адекватних новим умовам методів захисту та
відшкодування втрат як фізичним, так і юридичним
особам.

Разом із розвитком ринкових відносин, ускладненням взаємозв’язків між усіма суб’єктами господарювання зростає ймовірність виникнення непередбачуваних ускладнень, підвищується ступінь
ризику на всіх рівнях. Підприємець у ринкових
умовах ризикує втратити свій капітал, може спричинити своєю необачною поведінкою втрати капіталу у своїх постачальників, споживачів або посередників. Працівник в умовах ринку може втратити
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роботу, здоров’я, працездатність, заощадження,
майно. Одні втрачають годувальника, комусь на повертають кредит, хтось потерпає від зміни курсу валюти і т. ін.
Суттєво впливає на зростання ризиків пов’язаних із технікою, розвиток науково-технічного прогресу. Все більшої гостроти набувають екологічні
проблеми. Потребують професійного вирішення
політичні аспекти суспільного буття.
Зростання ризику в усіх сферах людського
життя та господарської діяльності зумовлює необхідність захисту громадян від можливих втрат та
розподілу збитків серед широкого загалу. Закономірність тут така: чим більше суб’єктів охоплено
страхуванням, тим менше воно коштує окремій
особі.
Метою статті є дослідження організації та
стану страхової діяльності в страхових компаніях.
Аналіз діяльності страхової компанії на страховому
ринку.
Виклад основного матеріалу. Страхування –
це спосіб захисту майнових інтересів громадян в
умовах ринкової економіки. Кожна людина має
знати, як вона може обмежити свій ризик і скільки
їй це коштуватиме.
З іншого боку, страхова справа є прибутковим
різновидом підприємництва, яке в Україні тільки
починає розвиватися.
Враховуючи це, в своїй роботі я висвітлюю
суть страхування, аналізую його суб’єкти та
об’єкти, визначаю правове поле діяльності усіх учасників страхового ринку.
В умовах становлення ринкової економіки особливе значення набувають питання страхування
підприємницької діяльності, адже дана сфера фінансових відносин є важливим фактором оздоровлення економіки, забезпечення відтворення національного виробництва, створення необхідних умов
для здійснення підприємницької діяльності. Формування страхового ринку потребує підготовки фахівців зі знанням основ страхування.
Специфічність економічних відносин при
страхуванні виділяє їх в самостійну сферу фінансових відносин, які є об’єктом дослідження дисципліни «страхування».
Страхування – це одна з найдавніших категорій суспільних відносин. Реформування усієї системи економічних відносин, соціальні перетворення та трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні, надають особливої уваги
розв'язанню проблеми страхового захисту, наявність потреби в якому та реальна можливість її задоволення характеризують ступінь розвитку економіки країни.
Необхідність всебічного розвитку страхування
є особливо важливими, оскільки для усунення наслідків реалізації прямих та опосередкованих збитків саме відшкодування останніх через систему
страхування має позитивні макроекономічні наслідки. Створення дієвої системи захисту інтересів
громадян, підприємців, держави, підтримка соціа-
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льної стабільності суспільства неможливе без ефективного функціонування ринку страхових послуг
із широким спектром усіх його галузей та видів.
Страхування в нашій державі, як сфера специфічних відносин, реалізується у фінансовій системі
через ланку децентралізованих фінансів. У страхуванні, як у дзеркалі, відображається вся сукупність
протиріч, проблем і тенденцій, які притаманні економіці країни.
Розвиток вітчизняного страхування має створити сприятливі умови для подальшого інтегрування України в світову страхову інфраструктуру
шляхом гармонізації та адаптації національного
страхового законодавства до прийнятих в країнах
Європейського співтовариства страхових традицій.
Страхування здатне стати механізмом, за допомогою якого суспільство й держава можуть вирішити чи не найважливіші економічні, соціальні та
політичні проблеми. Недооцінка ролі страхування
негативно впливає на всі сфери економіки. Враховуючи, що сучасний спеціаліст, крім фахових
знань, повинен мати широку ерудицію, логічно мислити, швидко сприймати все новітнє в економіці
та суспільному житті, виникає необхідність формувати та розвивати страхову культуру.
Управління процесом досягнення фінансової
стійкості страховика багато в чому залежить від
якості та повноти інформації щодо його фінансового стану, яка втілюється у певних показниках.
Показник платоспроможності страхової компанії,
безперечно, відіграє ключову роль в оцінці її фінансового стану. Але на підставі цього одного показника неможливо достовірно оцінити фінансовий
стан страховика, його фінансову стійкість. Потрібна розгорнута картина, яка може змалювати лише
низка відповідних показників[3].
Система цих показників має бути достатньо
повною, не перевантаженою, дієвою, мінімальною.
Система показників при цьому має бути необхідною та достатньою. Побудова системи показників
фінансової стійкості вітчизняних страховиків у нашій країні тільки-но почалася. Цей процес перебуває під значним впливом досвіду країн із розвиненими страховими ринками, де подібні показники
використовуються вже десятки років. останнім часом з’явилося достатньо публікацій із викладенням
зарубіжного досвіду, описанням окремих показників та методів їх обчислення. На базі закордонного
досвіду створюються системи показників, використовувані для рейтингових оцінок страхових компаній. Але у зв’язку із тим, що в різних країнах одні й
ті ж самі показники досить часто використовуються
під неоднаковими назвами, а також у зв’язку із особливими труднощами, пов’язаними із перекладом,
в практиці вітчизняного страхового ринку використовувати зарубіжні підходи іноді досить проблематично.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України «з метою стандартизації процедур здійснення аналізу фінансової надійності
страховиків» своїм розпорядженням від 17.03.2005
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№3755 затвердила рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків, які так само базуються на тестах раннього попередження.
Відповідно до Рекомендацій здійснюється аналіз капіталу, активів, страхових резервів, дохідності
і надається відповідна оцінка.
Коефіцієнти доволі легко обчислювати, оскільки дані, необхідні для їх розрахунку, можна
знайти у фінансовій звітності страховиків і у спеціалізованій страховій звітності, яка подається до
Держфінпослуг. Вони являють собою набір достатньо простих показників, що дозволяють оцінити в
комплексі фінансовий стан страхової компанії.
Тести раннього попередження базуються на
принципі порівняння фактичних фінансових показників діяльності страховиків з визначеними Держфінпослуг нормативами.

№
1
2

3

4
5
6
7

8

9

10
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Для аналізу використовуються такі форми фінансової звітності: «Баланс», «Звіт про фінансові
результати», « Звіт про рух грошових коштів»,
«Звіт про власний капітал».
Показники тестів раннього попередження та
методи їх розрахунку запроваджені Держфінпослуг
відображені в таблиці(1), які включають 11 показників, сукупні результати за якими групуються у
спеціальні аналітичні таблиці і дають Держфінпослуг змогу оцінити фінансову надійність кожного
конкретного страховика.
Показники, що використовуються у якості тестів раннього попередження, можна згрупувати у
три групи.
Група1. Показники, що характеризують склад
та структуру активів страховика та взаємозв’язок
між активами та зобов’язаннями:

Таблиця 1
Показники тестів раннього попередження та методи їх розрахунку
Показники
Метод розрахунку
Формула *
Показник дебіПДЗ= 100%*(деб.заборг./ка- 100*(Ф1 050+160+170+180+190+200+210+060)/(
торської заборпітал)
Ф1 280-010-430-480-620-630)
гованості
Показник лікві- ПЛА= 100%*(високоліквідні
100*(Ф1 230+240)/ (Ф1 430+480+620+630)
дності активів
активи / зобов’язання)
Життя:
Показник риПРС= 100%*(сума чистих
100*(Р1 080-090)/(Ф1 280-010-430-480-620-630)
зику страхупремій за всіма полісами /
Не життя:
вання
капітал)
100*(Р1 010 -020) / (Ф1 280-010-430-480-620630)
Зворотний по100*(Ф1 430+480+620+630)/ (Ф1 280-010-430ЗПП= 100*(заг.сума зоказник плато480-620-630)
бов’язань / капітал)
спроможності
Показник дохо- ПД= 100*(чистий прибуток /
100*(Ф2 220/Ф1 280-010-430-480-620-630)
дності
капітал)
Показник обся- ПА=100*(виплати і витрати)
Не життя:
гів страхування
/ (сума чистих зароблених
100*(Р1 240+320+330+Р3(К) 070-Р3(П)
(андерайтингу)
премій)
070+Р4(К)070-Р4(П)070 / Р1 070
Показник змін ПЗК= 100*((капітал т) / капі100*((Ф1 280-010-430-480-620-630)(К) /
у капіталі
тал т-1 )
(Ф1 280-010-430-480-620-630)(П)-10)
Життя:
Показник змін
ПЗЧП= 100*((сума чистих
100*((Р1(П) 080-090) / (Р1 (К) (080-090)-1)
у сумі чистих
премій (т) / (сума чистих
Не життя:
премій за всіма
премій (т-1)-1)
100* (Р1(П) (010-020) / Р1(К)(010-020)-1)
полісами
Показник незалежності від
перестрахування
Показник
відн.чистих
страх.резервів
до капіталу

ПНП= 100*(чиста сума
премій по всіх полісах) / (валова сума премій по всіх
полісах)

Життя:
100*Р1 (080-090)/Р1 080
Не життя: 100*Р1(010-020) / Р1 010

ПВРК= 100% * (чисті страхові резерви) / (капітал)

Не життя:
100*(Ф1 415-416) / (Ф1 280-010-430-480-620630)

ПДІ= 100% * (прибуток від
фінансової діяльності) / (се11
редній обсяг фінансових інвестицій протягом року)
Джерело: складено автором.
Показник доходності інвестицій

200*Ф2 (110+120+130-140-150-160) /
Ф1(040(П)+045(П)+220(П)+040(К0+045(К)+220(
К))
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- показник дебіторської заборгованості,
який показує співвідношення між дебіторською заборгованістю і чистим капіталом страховика, цей
показник якісно характеризує структуру активів
страховика;
- показник ліквідності активів визначає, яка
частка зобов’язань страховика покривається високоліквідними активами;
- зворотний показник платоспроможності,
який показує співвідношення між загальною сумою
зобов’язань і можливістю їх покриття власними активами;
Група 2. Показники ефективності страхової діяльності:
- показник ризику страхування характеризує
обсяги страхової діяльності у порівнянні із реальними можливостями страховика відповідати за
страховими зобов’язаннями власними вільними коштами;
- показник андерайтингу вважається показником ефективності страхової діяльності;
- показник змін у сумі чистих премій за всіма
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полісами, відображає темпи приросту величини чистих премій страховика протягом року;
- показник незалежності від перестрахування, чим більший цей показник, тим більш незалежною від перестрахування є страхова організація;
Група 3. Показники дохідності та рентабельності:
- показник дохідності, який показує суму чистого прибутку на одиницю чистого капіталу страховика;
- показник змін у капіталі, свідчить про зростання ринкової вартості страхової організації;
- показник дохідності інвестицій, який характеризує рентабельність фінансових вкладень страхової компанії.
Фактична оцінка кожного зазначеного показника визначається шляхом порівняння розрахункового значення показника з відповідною шкалою
значень, значення якої затверджено вже зазначеним
Розпорядженням Держфінпослуг.

Таблиця 2
Діапазон (шкала) значень показників тестів раннього попередження для порівняльного аналізу фінансових коефіцієнтів
Шкала
№
Показник
з/п
Не життя
життя
1.0<ПДЗ<50
1.0<ПДЗ<50
Показник дебіторської
2. 50<ПДЗ<75
2. 50<ПДЗ<75
1
заборгованості
3. 75<ПДЗ<100
3. 75<ПДЗ<100
(ПДЗ)
4. 100<ПДЗ
4. 100<ПДЗ
1.95< ПЛА
1.60< ПЛА
Показник ліквідності ак2.80<ПЛА <95
2.50<ПЛА <60
2
тивів
3.65 <ПЛА< 80
3.40<ПЛА< 50
(ПЛА)
4. ПЛА<65
4. ПЛА<40
1.ПРС<100
1.ПРС<300
Показник ризику
2.100<ПРС<200
2.300<ПРС<400
3
страхування
3.200<ПРС<300
3.400<ПРС<500
(ПРС)
4.300<ПРС
4.500<ПРС
1.0<ЗПП<20
1.0<ЗПП<20
Зворотний показник
2.20<ЗПП<50
2.20<ЗПП<50
4
платоспроможності
3.50<ЗПП<90
3.50<ЗПП<75
4.90<ЗПП, ЗПП<0
(ЗПП)
4.75<ЗПП,ЗПП<0

5

Показник дохідності
(ПД)

6

Показник обсягів
страхування (андерайтингу)
(ПА)

7

Показник змін у капіталі
(ПЗК)

8

Показник змін у сумі чистих премій за всіма
полісами
(ПЗЧП)

1.50<ПД
2.25<ПД<50
3.0<ПД<25
4.ПД<0
1.ПА<50
2.50<ПА,100
3.100<ПА<110
4.110<ПА
1.10<ПЗК
2.5<ПЗК<10
3.0<ПЗК<5
4.ПЗК<0
1.40<ПЗЧП
2.33<ПЗЧП<40
3.10<ПЗЧП<33
4.ПЗЧП<10

1.50<ПД
2.25<ПД<50
3.0<ПД<25
4.ПД<0

1.10<ПЗК
2.5<ПЗК<10
3.0<ПЗК<5
4.ПЗК<0
1.40<ПЗЧП
2.33<ПЗЧП<40
3.10<ПЗЧП<33
4.ПЗЧП<10
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9

Показник незалежності
від перестрахування
(ПНП)

10

Показник відн.чистих
страх.резервів до
капіталу
(ПВРК)

11

Показник дохідності інвестицій
(ПДІ
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1.50<ПЗП
2.40<ПЗП<50
3.30<ПЗП<40
4.ПЗП<30, 85<ПЗП
1.0<ПВРК<50
2.50<ПВРК<75
3.75<ПВРК<100
4.100<ПВРК, ПВРК<0

1.80<ПЗП
2.65<ПЗП<80
3.50<ПЗП<65
4.ПЗП<50

1.10<ПДІ
2.5<ПДІ<10
3.0<ПДІ<5
4.ПДІ<0

1.30<ПДІ
2.5<ПДІ<300
3.0<ПДІ<10
4.ПДІ<5

-

Джерело: складено автором.
Таблиця 3
Коригувальні (вагові) коефіцієнти, що використовуються для визначення фінансової стійкості
страхової організації
№

коефіцієнт

Показник

Показник дебіторської заборгованості
1
(ПДЗ)
Показник ліквідності активів
2
(ПЛА)
Показник ризику страхування
3
(ПРС)
Зворотний показник платоспроможності
4
(ЗПП)
Показник дохідності
5
(ПД)
Показник обсягів страхування (андерайтингу)
6
(ПА)
7
Показник змін у капіталі (ПЗК)
Показник змін у сумі чистих премій за всіма
8
полісами
(ПЗЧП)
Показник незалежності від перестрахування
9
(ПНП)
Показник відн.чистих страх.резервів до капіталу
10
(ПВРК)
11
Показник дохідності інвестицій (ПДІ)
Джерело: складено автором.
Діапазон значень показників тестів раннього
попередження для порівняльного аналізу фінансових коефіцієнтів наведено в таблиці (2).
Зрозуміло, що кожний із зазначених показників по різному впливає на фінансову надійність
страхової організації. Для того, щоб відповідним
чином оцінити ступінь цього впливу, методика
Держфінпослуг передбачає коригувальні коефіцієнти, які виконують роль вагів стосовно до фінансових показників. Коригувальні коефіцієнти, що використовуються для визначення фінансової стійкості страхової організації наведені в таблиці (3).
Загальна оцінка фінансової надійності визначається як сума фактичних оцінок за окремими показниками, помножених на відповідні коефіцієнти.
Ця оцінка визначається по-різному для компаній,
що здійснюють страхування життя і компаній, що
здійснюють загальне страхування.

«не життя»

життя

0,04

0,05

0,10

0,125

0,06

0,075

0,18

0,225

0,06

0,075

0,06

-

0,06

0,075

0,06

0,075

0,18

0,225

0,16

-

0,04

0,075

Результати розрахунків за тестами раннього
попередження страхові організації мають оформляти у вигляді таблиць за встановленим форматом і
подавати до Держфінпослуг.
ПАТ НАСК «ОРАНТА» – універсальна страхова компанія, яка пропонує більше 50 страхових
продуктів з добровільних та обов’язкових видів
страхування для представників малого та середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп.
Основним завданням компанії усі роки було
розгортання регіональної мережі та формування
агентського корпусу. Сьогодні ПАТ НАСК
«ОРАНТА» – це крупна роздрібна компанія з розгалуженою регіональною структурою, яка включає
25 філій, 25 центрів врегулювання збитків, 25 відділів медичного асистансу та понад 400 Центрів продажу та обслуговування клієнтів по всій Україні.
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Таблиця 3
Основні фінансові показники ПАТ НАСК «ОРАНТА»
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019* рік

Статутний фонд

159 000.0

159 000.0

159 000.0

159 000.0

Власний капітал

261 970.1

250 507.0

228 887.7

202 639.0

Страхові резерви

328 704.3

376 979.3

499 430.2

567 983.8

Частка перестрахувальників у страхових резервах

36 773.2

29 853.1

72 258.5

85 033.1

Страхові премії

508 642.4

610 415.3

776 790.8

451 586.6

Премії, передані у перестрахування

39 816.9

46 693.5

47 126.6

41 810.1



резидентам

28 385.0

32 978.9

32 696.1

23 954.1



нерезидентам

11 431.9

13 714.6

14 430.5

17 855.9

Страхові виплати

149 941.7

195 381.9

267 523.7

154 361.2

Виплати, отримані від перестрахувальників

12 326.2

14 965.7

18 420.0

10 390.7

Чистий прибуток
34 735.4
Джерело : сформовано автором за даними НАСК "Оранта"

- 4 601.2

-31 994.0

-26 248

Страхові резерви НАСК "Оранта" утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від
видів страхування (перестрахування). Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких НАСК
"Оранта" несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по
кожній валюті. Страхові зобов'язання приймаються
рівними обсягами наявних технічних резервів.
Страхові зобов'язання, передані перестраховикам,
відображаються в активі балансу ПАТ НАСК "Оранта" як права вимоги до перестраховиків. НАСК
"Оранта" зобов'язана формувати страхові резерви
(технічні резерви) і вести їх облік за видами страхування.
Дана страхова організація є однією з не багатьох страхових компаній, яка стояла у джерел зародження страхового бізнесу в Україні і яка по сьогоднішній день залишається надійною по відношенні
до найважливіших пріоритетів, які є головними в
ринковій економіці, і якими вона керується у повсякденній діяльності з першого року свого існування і до теперішнього часу. Це максимальна
увага до клієнта, гарантії виконання прийнятих на
себе зобов'язань, постійне підвищення якості послуг, що надаються, повне та своєчасне врегулювання страхових випадків, ретельне дотримання
норм корпоративної етики та вимог чинного законодавства.
ПАТ НАСК "Оранта" спеціалізується на всіх
видах страхування. Основний прибуток забезпечують такі види страхування, як страхування майна,
відповідальності, автомобільного та авіаційного
транспорту, від нещасного випадку, на випадок захворювання.
До переваг компанії можна віднести стабільний ріст фінансових показників, в першу чергу об'єму платежів, стабільність показників та клієнтської бази, якість послуг та супутнього сервісу, кадровий склад компанії, оперативність прийняття
рішень, гнучкість у підході до клієнтів.

Маркетингові служби ПАТ НАСК "Оранта"
спільно із іншими управліннями компаніями на основі стратегічного планування реагують на зміни та
потреби в суспільстві, розробляючи нові страхові
продукти та програми, які розраховані як на юридичних так і на фізичних осіб.
ПАТ НАСК "Оранта" – універсальна страхова
компанія, яка пропонує більше 50 страхових продуктів з добровільних та обов’язкових видів страхування для представників малого та середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп.
Основні фінансові показники станом на
1.01.2016р.: страхові виплати – 55,1 млн. грн.; страхові платежі – 203,6 млн. грн.; страхові резерви –
200,5 млн. грн.; активи – 256,9 млн. грн.; статутний
фонд – 163,6млн. грн.
З року в рік ПАТ НАСК "Оранта" зміцнює свої
позиції у основних видах страхування та інших напрямках страхового бізнесу. В Умовах жорсткої
конкурентної боротьби ПАТ НАСК "Оранта" є лідером страхової галузі. Репутація страхової компанії ставиться вище хвилинної вигоди, довіра страхових партнерів виправдовується завжди, страхова
культура в Україні завдяки діяльності компанії розвивається та підтримується.
Попит на якісні страхові послуги постійно зростає, одночасно з цим загострюється і конкурентна
боротьба на ринку. Перевага ПАТ НАСК "Оранта"
– це чутливе реагування на вимоги ринку, підвищення якості послуг, гнучке поєднання інноваційних та традиційних підходів до рішення проблем
клієнтів та партнерів.
Фінансовий стан компанії має такі фактори, що
впливають на рейтинг фінансової стабільності:
— швидкий розвиток компанії дозволяє їй залишатись одним із лідерів страхового ринку країни;
— компанія стабільно зберігає значний запас
у забезпеченні необхідного рівня платоспроможності;
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— фінансові можливості, що зростають, дозволяють компанії залишати на власному утриманні більше ризиків, що особливо важливо в умовах жорсткого ринку перестрахування;
— зберігається тенденція росту власного капіталу, що позитивно позначається на фінансовій стабільності компанії;
— спостерігається збільшення обсягів страхових резервів поряд з покращенням їх якості;
— на компанію значно не вплинула ринкова
тенденція до скорочення обсягів автострахування,
що була викликана замороженням програм споживчого кредитування низкою українських банків.
Кадрова політика ПАТ НАСК "Оранта" є одним із найважливіших факторів завдяки якому компанія зберігає лідируючі позиції на страховому ринку. Від ефективності діяльності персоналу залежить досягнення стратегічних цілей компанії. В
умовах сучасної ринкової економіки грамотна кадрова політика безпосередньо впливає на конкурентноздатність компанії та її іміджу в діловому світі.
Постійно удосконалюється структура компанії, покращується підбір кадрів. В той же час компанія
піклується про своїх співробітників. Вона надає
своїм працівникам можливість навчатися, підвищувати свою кваліфікацію компенсуючи при цьому
супутні витрати, розглядаючи їх, як інвестиції у
власний розвиток.
Таким чином піклування про колектив, стабільна кадрова політика, надання співробітникам соціальних гарантій, можливості навчання та росту є
надійним фундаментом подальших досягнень та успішного розвитку компанії.
Усвідомлюючи, що довгостроковий комерційний успіх можливий тільки в умовах соціальної стабільності, страхова компанія прагне не тільки забезпечити гідний рівень життя та соціальний захист
своїм співробітникам, але й сприяти збалансованому соціально-економічному розвитку всієї країни.
Те, що ПАТ НАСК "Оранта" поступово стабільно збільшує свої активи говорить про те, що компанія дійсно є одним із лідерів в сфері страхової діяльності, і планує своє майбутнє на отримання прибутків.
Активи – це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання
яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

49
Динаміка росту активів компанії на протязі
останніх трьох років свідчить про те, що страховий
бізнес у ній розвивається успішно. Так у 2014 році
активи компанії складали 150247,6 тис. грн., а вже
в наступному 2015 році активи зросли на 93500,9
тис. грн. і склали 243748,5 тис. грн. В 2016 році активи компанії в порівнянні з 2015 роком зросли на
256440,77 тис. грн. і склали 500189,27 тис. грн.
ПАТ НАСК "Оранта" з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну
дату складає баланс відповідно до ПСБО №1 «Баланс».
У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал ПАТ НАСК "Оранта". Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.
Основні кошти, так само як і довгострокова дебіторська заборгованість компанії, хоч і постійно
зростають, але все одно займають нестабільну позицію в структурі активів.
Так частка основних коштів в 2015 році збільшилась на 7,45% в порівнянні з 2014 роком, а в 2016
році в порівнянні з 2015 роком збільшилась на
5,24%.
Тенденцію до збільшення в структурі активів
за останні три роки має дебіторська заборгованість
за товари, роботи, послуги. Вона в 2015 році збільшилась на 2,42% в порівнянні з 2014 роком, і виросла за цей період з 10311,0 тис. грн. до 22630,9 тис.
грн., тобто збільшилась на 12319,9 тис. грн.
Постійний ріст в грошовому виразі займають
виробничі запаси, які становили у 2014 році 188,7
тис. грн., у 2015 році 1013,2 тис. грн., і у 2016 році
3039,6 тис. грн.
Щодо грошових коштів та їх еквівалентів в національній валюті спостерігається збільшення з кожним роком, а що стосується грошових коштів в
іноземній валюті то навпаки у 2014 році вони становили 98031,5 тис. грн., у 2015 році зменшились
на 33,09%, а у 2016 році вони становили 62711,92
тис. грн., на 19,62% менше ніж у 2015 році.
Невеликий ріст активів за останні три роки діяльності досліджуваної страхової організації спостерігається в довгострокових фінансових інвестиціях. В 2014 році вони становили 2804,7 тис. грн.,
що на 31 тис. грн. менше ніж у 2015 році.
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Таблиця 4
Характеристика активної частини балансу ПАТ НАСК "Оранта" за досліджуваний період
(тис. грн.)
2014 рік
2015 рік
2016 рік
Найменування
Вар№
Вартість,
СтрукВартість- Струкстатті балансу
Структура,%
тість,
тис. грн.
тура,%
тис. грн.
тура,%
тис. грн.
Нематеріальні ак109,8
0,07
1066,5
0,44
3199,5
0,64
1
тиви
Основні кошти
5837,1
3,88
27632,0
11,33
82896,0
16,57
2
Довгострокові фі2804,7
1,87
2835,7
1,16
2780,6
0,56
3
нансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгова0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
ність
Виробничі запаси
188,7
0,13
1013,2
0,42
3039,6
0,6
5
Дебіторська заборгованість за то10311,0
6,86
22630,9
9,28
45261,8
9,05
6
вари,роботи,послуги
Дебіторська заборгованість за розра700,1
0,47
1600,1
0,66
3200,2
0,64
7
хунками
Інша поточна дебіторська заборгова134,08
8,92
28608,4
11,74
57216,8
11,44
8
ність
Грошові кошти та їх
еквіваленти:
18841,9
12,54
79950,1
32,8
239850,3
47,95
9
- в національній валюті
- в іноземній валюті
98031,5
65,25
78389,9
32,16
62711,92
12,54
10
Затрати майбутніх
14,0
0,01
21,7
0,01
32,55
0,01
11
періодів
150247,6
100
243748,5
100
500189,27
100
Всього
Джерело: розраховано автором на основі активу балансу страхової компанії «Оранти».
В 2015 році їх вартість становила 2780,6 тис.
грн., що склало 0,56 структурних відсотків, тобто з
кожним роком вартість довгострокових фінансових
інвестицій зменшувалась.
Аналізуючи дані табл. (5) можна відмітити, що
в 2014, 2015 та 2016 роках найбільшу структурну
частку займав резерв незароблених премій, а найменшу — кредиторська заборгованість за товари та
послуги.
В 2016 році можна побачити різке збільшення
вартості поточних зобов'язань за розрахунками: з

12086,3 тис. грн. в 2015 році по 33756,9 тис. грн. в
2016 році, що в структурному співвідношенні пасиву балансу означає збільшення на 21670,6 тис.
грн.
За останні два роки в пасиві балансу спостерігається зменшення вартості прав вимог до перестрахувальників. Так у 2014 році вони складали
8212,1 тис. грн. а в 2015 році — 8164,2 тис. грн.,
тобто зменшились на 47,9 тис. грн., лише у 2016
році вони зросли і становили 33756,9 тис. грн.
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Таблиця 5
Характеристика пасивної частини балансу ПАТ НАСК "Оранта" за три останні роки (тис. грн.)
2014 рік
2015 рік
2016 рік
№
Найменування
з/п
Вартість,
СтрукВартість,
СтрукВартість,
Струкстатті балансу
тис. грн.
тура,%
тис. грн.
тура,%
тис. грн.
тура,%
1

Статутний капітал

113624,1

75,62

163624,1

67,13

235618,7

47,1

2

Додатковий капітал

0,00

0,00

76250,0

31,28

76250,0

15,24

3

Резервний капітал

467,8

0,31

467,8

0,19

467,8

0,09

4143,2

2,76

100497,1

(41,23)

79395,79

15,87

36128,6

24,05

95531,2

39,19

191062,4

38,19

(8212,1)

(5,46)

(8164,2)

(3,35)

(33528,46)

(24,89)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1565,5

1,04

4450,4

1,83

8900,8

1,7

2530,5

1,68

12086,3

4,96

33756,9

6,7

150247,6

100

243748,5

100

500189,27

100

4
5
6
7
8

9

Нерозподілений
прибуток звітного
року
Резерв незароблених премій
Права вимоги до перестрахувальників
Короткострокові
кредити банків
Кредиторська заборгованість за товари, послуги
Поточні зобов'язання за розрахунками
ВСЬОГО

В 2016 році в пасивній частині балансу найбільшу питому вагу, що дорівнює 235618,7 тис. грн.,
та не малу структурну частку займає статутний
фонд ПАТ НАСК "Оранта"— 47,1% .
Збільшення статутного фонду стало основним
фактором росту власного капіталу компанії.
Основною метою здійснення діяльності ПАТ
НАСК "Оранта" як і любої підприємницької діяльності, є отримання прибутку.
Стратегія розширення бізнесу ПАТ НАСК
"Оранта" направлена також на підвищення ділової
активності в українських регіонах. Компанія в
цьому бачить потужний потенціал майбутнього
економічного росту країни та підвищення попиту
на страхові послуги.
Страхова компанія є великою національною
компанією з розгалуженою мережею філій. Компанія протягом останніх років постійно нарощує масштаби страхової діяльності в регіонах, підтримуючи високий рівень надійності та фінансової стабільності. Пріоритетними напрямками розвитку є
плідна робота регіональних підрозділів з існуючими клієнтами компанії, участь у регіональних
страхових та інвестиційних проектах з метою сприяння економічного розвитку регіонів та підвищення
рівня культури управління ризиком.
Майно фірми складається із різноманітних об'єктів обліку - носіїв прав власності окремих суб'єктів. Права кожного власника на майно організації і
на участь у його прибутках визначається часткою і
формою інвестованих коштів. Вони мають бути
чітко відображені у бухгалтерському обліку на
підставі відповідних документів. Розкриття цих
прав є одним із найважливіших завдань фінансової

звітності. Гарантією захищеності прав власників
організації виступає власний капітал [4].
Під власним капіталом розуміють ту частину в
активах фірми, яка залишається після вирахування
його зобов'язань. Цей підхід називають залишковим принципом визначення капіталу. Тобто підкреслюється, що зобов'язанням перед кредиторами
відносно активів фірми надається перевага
порівняно з вимогами власників капіталу. Сума
власного капіталу -це абстрактна вартість майна,
вона не є ні поточною ринковою, ні іншою оцінкою
організації для його власників, тобто не відображає
поточну вартість прав власників фірми. На величину власного капіталу суттєво впливають складові
облікової політики фірми, що стосуються обраних
принципів, методів і процедур для визнання та
оцінки елементів та статей балансу, зокрема, його
активів та зобов'язань.
Власний капітал є основою для початку та продовження господарської діяльності організації,
найважливішим показником, оскільки виконує
наступні функції:
 відповідальності та захисту прав кредиторів - показує розмір відповідальності кожного
учасника за борги фірми;
 довгострокового фінансування - перебуває
у розпорядженні підприємства необмежене довго;
 фінансування ризику — власний капітал
використовується для фінансування ризикових інвестицій, на що можуть не погодитися кредитори;
 самостійності і впливу - розмір власного
капіталу характеризує ступінь незалежності та
впливу його власника;
 кредитоспроможності - при наданні кредиту за інших рівних умов, перевага надається
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підприємствам з меншою кредиторською заборгованістю та більшим власним капіталом. Зокрема,
обчислюється коефіцієнт автономії як відношення
власного капіталу підприємства до підсумку балансу, значення якого повинно бути більшим за 0,5
для забезпечення фінансування підприємства за
рахунок залучених коштів в допустимих межах;
 розподілу доходів і активів - частки окремих власників в капіталі є основою при розподілі
доходів та майна підприємства у випадку його
ліквідації [3].
Хоча загальна сума власного капіталу розкривається в балансі за його складовими на кінець
звітного і попереднього періодів, власники фірми
та інші користувачі фінансової звітності потребують більш детальної інформації про зміни, що
відбулися протягом звітного періоду, причини цих
змін. Розкриття такої інформації є метою складання
«Звіту про власний капітал», який є однією із основних форм фінансової звітності підприємств.

Стаття власного капіталу
Статутний капітал (рахунок
40)
Пайовий капітал (41)
Додатковий
капітал (421)

вкладений

Інший додатковий капітал
(рахунки 422-425)
Резервний капітал (43)
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток) (44)
Неоплачений капітал (46)
Вилучений капітал (45)
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Складові власного капіталу відображаються в
бухгалтерському обліку одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до
зміни власного капіталу. Основними складовими
власного капіталу є:
 статутний капітал;
 пайовий капітал;
 додатковий вкладений капітал;
 інший додатковий капітал;
 резервний капітал;
 нерозподілений прибуток (непокритий
збиток);
 неоплачений капітал;
 вилучений капітал.
Розглянутий звіт показує, за рахунок яких факторів змінилися за рік сума та склад власного
капіталу фірми. Для забезпечення порівняльного
аналізу інформації в наступні звітні періоди
підприємства повинна додавати до річного звіту
Звіт про власний капітал за попередній рік.
Таблиця 6
Зміст складових власного капіталу
№ графи у
Зміст
Звіті
Зареєстрована вартість простих та привілейованих акцій для ак3
ціонерних товариств і сума оголошеного статутного капіталу
для інших підприємств, зафіксовані в установчих документах
Сума пайових внесків спілок та інших підприємств, якщо це пе4
редбачено установчими документами
Сума перевищення вартості продажу акцій над номінальною
5
вартістю (емісійний дохід)
Сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безо6
платно отриманих підприємством від фізичних або юридичних
осіб, інші види додаткового капіталу.
Сума резервів, створених АТ відповідно до чинного законодав7
ства або статутних документів
Прибуток, реінвестований у підприємство, або непокритий зби8
ток
Заборгованість власників (учасників) по внесках до статутного
9
капіталу
Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених това10
риством у своїх акціонерів

Дані звіту про власний капітал використовують для аналізу стану та руху власного капіталу організації.
Аналізуючи власний капітал, необхідно звернути увагу на співвідношення коефіцієнтів надходження і вибуття. Якщо значення коефіцієнтів надходження перевищують значення коефіцієнтів
вибуття, то на фірмі відбувається процес нарощування власного капіталу, і навпаки.
Розрахункові алгоритми:
 вартість капіталу — ціна, яку підприємство
платить за залучення капіталу із різних джерел;
 вартість власного капіталу, що залучається
за рахунок внутрішніх джерел, — визначається
нормою прибутку, яку бажають отримати власники
підприємства, розраховується як відношення прибутку, що направляється власникам підприємства
на вкладений ними капітал у формі дивідендів, відсотків тощо до суми власного капіталу;

 коефіцієнт автономії — показує, в якій
наступні активи, що використовуються фірмою,
сформовані за рахунок власного капіталу, та
наскільки фірма незалежна від зовнішніх джерел
фінансування; розраховується як відношення власного капіталу підприємства на певну дату та загальної вартості усіх активів організації на певну дату;
 коефіцієнт маневреності власного капіталу
— показує, яку частку займає власний капітал, що
інвестується в оборотні активи, в загальній сумі
власного капіталу (тобто, характеризує ступінь
мобільності, гнучкості використання власних
коштів підприємства); розраховується як відношення робочого капіталу (чистих оборотних активів) до загальної суми власного капіталу
підприємства;
 кількість оборотів власного капіталу за
період - розраховується як відношення чистого доходу підприємства за період до середньої суми
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власного капіталу в періоді;
 тривалість обороту власного капіталу —
розраховується як відношення кількості днів
періоду до кількості оборотів власного капіталу за
період;
 коефіцієнт
рентабельності
власного
капіталу — характеризує рівень прибутковості
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власного капіталу, вкладеного в підприємство, розраховується як відношення суми загального прибутку підприємства до середньої суми власного
капіталу підприємства в періоді.
За допомогою таблиці (7) проаналізуємо динаміку власного капіталу ПАТ НАСК «ОРАНТА»

Таблиця 7
Динаміка власного капіталу ПАТ НАСК «ОРАНТА» за досліджуваний період
2014р.
2015р.
2016р.
Відхилення 2016р.
Показники
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн. до 2014р., тис. грн.
Статутний капітал
113624,1
163624,1
235618,7
121994,6
Додатковий вкладений капітал
76250,0
76250,0
76250,0
Інший додатковий капітал
2892,6
2521,1
2193,36
699,24
Резервний капітал
467,8
467,8
467,8
Пайовий капітал
Нерозподілений прибуток
4143,2
100497,1
155645,79
151502,59
( непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Разом
121127,7
142365,9
158884,07
37756,37
Із даної таблиці видно, що сума власних і прирівняних до них коштів за звітний період збільшилася на 37756,37 тис. грн. і в 2016 році рівнялася
158884,07 тис. грн. Це відбулося, в основному, за
рахунок збільшення нерозподіленого прибутку і
статутного капіталу, які становлять основну частину власного капіталу досліджуваної фірми. Статутний капітал досліджуване підприємство сформувало в 2014 році і це відображено в даній таблиці,
він становив в цей період 113624,1 тис. грн.
Необхідно відмітити, що на протязі досліджуваного періоду ПАТ НАСК „ОРАНТА” отримувала
прибутки від своєї фінансової діяльності. Якщо в
2014 році величина нерозподіленого прибутку організації становила 4143,2 тис. грн., то в 2015 році
вона збільшилася в два рази і досягла 100497,1
тис.грн. В 2016 році нерозподілений прибуток і надалі мав тенденцію до збільшення і досяг величини
155645,79 тис. грн. Як уже раніше відмічалося статутний капітал досліджуваної організації в 2014
році досяг розміру в 113624,1 тис. грн. На протязі
двох останніх досліджуваних років, його розмір збільшувався з кожним роком. Звертає на себе увагу
відсутність неоплаченого, вилученого, пайового,
капіталів. В досліджуваній установі дані складові
власного капіталу поки що не використовують. Це
саме стосується додаткового вкладеного капіталу і
іншого додаткового капіталу.
Висновки. Створення дієвої системи захисту
інтересів громадян, підприємців, держави, підтримка соціальної стабільності суспільства неможливе
без ефективного функціонування ринку страхових
послуг із широким спектром усіх його галузей та
видів.
Завдяки змінам у законодавстві вихід українського страхового ринку на якісно новий етап розвитку дозволить вітчизняним страховикам наблизитися до конкуренції з іноземними компаніями і, з

огляду на досить молодий вік страхового ринку України, всебічно вивчати досвід наших закордонних
партнерів і колег.
У першому розділі магістерської роботи висвітлюються теоретичні основи розвитку страхових
відносин.
Основним нормативно-правовим документом,
який регулює страхові відносини в Україні є Закон
України «Про страхування» від 2001 року, який був
прийнятий 1996 року.
Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян
та юридичних осіб у разі настання певних подій
(страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок
грошових фондів, які формуються шляхом сплати
громадянами та юридичними особами страхових
платежів (страхових премій).
Страховиками є фінансові установи, створені у
формі акціонерних, повних командитних товариств
згідно ЗУ «Про господарські товариства», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про страхування», а також ті, які одержали у
визначеному порядку ліцензію на проведення страхової діяльності. Страхова діяльність в Україні проводиться тільки страховиками резидентами України.
Страхувальниками визнаються юридичні
особи або дієздатні громадяни, які уклали зі страховиками договори страхування.
Об’єктом дослідження було обрано ПАТ
«Страхова компанія «ОРАНТА» здобула репутацію
міцної, фінансово потужної компанії, яка бездоганно виконує свої зобов’язання та завжди готова
взяти на себе турботу про життя, здоров’я та майно
клієнтів.
Компанія представлена розгалуженою регіональною мережею по всій Україні, яка включає 25 філій і більше 430 Центрів продажів, 25 Центрів вре-
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гулювання збитків, 25 Центрів медичного ассистанса по всій Україні, власний Контакт-центр. Агентська мережа компанії налічує більше 4600 страхових агентів.
Досліджувана страхова компанія пропонує більше 60 страхових продуктів по обов'язкових і добровільних видах страхування для фізичних осіб,
представників малого і середнього бізнесу, підприємств різних галузей економіки, корпорацій, холдингів і фінансових груп.
ПАТ
Національна
Страхова
компанія
«ОРАНТА» поступово стабільно збільшує свої активи і говорить про те, що компанія дійсно є одним
із лідерів в сфері страхової діяльності, і планує своє
майбутнє на отримання прибутків.
На протязі досліджуваного періоду його розмір завжди збільшувався. Досліджуючи власний
капітал фірми, доцільно розглянути як ефективно використовують його у своїй виробничій діяльності господарюючі суб’єкти. Оптимальне
використання його дозволить підвищити ефективність управління власними фінансовими ресурсами.
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АНАЛІЗ СКЛАДНИКІВ ЕКОЛОГІЧНО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В
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Анотація
У статті розглядаються екологічні пріоритети розвитку сільських територій. Підкреслюється, що екологічний стан сільських територій супроводжується негативними змінами в екосистемах біосфери,
значним зниженням біопродуктивності та біорізноманіття, виснаженням ґрунтів та мінеральних ресурсів
та безпрецедентним збільшенням забруднення всіх геосфер.
Все це межує з руйнуванням людського середовища. Дослідження виникнення екологічної складової
сталого розвитку свідчить про важливість цього явища для сільських територій України. Підкреслюється,
що для забезпечення сталого розвитку території як екосистеми необхідно враховувати зв’язок економічної,
соціальної та екологічної складових її розвитку в симбіозі із загальною накопиченою енергією природного
середовища (поновлюваної та невідновлюваної).
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Розроблено фундаментальні стратегічні аспекти розвитку екологічної політики на прикладі Вінницької області, здійснено моніторинг навколишнього природного середовища Вінниччини. Описано стратегічні та оперативні цілі й завдання Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області
на період до 2027 року.
Визначено складові напрями концептуальних положень стратегії екологічно стійкого розвитку сільських територій. Зроблено висновок, що національна політика в галузі екології та природних ресурсів повинна базуватися на забезпеченні загальної екологічної безпеки та розвитку міжнародної екологічної
співпраці на благо теперішніх та майбутніх поколінь.
Abstract
The article is devoted to the environmental priorities of development of rural territories. Accented that the
environmental condition of rural areas is associated with negative changes in the ecosystems of the biosphere, a
significant decrease of biological productivity and biodiversity, exhaustion of soils and minerals while the unprecedented increase in the pollution of all geospheres. All this borders on the destruction of the human environment.
The study of the Genesis of the environmental components of sustainable development proves the importance of
this phenomenon in rural areas of Ukraine. Determined that the system strategy of transition of rural areas in
Cabestany way of development and production of ecological agricultural products will allow to solve a number of
pressing socio-economic and environmental problems and is one of the most difficult stages of reforms in Ukraine.
Noted that sustainable socio-economic development of any country is the functioning of its economic system,
when provided at the same time: satisfying the growing material and spiritual needs of the population; rational and
cubespace management and efficient use of natural resources; maintenance of favorable to human health, natural
environmental conditions of life, conservation, reproduction and enhancement of environmental quality and the
natural resource potential of social production. Noted that to ensure sustainable development of the territory as an
ecosystem it is necessary to consider the interrelationship of economic, social, environmental component of its
development in symbiosis with all the accumulated energy of the natural environment (renewable and
neponovljiva). Stated that the essence of economic restructuring for sustainable rural development is to realign the
material, labor and financial resources in favor of energy-efficient, resource-saving, high-tech and green industries.
Developed key strategic aspects of the development of environmental policy on the example of Vinnytsia region
and carried out environmental monitoring of Vinnitsa region. Characterized by strategic and operational goals and
objectives of the Strategy for balanced regional development of Vinnytsia region for the period up to 2027. Noted
that sustainable development of rural areas involves a combination of economic and environmental policies in
close relationship with the environmental factor. It identifies components of the conceptual provisions of the strategy of sustainable development of rural areas. It is concluded that the domestic policy environment and natural
resources must proceed from the universal ecological safety and development international environmental cooperation in the interests of present and future generations.
Ключові слова: сільські території, сталий розвиток, глобалізація, екологічна революція, інтеграція.
Keywords: rural territories, sustainable development, globalization, environmental revolution, integration.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
Сучасний етап розвитку національної економіки
характеризується подальшими соціально-економічними перетвореннями на сільських територіях. Системна стратегія переходу сільських територій на екобезпечний шлях розвитку та виробництво
екологічної
сільськогосподарської
продукції дозволить вирішити низку гострих
соціально-економічних та екологічних проблем і є
одним із найскладніших етапів реформ в Україні.
Процеси євроінтеграції України тісно пов'язані
з внутрішніми процесами, які формують сучасну
політику розвитку держави і можуть слугувати
національним інтересам. Актуальними напрямами
державного регулювання є забезпечення екосоціальної компоненти разом з економічним розвитком. Промисловий розвиток цивілізації почав
виснажувати існуючу ресурсну та екологічну базу,
що може прискорити настання глобальної кризи,
яка охопить різні аспекти людського життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
сучасних умовах сформовані школи учених і практиків, які досліджують питання сталого розвитку
сільських територій у контексті використання екологічно безпечних технологій. Теоретико-методологічні підходи до розгляду сталого розвитку

сільських територій окреслені у наукових роботах
багатьох економістів, політиків, соціологів, науковців. Дослідження питань екологічних пріоритетів розвитку сільських територій проведено у
низці наукових публікацій українських вчених, серед яких: Гончарук І. В., Калетнік Г. М., Луцяк В.
В., Мазур К. В., Вергун А. М., Тарасенко І. О., Данилишин Б., Веклич О., Іртищева І.О., Стройко
Т.В., Стегней М.І., Кононенко О.Ю., Трегобчук В.
та ін. У їх роботах було розроблено сильну методологічну та методичну основу для вивчення проблем
сталого розвитку сільських територій.
Проте, здійснення аналізу складників екологічно сталого розвитку сільських територій в
умовах глобальних викликів на прикладі Вінницької області потребує подальшого вивчення.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Виробнича діяльність людини
має прямий вплив на навколишнє середовище і часто є шкідливою з екологічної точки зору. Тому,
мотивація екологізації економіки є основною діяльністю держави та її економічної та екологічної
політики на сучасному етапі розвитку.
Велика кількість сучасного вітчизняного промислового виробництва утворює значні відходи.
Промислові підприємства щороку утворюють до
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двох мільярдів тонн відходів виробництва і життєдіяльності, що значно погіршує екологічний стан
цих територій.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Головною метою статті є обґрунтування
сутності, складових та функцій механізму екологічно сталого розвитку сільських територій та
проведення аналізу складників екологічно сталого
розвитку сільських територій в умовах глобальних
викликів на прикладі Вінницької області.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Створення механізмів регулювання економічного
розвитку та заходів для запобігання розгортанню
екологічної кризи - одне з найважливіших завдань
для України та всього людства сьогодні. Адже, забезпечення сталого розвитку сільських територій
залежить від ряду факторів та умов [5; 7].
Одним з найважливіших моментів у системі
цих факторів є екологічний фактор, який все
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частіше враховується завдяки зростаючому антропогенному забрудненню навколишнього середовища та швидкому розвитку науково-технічного
прогресу.
Суть структурної перебудови економіки з метою сталого розвитку сільських територій полягає
у переорієнтації матеріальних, трудових норм та
фінансових ресурсів на користь енергоефективних,
ресурсозберігаючих,
високотехнологічних,
наукоємних та екобезпечних галузей [9; 4]. Сталий
економічний розвиток забезпечується стійким економічним зростанням.
Систематизуючи різні монографічні дослідження, відмітимо, що екологічно сталий розвиток сільських територій означає складний екологічний та соціально-економічний розвиток, який
містить низку компонентів (рис. 1).

Комплексний еколого-соціоекономічний розвиток:

Впорядкування інженернотехнічних та санітарногігієнічних норм території;

Стабільне відтворення сільського населення;

Забезпечення зайнятості сільського населення (як у сільськогосподарському виробництві, так і в альтернативній діяльності) та
забезпечення середнього доходу;

Підвищення рівня життя
сільського населення та створення необхідних гідних умов
життя;

Збереження культури і традицій;

Розбудова соціальної інфраструктури;

Раціональне та екологічно чисте використання ресурсів.

Рис. 1. Основні складові екологічно сталого розвитку сільських територій
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Сталий розвиток сільських територій вимагає
поєднання економічної та екологічної політики в
тісній залежності від екологічного чинника.
Зарубіжні вчені розглядають сталий розвиток
як розвиток, який відповідає потребам сучасних по-

колінь, але не погіршує здатність майбутніх поколінь задовольняти свої особисті потреби [8].
Тобто вони, зокрема, розглядають вплив глобалізації на стійкий розвиток сільських територій у
кількох векторах (табл. 1).
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Таблиця 1.

Позитивні та негативні наслідки глобалізації
Позитивні ефекти глобалізації
Негативні ефекти глобалізації
1. Зниження витрат виробництва, економія
первинних інвестицій, що призводить до
1. Поглиблення міждержавної
зниження собівартості продукції.
стратифікації.
2. Забезпечення єдиних правил гри на світо- 2. Зростання монополізації ринків
вих ринках.
товарів і послуг.
І
3. Розвиток сучасної інфраструктури, су3. Високий рівень залежності екочасних форм руху товарів і капіталу.
номіки країн та їх регіонів від
4. Прискорення науково-технічного пронегативних проявів на глобальгресу та зростання частки інноваційної проному рівні.
дукції.
1. Реалізація принципу всезагаль1. Вільний рух робочої сили та можливість
ної ідентифікації.
доступу громадян різних країн до світових
2. Заміна політичних, соціальних,
ринків праці.
ІІ
духовних цінностей ринковими та
2. Розширення доступу населення до суутвердження ринкового фундаменчасних знань, технологій.
талізму.
1. Послаблення ролі держави при
1. Розширення можливостей країн у отрирегулюванні економічного романні фінансової
звитку та послаблення можливодопомоги міжнародних фондів тощо.
стей демократії.
2. Узгодження міждержавної політики країн, 2. Вибірковість дифузії нововвеІІІ
що входять до регіональних або світових ін- день на території різних країн
теграційних об’єднань через матеріальної
світу.
систему організацій.
3. Втручання міжнародних акторів
у внутрішню політику держав.
Джерело: сформовано на основі [8, c. 36]

Політичний

Соціальнокультурний

Економічний

Аспек-ти

Реакцію людини на кризу в людськобіосферній системі називають екологічною революцією. Зазвичай вона охоплює всі сфери економіки і призводить до змін в уявленні людей про

природу та спосіб її експлуатації [8]. В історії людства виділяють певні екологічні кризи та екологічні
революції (рис. 2).

Збідніння доступних ресурсів для промислу та збиральництва.
Екологічна криза

Масове знищення великих тварин – криза
консументів.
Масове знищення та нестача рослинних ресурсів, зведення лісів – криза продуцентів.

Криза редуцентів – забруднення і нестача мінеральної сировини, забруднення
навколишнього природного середовища.
Випалювальна система землеробства, організація масових полювань.
Зрошувальне землеробство, скотарство.
Екологічна революція
Промислова революція.
Замкнення промислових і с/г циклів, економія палива та сировини, органічне землеробство.
Рис. 2. Етапи екологічної кризи та екологічної революції
Джерело: сформовано за результатами дослідження
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Справедливою є думка, що глобальний економічний розвиток супроводжується незбалансованою експлуатацією природних ресурсів. Наслідки
такої господарської діяльності негативно впливають на довкілля, що призводить до виснаження ресурсного потенціалу, погіршення якості довкілля та
збільшення витрат на відновлення природного балансу [1; 10].
Для країн, орієнтованих на стале економічне
зростання, захист навколишнього середовища є
Економічне стимулювання створення нових робочих місць;

Економічне стимулювання впровадження
високотехнологічних, екобезпечних, ресурсозберігаючих технологій;
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важливим аспектом їх стратегії прогресу [1],
оскільки досягнення стану екозбалансованого самопідримуючого розвитку по суті рівнозначне
підвищенню якості життя та добробуту, одночасно
зменшуючи забруднення навколишнього середовища.
Економічний механізм забезпечення екологічно сталого розвитку сільських територій передбачає наявність окремих елементів (рис. 3).
Економічне стимулювання використання альтернативних джерел
енергії;

Використання екологічних
податків;

Залучення бюджетних та позабюджетних коштів на реалізацію місцевих програм екологічно сталого розвитку сільських територій.
Рис. 3. Економічний механізм забезпечення екологічно сталого розвитку сільських територій
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Сталий соціально-економічний розвиток будьякої країни означає таке функціонування її господарського комплексу, коли одночасно забезпечуються: задоволення зростаючих матеріальних і духовних потреб населення; раціональне та екобезпечне
господарювання
й
високоефективне
використання природних ресурсів; підтримання
сприятливих для здоров'я людини природно-екологічних умов життєдіяльності, збереження,
відтворення і примноження якості довкілля та природно-ресурсного потенціалу суспільного виробництва [9; 11]. Іншими словами, сталий розвиток це перш за все економічне зростання, яке ефективно вирішує ключові проблеми соціального
існування суспільства без виснаження, деградації і
забруднення довкілля.
Сільські території утворюють особливу біоекономічну систему, оскільки їх розвиток тісно пов'язаний із сільським господарством. Ось чому
принципи навколишнього середовища та сталого

розвитку мають для них пріоритет. Неможливо
вирішити проблеми функціонування сільських територій за принципами сталого розвитку без створення системного механізму [8; 15]. Основне його
призначення - поступово створити умови для впровадження екологічно чистих технологій.
Так, у Швейцарському економічному інституті
(KOF Swiss Economic Institute) за участі Швейцарського Федерального технологічного інституту
(Swiss Federal Institute of Technology) у 2002 році
був створений Індекс рівня глобалізації країн світу
(KOF Index of Globalization). Він позиціонується як
комбінований показник [8], що дозволяє оцінити
ступінь інтеграції країни у світовий простір та
порівняти різні країни за його компонентами.
Індекс містить змінні, які вимірюють економічний, соціальний та політичний вимір глобалізації. Усі країни, що досліджуються в рамках
Індексу, поділяються на три основні групи глобальної інтеграції за 24 показниками (рис. 4).

The scientific heritage No 44 (2020)

59

І Економічна глобалізація - обсяг міжнародної торгівлі, рівень міжнародної ділової активності, торговельні потоки, міжнародні інвестиції, тарифна
політика, обмеження і податки на міжнародну торгівлю тощо;

ІІ Соціальна глобалізація - рівень культурної інтеграції, відсоток іноземного населення, міжнародний туризм, міжнародні особисті контакти, обсяг телефонного трафіку, поштових відправлень, транскордонних грошових переказів, інформаційні потоки, розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури тощо;

ІІІ Політична глобалізація - членство держав у міжнародних організаціях, участь у
міжнародних місіях (включаючи місії ООН), ратифікація міжнародних багатосторонніх договорів, кількість посольств та інших іноземних представництв в країні тощо.
Рис. 4. Основні групи глобальної інтеграції
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Індекс ступеня глобалізації розраховується як
сума цих компонентів із вагою 36%, 39% та 25%.
Рейтинг у Індексі глобалізації складається для всіх
країн, які охоплені цим опитуванням, із зазначенням їх місця серед інших досліджуваних країн.
Джерелами інформації для створення Індексу є
спеціалізовані бази даних Світового банку,
Міжнародного валютного фонду, Організації
Об'єднаних
Націй,
Міжнародного
телекомунікаційного союзу [8], інших міжнародних організацій та статистичних відомств.
Сьогодні розвиток сільських територій Вінницької області характеризується тим, що за 2019
рік рівень виробництва промислової продукції
склав 113,5% до 2018 року. За індексом промислового виробництва серед регіонів України Вінницька область займає I місце (по Україні індекс

промислового виробництва становить 98,2%) [2].
За даними моніторингу протягом 2019 року започаткували діяльність 10872 новостворених суб’єкта
господарювання, що на 7,5% менше ніж у 2018
році, із яких 1290 – юридичних осіб (на 3,3%
менше) та 9582 – фізичних осіб-підприємців (на
8,1% менше) [2; 3].
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від
діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2019
рік становить 4,7 млрд грн, або 28,2% від загальних
обсягів надходжень, що на 16,8% більше ніж у 2018
році. Сума надходжень до місцевих бюджетів від
діяльності суб’єктів малого підприємництва за 2019
рік в порівнянні з 2018 роком зросла на 17,1%, або
на 392,4 млн грн і становить майже 2,7 млрд грн, а
їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих
бюджетів складає 29,3% (рис. 5).
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Рис. 5. Обсяг надходжень до місцевих бюджетів Вінницької області від діяльності суб’єктів малого
підприємництва у 2018-2019 рр., млрд. грн.
Джерело: сформовано на основі [2]
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Протягом 2019 року за підтримки програми
«U-LEAD з Європою» в області створено 5 нових
ЦНАП (Гніванська ОТГ, Джулинська ОТГ, Краснопільська ОТГ, Соболівська ОТГ, Студенянська
ОТГ).
Обсяги експорту товарів у січні–листопаді
2019 року становили 1572,5 млн дол. США, а ім-
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порту – 588,5 млн дол. Порівняно з січнем–листопадом 2018 р. експорт збільшився на 22,3% (на
286,9 млн дол.), а імпорт збільшився на 13,0% (на
67,9 млн дол.). Баланс зовнішньої торгівлі
стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 983,9 млн дол. (рис. 6).
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Рис. 6. Обсяг експорту та імпорту у Вінницькій обл. в січні-листопаді 2019 р., млн. дол. США
Джерело: сформовано на основі [2; 3]
До Державного бюджету у 2019 році надійшло 7729,0 млн грн, в тому числі до загального фонду 7703,7 млн грн, до спеціального фонду – 25,3 млн грн. Порівняно з січнем-груднем 2018 року надходження
до Державного бюджету у області зросли на 25,6% або на 1575,5 млн грн, в т. ч. до загального фонду –
збільшились на 1555,5 млн грн, до спеціального фонду – на 20,0 млн грн. (рис. 7).
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Рис. 7. Надходження до Державного бюджету Вінницької області у 2019 р, млн. грн.
Джерело: сформовано на основі [2; 3]
Проведений аналіз збору податків від галузей
економіки регіону (без врахування надходжень податку на прибуток по ВПП) свідчить, що найбільші
суми податків до бюджетів усіх рівнів в 2019 році
сплачувались підприємствами, зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-грудня 2019
року до Зведеного бюджету від них надійшло
3528,2 млн. грн, що складає 21,7% від загального
збору податків та зборів по області. До Державного
бюджету України від сільгоспвиробників надійшло
1621,1 млн грн (22,4% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно

з січнем-груднем 2018 року надходження податків
до Зведеного бюджету від сільськогосподарських
товаровиробників збільшились на 4% (+136,0 млн
грн), а до державного бюджету – зменшились на
1,1% (-17,2 млн грн) [2; 3].
На Вінниччині презентували Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії збалансованого
регіонального розвитку Вінницької області на
період до 2027 року. Важливою та обов’язковою
складовою Стратегії 2027 є стратегічна екологічна
оцінка, яку підготовлено за підтримки Проекту
ПРОМІС (табл. 2).
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Таблиця 2.
Стратегічні та оперативні цілі й завдання Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027 року
Оперативна ціль
Завдання
Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатний регіон на основі інноваційного та сталого розвитку
Модернізація транспортно- логістичної
1.1.1. Створення належної та якісної дорожньої інфраструктури 1.1.2.
інфраструктури з
Реконструкція міжнародного аеропорту «Вінниця»
1.1
урахуванням
1.1.3. Розвиток транспортно-логістичних технологій та об’єктів мульвнутрішніх, міжрегіотимодальних перевезень
нальних та міжнародних зв’язків
1.2.1. Розвиток інфраструктури, матеріально-технічного оснащення
медичних та оздоровчих закладів
1.2.2. Створення умов для запровадження кращого вітчизняного та
Розвиток індустрії
міжнародного досвіду, підвищення кваліфікації фахівців медичних та
лікування та оздоров1.2
оздоровчих закладів
лення (медичний ту1.2.3. Розвиток інфраструктури та супутніх послуг для підвищення конризм)
курентоздатності медичного туризму
1.2.4. Формування позитивного іміджу регіону як центру надання
якісних оздоровчих та лікувальних послуг
1.3.1. Посилення спроможності місцевих підприємств та фермерських
господарств у сфері підвищення власної ефективності і продуктивності
1.3.2. Впровадження агротехнологій з використанням ІТ- інновацій
Підтримка агропро1.3.3. Підтримка розвитку органічного сектору сільськогосподарського
1.3
мислового виробвиробництва
ництва
1.3.4. Сприяння розвитку експортного потенціалу місцевих
підприємств переробної галузі

1.4

2.1

2.2

2.3

1.4.1. Активізація в регіоні інноваційної та науково-технічної діяльності
1.4.2. Розвиток інноваційної інфраструктури
Стратегічна ціль 2. Регіон належного та ефективного урядування
2.1.1. Розвиток геоінформаційної системи управління та містобудівного
кадастру Вінницької області:
Розвиток електрон2.1.2. Підвищення спроможності органів державної влади та місцевого
ного урядування та
самоврядування до запровадження і використання інструментів елекцифровізації
тронного урядування
2.1.3. Розвиток ІТ-інфраструктури регіону, мереж та е-сервісів,
підтримка функціонування ІТ-структури Вінницької області
2.2.1. Підвищення спроможності Агенції регіонального розвитку ВінРозбудова потенціалу
ницької області
інформаційно2.2.2. Посилення системи підвищення кваліфікації державних служаналітичної
бовців та посадових осіб місцевого самоврядування
підтримки регіональ2.2.3. Удосконалення системи збору та аналізу даних для забезпечення
ної політики
ефективної регіональної політики
2.3.1 Підвищення організаційної спроможності інституцій громадянського суспільства
2.3.2. Підтримка ІГС, які працюють у сфері соціально- економічної
адаптації вразливих верств населення, які інтегруються або ре інтегруються в місцеві громади
Посилення міжсек2.3.3. Підвищення рівня знань та компетенцій представників органів
торного партнерства влади та неурядового сектору щодо механізмів міжсекторного партнерта співпраці
ства
2.3.4. Проведення навчальних заходів з питань патріотичного виховання, громадянської освіти та відповідального громадянства (анг.
Responsible Citizen) серед молоді
2.3.5. Підтримка незалежних медіа-ресурсів та заповнення аналітичним
контентом віртуального простору
Інноваційний розвиток регіону
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Стратегічна ціль 3. Регіон сталого гуманітарного розвитку
Створення системи
3.1.1. Утворення оптимальної мережі суб’єктів, що надають соціальні
забезпечення найкрапослуги
щих інтересів отри3.1.2. Розвиток механізмів фінансування надавачів соціальних послуг
мувачів соціальних
3.1.3. Розвиток кадрового потенціалу соціальної сфери
послуг
3.1.4. Забезпечення права дитини на виховання в сімейному середовищі

3.2

Формування пацієнторієнтованої системи
охорони здоров’я

3.3

Розвиток професійнотехнічної освіти

3.4

Розвиток регіональної інфраструктури
фізичної культури і
спорту вищих досягнень

3.5

Збереження та поширення культурної
спадщини Вінниччини

3.2.1. Забезпечення повним пакетом медичних послуг населення області з урахуванням гендерного аспекту
3.2.2. Удосконалення системи екстреної медичної допомоги 3.2.3.
Впровадження системи телеметричного дистанційного консультування
3.2.4. Профілактика захворювань, лікування та медична реабілітація
дітей та підлітків з серцево-судинною патологією, гіпертонічною хворобою, цукровим діабетом та ожирінням 3.2.5 Підвищення рівня знань
та компетенцій управлінського персоналу комунальних медичних закладів з актуальних питань менеджменту
3.3.1. Сприяння залученню інвестицій у розвиток професійної (професійно-технічної освіти), в тому числі приватних підприємців та
міжнародних донорів
3.3.2. Запровадження нових стандартів професійної освіти та навчання,
навчальних планів і програм на основі компетентностей кращих
міжнародних практик
3.3.3. Створення навчально-практичних центрів та центру професійної
досконалості на базі закладів професійної (профтехосвіти), оснащення
їх сучасним обладнанням і впровадження інноваційних технологій та
елементів дуальної форми навчання
3.4.1. Будівництво і реконструкція інфраструктури спорту вищих досягнень з урахуванням гендерного аспекту
3.4.2. Будівництво багатофункціональних спортивних майданчиків
(облаштування необхідним обладнанням) з урахуванням гендерного аспекту
3.5.1. Підвищення конкурентоздатності культурно-мистецької сфери
області
3.5.2. Збереження та реставрація пам’яток матеріальної історико- культурної спадщини
3.5.3. Відновлення та збереження елементів нематеріальної культурної
спадщини, популяризація серед населення та гостей регіону (у т.ч. через розвиток туризму)
3.5.4. Розвиток креативних індустрій та культурних стартапів 3.5.5.
Створення електронних ресурсів та баз даних культурного і історичного надбання області (е-культура)
3.5.6. Збереження історичної пам’яті як складової культурної політики
та національно-патріотичного виховання
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Стратегічна ціль 4. Регіон спроможних громад
4.1.1. Формування сприятливого бізнес-середовища
4.1.2. Розвиток малого й середнього бізнесу у пріоритетних для громадах
галузях економіки (у т.ч. ІT-сектору, туризму, сільського господарства,
Підвищення екоальтернативної енергетики тощо); 4.1.3. Розвиток промислових зон, інду4.1
номічної спроможстріальних та технологічних парків, підтримка у розвитку технічної інності громад
фраструктури, залученні інвестицій та супроводженні інвесторів
4.1.4. Запровадження енерго- та ресурсоощадних технологій на об’єктах
спільної комунальної власності комунальної сфери та ОСББ
4.2.1. Забезпечення населення доступом до якісної (безпечної) питної
Забезпечення насе- води
лення належним
4.2.2. Підвищення спроможності та управління комунальними підприєм4.2
доступом до базо- ствами
вих публічних по- 4.2.3. Розвиток системи ефективних внутрішніх пасажирських перевезень
слуг
4.2.4. Впровадження нових підходів до надання публічних послуг у малозаселених населених пунктах
4.3.1. Забезпечення інклюзивності та доступності закладів освіти, медичних та соціальних установ громади
4.3.2. Створення системи надання соціальних послуг на базовому рівні
Забезпечення
4.3.3. Створення умов для культурного розвитку та громадської актив4.3
єдності і згуртова- ності населення
ності в громадах
4.3.4. Зміцнення соціальних відносин у громадах через діалог та порозуміння
4.3.5. Створення умов для збереження та розвитку багатонаціонального
культурної спадщини
4.4.1. Забезпечення дітей та молоді дошкільного та шкільного віку
якісними та інклюзивними освітніми послугами
Створення сприят4.4.2. Створення умов для самореалізації та участі дітей та молоді у житті
4.4
ливого середовища
громади
для дітей та молоді
4.4.3. Розвиток місцевої інфраструктури з урахуванням думки та дотриманням прав дітей та молоді
Стратегічна ціль 5. Регіон безпечного середовища
5.1.1. Поліпшення системи реагування на небезпечні події та надзвичайні
ситуації
5.1.2. Створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова
інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у т.ч. «Центрів БезВдосконалення сипеки»
стеми цивільного
5.1
5.1.3. Забезпечення протипожежної безпеки на об’єктах спільної комузахисту та грональної власності комунальної сфери
мадської безпеки
5.1.4. Забезпечення укриття населення області в захисних спорудах всіх
типів
5.1.5. Підвищення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах області
5.2.1. Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів проПосилення захисту
пуску через українсько-молдавський державний кордон
5.2
на прикордонних
5.2.2 Створення умов для своєчасного реагування на ситуацію на державтериторіях
ному кордоні
5.3.1. Знешкодження непридатних та заборонених пестицидів та агрохімікатів
Забезпечення
5.3.2. Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відсанітарного та еко- ходами
5.3
логічного благопо- 5.3.3. Підтримка повторного використання та переробки вторинної сиролуччя
вини
5.3.4. Формування культури відповідального споживання та поводження
з відходами
5.4.1. Розширення площі природо-заповідного фонду
Збереження ланд5.4.2. Збереження природного біорізномаїття:
шафтного та біо5.4
5.4.3 Популяризація природного та біологічного різноманіття регіону (у
тичного різнот.ч. для розвитку зеленого туризму)
маніття
5.4.4. Розробка локальних схем екологічної мережі
Збереження та
5.5.1. Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та
раціональне вико- санітарного стану річок
5.5
ристання водних
5.5.2. Будівництво і реконструкція очисних споруд та систем водовідвересурсів
дення
Джерело: сформовано на основі [6, c. 5-8]
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Стратегія не послаблює механізмів правового
та економічного контролю в галузі екологічної безпеки. Ймовірність того, що реалізація стратегії призведе до потенційних впливів на навколишнє середовище та здоров'я, які самі по собі незначні, але
мають загальний сукупний вплив на довкілля в
цілому, є незначною.
Екологічна ситуація Вінницької області характеризується тим, що у 2018 році у повітря Вінницької області від стаціонарних джерел забруднення
потрапило 97,3 тис. т забруднюючих речовин (без
урахування викидів діоксиду вуглецю). Значна питома вага – 75,5% (73,5 тис. т) – викидів забруднюючих речовин припадає на місто Ладижин. Крім
того, високий відсоток у розподілі викидів до загального обсягу припадає на Тульчинський (4,1%),
Тростянецький (3,5%) райони та місто Вінницю
(2,6%). Кількість викидів забруднюючих речовин
2,6 0,1
9,5
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від стаціонарних джерел у розрахунку на квадратний кілометр території по області протягом 2018
року склала 3,7 т. Найвища щільність викидів забруднюючих речовин у розрахунку на квадратний
кілометр припадає на місто Ладижин (3342 т), а також на міста Вінницю (36 т), Жмеринку (15 т),
Хмільник (7,3 т), Козятин (6,6 т), Тростянецький
(3,7 т) та Тульчинський (3,6 т) райони. На душу
населення в середньому по області припадає 62 кг
викинутих у повітря забруднюючих речовин [14].
Основними забруднювачами повітря в області
залишаються підприємства енергетичної промисловості, сільського господарства, переробної промисловості та транспортні підприємства. Основними речовинами, що забруднюють атмосферне
повітря, є діоксид сірки (55,9%), речовини у вигляді
твердих суспендованих частинок (14,6%), сполуки
азоту (10,6%), метан (9,5%) та оксид вуглецю
(6,7%) [14 ] (рис. 8).
Тверді суспендовані частинки

14,6

6,7

Діоксид сірки
Сполуки азоту
Оксид вуглецю

10,6

Метан

55,9

Неметанові легкі органічні
сполуки
Інші речовини

Рис. 8. Структура викидів основних забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних
джерел забруднення у Вінницькій області у 2018 році, %
Джерело: сформовано на основі [6]
Правове й інституційне регулювання та ключові екологічні вимоги у сфері охорони навколишнього природного середовища визначаються
Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища» (№ 1264-XII від 26.06.91).
ст. 204 цього Закону регламентує, щодо компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:
а) забезпечення реалізації державної політики
у сфері заповідної справи, формування, збереження
та використання екологічної мережі, здійснення
управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;
б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;
в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від
забруднення та інших шкідливих впливів;

г) реалізація повноважень у сфері оцінки
впливу на довкілля відповідно до законодавства
про оцінку впливу на довкілля;
ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів
(крім природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного
значення,
навколишнього
природного середовища за межами відповідної території);
д) видача дозволів на здійснення операцій у
сфері поводження з відходами, викиди шкідливих
речовин у навколишнє природне середовище,
спеціальне використання природних ресурсів
відповідно до законодавства;
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д-1) реалізація повноважень у сфері стратегічної екологічної оцінки відповідно до законодавства
про стратегічну екологічну оцінку;
е) вирішення інших питань у сфері охорони
навколишнього природного середовища відповідно
до закону [6; 14].
Засади екологічної політики України також
визначені Законом України «Про Основні засади
(стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2030 року» (№ 2697-VIII від
28.02.2019). Закон передбачає інтегрування екологічних вимог під час розроблення і затвердження
документів державного планування, галузевого
(секторального), регіонального та місцевого розвитку. Відповідно до Указу Президента України
«Про Цілі сталого розвитку України на період до
2030 року» (№ 722/2019) має бути забезпечено дотримання Цілей сталого розвитку України на
період до 2030 року [6, c. 24].
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Механізм екологічного розвитку сільських територій повинен бути органічною частиною економічного механізму природокористування, тому
заходи мають бути узгоджені з природними процесами та існуючими економічними механізмами та
реалізовуватися в єдиному господарському комплексі. Екологічно стійкий розвиток сільських територій слід визначати як складний комплекс, мета
та завдання якого досягаються за допомогою певного ефективного механізму [4; 16]. Механізм екологічно стійкого розвитку сільських територій слід
розглядати через взаємопов'язані його структурні
компоненти: економічні, екологічні, соціально-організаційні та інституційно-правові. Тому чинниками формування екологічно стійкого розвитку
сільських територій є насамперед внутрішні ресурси території (табл. 3).

Таблиця 3.
Фактори формування екологічно сталого розвитку сільських територій
Назва
Характеристика складових
складових
Людський
Навики, вміння, знання, здоров'я і здібність до роботи;
І
капітал
Соціальний
Формальні та неформальні соціальні зв'язки та взаємостосунки з оточуючими,
ІІ
капітал
відповідальність і здатність адаптуватися до змін;
Природний
Природні ресурси та навколишнє середовище, а також ті можливості, які вони
ІІІ
капітал
надають;
Фізичний
Машини, устаткування, технології, вироблена в господарствах продукція та
IV
капітал
існуюча фізична інфраструктура;
Фінансовий
Фінансові ресурси у будь-якому вигляді (гроші, цінні папери, дорогоцінні меV
капітал
тали).
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Екологічно сталий розвиток сільських територій можливий шляхом впровадження ефективної
моделі сталого розвитку, основою якої є раціональне поєднання науки та інновацій.
У цьому контексті визначено основні завдання
Національної ради з питань науки, інновацій та сталого розвитку: вивчення стану реалізації державної
політики у галузі науки та інновацій щодо реалізації принципів сталого розвитку, підготовка
пропозицій щодо пріоритетів наукової та інноваційної діяльності; оцінка рівня розвитку науки та
інновацій, впровадження моделі сталого розвитку,
аналіз та обговорення проблемних питань, що їх перешкоджають; узагальнення міжнародного досвіду
формування та реалізації державної політики у галузі науки та інновацій, акцентування уваги на
впровадженні моделі сталого розвитку та розробці
пропозицій щодо використання такого досвіду в

Україні; аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів про наукову та інноваційну
діяльність, впровадження моделі сталого розвитку;
організація, проведення публічних консультацій
щодо проектів нормативно-правових актів та
надання рекомендацій з цих питань; розгляд пропозицій державних органів, вітчизняних, закордонних
та міжнародних організацій, компаній та установ
щодо активізації [12; 13], включаючи стимулювання, наукову та інноваційну діяльність для забезпечення сталого розвитку сільських територій
України.
Також, охорона навколишнього середовища
стає невід'ємною частиною державного управління,
саме тому Концептуальні положення стратегії екологічно сталого розвитку сільських територій повинні містити чіткі інструкції щодо її реалізації
(рис. 9).
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Усебічна, об'єктивна оцінка стану і тенденцій розвитку ресурсного потенціалу і
соціально-трудових стосунків, що визначилися в останні п'ять — десять років, у
регіоні, з виявленням чинників, що гальмують розвиток;

Постановка стратегічних цілей і завдань у рамках інтерактивного планування з
урахуванням коригувань, спрямованих на підвищення ефективності використання
ресурсного потенціалу і створення диверсифікованого ринку праці;

Розробка і обгрунтування переважних напрямів реалізації цілей і завдань на основі перспективного розвитку і вдосконалення регіональної, техніко-технологічної, адміністративної,
соціально-трудової і загально-економічної структури сільської території;

Обгрунтування мобілізації місцевих фінансових, матеріально-технічних, соціальних, трудових
і гуманітарних ресурсів для досягнення концептуально сформованих завдань соціально-економічного ррозвитку сільської території на перспективу;

Розробка переважних важелів і механізмів (економічних і неекономічних), спрямованих на виконання визначених концепцією основних цільових установок;

Прогноз найважливіших показників соціально-економічного розвитку території на основі
узгодження очікуваних показників якості і рівня життя сільського населення.
Рис. 9. Основні напрями стратегії екологічно сталого розвитку сільських територій
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Економічні інструменти екологічно безпечного розвитку сільських територій на сьогодні
включають: податки на продукти, небезпечні чи
шкідливі для здоров’я; оплата викидів та інших заходів монетарної політики; екологічні гранти. Однак існує проблема врахування фактичних екологічних втрат суспільства та створення достатньої
фінансової бази для заходів щодо охорони навколишнього середовища.
Діючий механізм збирання виплат від забруднення навколишнього середовища та екологічної
шкоди в Україні не враховує всіх аспектів економічних та соціальних втрат суспільства внаслідок його економічної діяльності [12; 13]. Виявлена компенсація шкоди не повністю покриває екологічні потреби через неефективність системи
примусового стягнення екологічних платежів.
Сьогоднішні умови сталого розвитку сільських території включають: 1) усвідомлення загрози
сталому розвитку, розуміння цілей та ознак сталого
розвитку; 2) розробка основних принципів аналізу
сталого розвитку, створення методів та моделей

сталого розвитку територій на різних рівнях; 3) розробка механізму сталого розвитку сільських території та механізмів їх реалізації [1]. У цьому контексті механізм сталого розвитку сільських територій повинен бути органічною частиною
економічного механізму управління довкіллям. Заходи повинні бути узгоджені з природними процесами та існуючими економічними механізмами та
реалізовуватися в єдиному господарсько-економічному комплексі.
Крім того, всі фактори економічного механізму екологічно сталого розвитку сільських територій повинні бути поділені на дві категорії фактори формування та фактори функціонування
екологічно сталого розвитку сільських територій.
При цьому доцільно розділити функціональні фактори на дві категорії: зовнішні та внутрішні [1; 10].
Відповідно до принципів концепції сталого розвитку до факторів, що беруть участь у формуванні
екологічно сталого розвитку, належать: людський
капітал, соціальний капітал, природний, фізичний
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та фінансовий капітали. Також економічні інструменти екологічно сталого розвитку сільських територій включають: податки на небезпечні або
шкідливі для здоров'я продукти; плату за викиди та
інші грошові заходи; природоохоронні субсидії.
Для України процес євроінтеграції сьогодні
повинен супроводжуватися пристосуванням до ви-
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мог спільної екологічної та соціальної політики Європейського Союзу [1]. Основна загроза, яка нині
сповільнює ці процеси, - це якість управління - державне, регіональне та місцеве. Наведений аналіз
створює переконливі підстави для встановлення
чітких умов переходу України до моделі сталого
розвитку (рис. 10).

Екологобезпечний розвиток економіки, результатом чого повинно стати досягнення
вищого рівня добробуту при одночасному розв’язанні ресурсо-екологічних та соціальних завдань;
Відтворення та раціональне використання всіх видів ресурсів, запровадження ефективної системи природокористування та охорони навколишнього середовища, підтримання екологічної рівноваги, як основи збереження довкілля для сучасного та
майбутніх поколінь;
Необхідність системної еколого-економічної реструктуризації промисловості, сільського господарства, узгодження цілей та заходів розвитку галузей та регіонів, окремих
підприємств, які є елементами соціо-еколого-економічної системи країни;

Співробітництво з міжнародними організаціями з питань сталого розвитку та
розв’язання ресурсо-екологічних проблем на основі інноваційного розвитку економіки,
запровадження в практику господарювання найкращого досвіду та передових науковотехнічних та соціально-економічних досягнень;

Утвердження в суспільстві принципів соціальної справедливості, подолання соціальних проблем та стабілізація на цій основі демографічної ситуації в країні, зниження захворюваності та збільшення тривалості життя людини.
Рис. 10. Головні умови переходу України на модель сталого розвитку сільських територій
Джерело: сформовано за результатами дослідження
Сучасна стратегія сталого розвитку сільських
територій України як частини економічної політики
держави вимагає використання інноваційних підходів, що забезпечують можливість ефективного
розвитку економічних відносин [9]. Застосування
інноваційних принципів економічного розвитку є
необхідною умовою інтеграції України у світ з високим конкурентним тиском.
Висновки. Глобальні проблеми неможливо
вирішити без узгоджених заходів та стратегій розвитку на всіх рівнях - від рівня світової спільноти
в цілому й рівня окремих країн - до рівня промисловості та конкретних підприємств.
Систематичне вирішення економічних, екологічних та соціальних проблем на всіх рівнях забезпечить стійкий розвиток сільських територій.
Створення умов для переходу сільських територій
України до моделі сталого розвитку посилить їх
конкурентоспроможність та позицію на світових
ринках, створивши основу для посилення економічної міцності країни та вирішення екологічних
та соціальних проблем.
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Abstract
The article explores the main trends of Business Intelligence development. It has been determined that business intelligence is used to effectively manage businesses. One of the tools of business intelligence is Business
Intelligence. The Business Intelligence market is dynamically developing and growing.
The essence of the concept of Business Intelligence is analyzed. It has been established that the definition of
business intelligence has been around for several decades, although there is no definitive definition in the scientific
literature. It is established that Business Intelligence is a metaphor that has no literal interpretation and denotes a
synergistic complex of automated tools for analyzing primary data and visualizing its results to support decisions.
It is determined that the main functionality of the VI platforms is integration, information delivery and analysis.
The classification of Business Intelligence platforms according to the recommendations of leading information-analytical agencies is considered. One of the most respected studies in Business Intelligence has been
found to be Gartner's annual report on Business Intelligence and Analytics Platforms - the "Gartner BI Magic
Quadrant", which provides a thorough analysis of VI vendors and major market trends in Business Intelligence
and Analytics.
The basic tendencies of development of Business Intelligence are investigated. It is argued that modern analytical platforms are increasingly incorporating artificial intelligence, machine learning and natural language skills
that make it easier to use and simplify their use to support decision making.
Keywords: Business Intelligence, Business Analytics, BI Systems, Big Data, Data Mining, Text Mining,
Visual Mining.
Problem statement. The introduction of cuttingedge information technology, business models, digital
platforms, the Internet of Things, artificial intelligence, in-depth analytics of huge data sets have a
powerful economic effect, as economic growth and
digital technologies are now strongly interconnected.
The processes of state formation and reform of
Ukrainian society, which have been going on for more

than a quarter of a century, make significant adjustments to the mechanisms of sustainable development
[8]. The basis for sustainable economic development is
a systems approach and digital technologies. The digital economy is the basis for the development of society,
the state, and business. Its development is a matter of
national security and independence of every state, including Ukraine.
The digital economy is one of the technologies
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used by many countries in the world to improve the efficiency of national economies and use modern information technologies to increase profitability [11].
At present, the share of the digital economy in
Ukraine is 3%, and in the ranking of digital competitiveness in 2017, our country ranked 58th among 63
countries in Europe, the Middle East and Africa [17].
Digitization can be a key factor for Ukraine to increase
the competitiveness of the Ukrainian economy and the
well-being of Ukrainians.
The increasing importance of digital data is due to
their specific properties. A data platform is an integration of mathematical programming, statistics, various
problem solving methods, data filtering methods, and
other algorithms. Various businesses are deploying
data science research platforms to gain valuable insights from vastly structured and unstructured raw data.
Over the past period, experts have developed
many algorithms, noted a number of laws and principles that neglect that can lead to a complete failure of
the project and serious losses. This leads to the use of
effective information systems based on business intelligence platforms, which will allow executives to turn
the data into current situation information, and then information into business management knowledge. A recent Nucleus Research report states that companies receive $ 10.66 in each dollar they invest in business intelligence. And the degree of implementation of
business analytics payback is increasing [14].
The capabilities of analytical tools have long
been questioned by top executives and company executives. A few years ago, business analytics were considered the prerogative of analysts and senior executives. Today, however, the popularity and increase of
access to BI tools has caused a wider range of users.
Most organizations are gradually becoming aware that
access to timely and up-to-date information is needed
by all decision-makers [6].
Increasing volumes of the digital information resource market create a problem for users to effectively
find and use information. Today, businesses need to
know not only the sources and the value of information,
but also have the right technologies to access it to get it
in a timely manner. Access to information resources is
possible with the availability of both the software and
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the appropriate systematic information retrieval software, which predetermines the use of business intelligence tools, in particular Business Intelligence.
Analysis of recent research and publications.
The development and operation of business-analytical
platforms are addressed by both scientists and practitioners. Analytical studies of business intelligence systems, Business Intelligence solutions are carried out
by such global information and analytical agencies
Gartner Group [15], International Data Corporation
(IDC), Forrester, Business Application and others.
Drokina N.I., Darchuk V.G., Krizhko O.V. in [6]
systematized the functionality of Business Intelligence
software platforms.
Authors Kanteladze S.G., Belyaev L.V. [9] considered the features of business analytics systems and
their role in management decision making.
The possibilities of Business Intelligence on information processing to support managerial decision making in the work of Shevchenko V.L., Kirpichnikov Yu.
A., Fedorienko V.A. [16] are analyzed.
Using business intelligence tools for leading companies has become one of the management tools. However, Ukrainian companies do not take full advantage
of the capabilities of BI-systems, so identifying trends
in Business Intelligence updates this study.
Goals setting. The purpose of the study is to explore the features and trends of Business Intelligence
development in the context of digital transformation.
Presentation of the main material of the research. Digitalization and the intellectual use of digital data is a key factor in BI development. Digital data
is used as an economic resource in all spheres of public reproduction and is a major commodity in the digital economy because it is the key to understanding
what is happening, how to predict the future and
choosing the right development options.
In 2018, the global business intelligence and Big
Data software market totaled $ 60.66 billion. The
United States, up 12.3% from 2017, as evidenced by a
study by the internationally recognized consulting company International Data Corporation (IDC).
The market leaders in business intelligence and
Big Data software are such companies as Oracle, Microsoft, and SAP (Table 1).
Table 1
Vendors in the global business intelligence and Big Data software market in 2016-2018
Revenue, million $ USA
Share in market structure,%
Deviation, +/revenue,
share in
Vendors
2016
2017
2018
2016
2017
2018
million $
market
USA
structure,%
Oracle
6956,7
7420,0
7993,2
14,2
13,7
13,2
1036,5
-1,0
Мicrosoft
4771,2
5755,0
7112,8
9,8
10,7
11,7
2341,6
1,9
SAP
5484,7
5882,7
6318,5
11,2
10,9
10,4
833,8
-0,8
Source: Based on data [1].
Oracle is the largest vendor in business analytics
in recent years, though its share in the structure has decreased by 1% to 13.2%. In 2018, revenue increased by
$ 1036.5 million. USA.
In the Ukrainian market of information technologies in the field of BI-systems are presented mainly
companies-developers of software of foreign origin,

since in Ukraine such development is practically not
carried out [9].
At the same time, according to the State Statistics
Service of Ukraine in 2018 there were companies that
worked with Big Data (Fig. 1).
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Fig. 1. Data sources for Big Data by Ukrainian enterprises in 2018
Source: Based on data [13].
Among ukrainian companies that analyzed Big
Data, the most frequently used data were from other
sources (2,974 enterprises) and their enterprise data obtained from smart devices or sensors (2,917 enterprises).
Business analytics can be seen as a process of analyzing information for business decision making, including: methods of gathering and processing information, risk assessment, modeling and forecasting using information technology [7]. One of the tools of
business intelligence is Business Intelligence.
Business Intelligence aims to make effective business decisions by utilizing appropriate analytical tools,
software applications and technologies to collect, store,
analyze and access data. Such BI-systems are the main
tool for any other business and play an important role
in the strategic planning process of the company [9].
The definition of business intelligence has been
around for several decades, although there is no definitive definition in the scientific literature.
Initially, the term “business intelligence” was
coined by Gartner experts in the late 1980s as a usercentric process that contains public access to information, an overview of the data obtained, comprehension and an intuitive degree of cognition that lead to the
most appropriate decision making.
Later, in 1996, there was an adjustment in interpretation, and "business intelligence" was interpreted as
a tool for researching data, the ability to develop reports
and queries that would help the analytics to go through
a huge amount of data to obtain the necessary information - for today day, these tools are generally found
in a group called Business Intelligence.
Considering BI as a system of methods, technologies, as well as means of acquiring and transferring
knowledge, BI-systems act as a process of obtaining
and analyzing the necessary information, developing

the initial level of intuition, as well as tools for understanding and using for their purposes various kinds of
information [5].
According to Gartner experts, “business intelligence” is a generic term that includes applications, infrastructure, and tools, as well as best practices that allow you to access and analyze information to improve
and optimize your decisions and effectiveness [15].
The terms “business intelligence” and “business
analytics” are often used synonymously, but there is a
difference. Business intelligence, other than BI, manages prepared data for analysis, uses statistical and
quantitative tools to assess the current situation and
forecast. Business Intelligence, by processing large
amounts of unstructured data, cleans and consolidates
information, converts it into an easy-to-analyze format,
interprets a large amount of data, selecting from them
significant factors that affect performance.
Business Intelligence (BI) is a metaphor that has
no literal interpretation and denotes a synergistic set of
automated tools for analyzing primary data and visualizing its results for decision support (Decision Support), which integrates specialized statistics, ad hoc
query), OLAP rapid multidimensional analysis tools,
special data mining tools for Data Mining and Visual
Mining, special rendering tools (Dashboards, Scorecard), elements of expert systems, and may have special
text mining tools for Text Mining, etc. Business Intelligence provides rapid retrieval of potentially useful
non-trivial knowledge from the primary data and visualization to make more useful decisions that are not
available without analytical workgroups of all sizes, intellectual strengths and experiences. The most useful
results are BI tools based on data analysis in Data
Warehouse, but they can also have useful effects in
Data Marts, even for 100 datasets or less. The most effective Business Intelligence tools (OLAP, Data Mining, Visual Mining, Video Mining, Web Mining, and
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Text Mining and Opinion Mining elements) require
powerful hardware; some of these funds have been
available since the 1990s and others since the second
decade of the 21st century. Business Intelligence combines relational (now non-relational database - NoSQL)
technologies with the most mature Artificial Intelligence technologies and advanced traditional statistics
and analysis results [3].
Business Intelligence first deals with the cleaning,
consolidation of data, converting it into an easy-to-analyze format, then the task is to interpret a large amount
of data, focusing only on the key factors that affect performance, simulate the outcome of different actions,
track the results of decision-making.
BI's primary purpose is to make business decisions. BI supports many business decisions - from operational to strategic. Major operating decisions include
product positioning or pricing. Strategic business decisions include priorities, goals and areas. The BI system
is most effective when it integrates data obtained from
the enterprise market (external data) with data from enterprise sources such as financial and production data
(internal data). In combination, external and internal
data give a more complete picture of business, that is,
analytics that cannot be obtained from data analysis
from only one of these sources [9].
The use of Business Intelligence provides quick
retrieval of potentially useful knowledge and visualization to make better decisions that are not possible without analytical work groups of all sizes, intellectual
strengths and experiences. Today, three generations of
Business Intelligence have been identified - BI 1.0, BI
2.0, BI 3.0. Accordingly, three generations of DSS BI
have been identified: DSS BI 1.0, DSS BI 2.0, DSS BI
3.0 (Cloud Computing) [12].
Currently, leading international intelligence agencies (International Data Corporation (IDC), Gartner
Group, Forrester Research Incorporation, Business Application Research Center, Ventana Research and others) conduct research of business intelligence systems
(Business Intelligence, VI) of various software vendors
providing, in a different way, revealing the meaning of
the concept and classification of VI [16].
Forrester, an independent analytical company,
provides the following definitions of a Business Intelligence software:
first, in the broad sense: "a set of methodologies,
processes, architectures and technologies that transform raw data into useful and meaningful information
that is used to make decisions that are effective in the
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strategy, tactics and operation of the company" (the traditional definition of "Business Intelligence").
secondly, today there is also an additional (narrow) definition of the term "Business Intelligence",
which involves taking into account two segments of BI
- data preparation (data preparation) and data usage
(data usage), namely: "a set of methodologies, processes, architectures and technologies that use the result
of the information management process to analyze, report, manage performance and deliver information”
[10].
Business Intelligence, in a general sense, integrates the following autonomous technologies:
- technologies of relational (now non-relational
databases - NoSQL) databases;
- the most mature Artificial Intelligence technologies;
- advanced technologies of traditional statistics;
- advanced technologies of visualization of results
of the analysis.
In a more narrow sense, Business Intelligence
combines the following autonomous and semi-autonomous tools:
- ETL (Extract, Transform, Load) tools;
- means of extracting, transforming and downloading information as before Business Intelligence and between subsystems;
- special statistical means;
- means of ad hoc query;
- OLAP rapid multidimensional analysis tools;
- special data mining tools for Data Mining and
Visual Mining;
- special visualization tools (Dashboards, Scorecard);
- special tools for "excavation of texts" Text Mining now;
- elements of expert systems, etc. [2].
Thus, the main functionality of the BI platforms is
integration, information delivery and analysis.
Let's take a closer look at the classification of
Business Intelligence platforms according to the recommendations of the world's leading information and
analytical agencies.
One approach to understanding the relationship
between Business Intelligence and Business Analytics
is the classification of consulting companies IDC,
which in its annual report offers a taxonomy (classification) of software for Business Analytics Software
Market Taxonomy, which is shown in Fig. 2.
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Fig. 2. Classification of business intelligence software by IDC methodology, 2018
Source: Based on data [1].
We see that Business Intelligence tools are the analytical foundation of Business Analytics.
In Business Analytics Taxonomy, its Performance
Management and Analytic Applications subsystem is
linked to Business Intelligence tools.
All Business Analytics Taxonomy subsystems are
built on analytics management and data integration
platforms where the primary data is stored.

The classification by Gartner of Business Intelligence-type software is based on the method of functional tasks, where the software products of each class
perform a certain set of functions or operations using
special technologies [4]. At the same time Gartner distinguishes a set of BI software products, which are
shown in Fig. 3.

BUSINESS INTELLIGENCE

data warehousing

OLAP
Enterprise Information Systems, EIS
data mining
query and reporting tools
Fig. 3. Gartner Business Intelligence Classification, 2019
Source: Based on data [4].
One of the most respected studies in Business Intelligence is Gartner's report on Business Intelligence
and Analytics Platforms, which is published annually
in February. The Gartner analysis is presented as a

“Gartner BI Magic Quadrant” report (Figure 4), containing a thorough analysis of BI vendors and major
market trends in Business Intelligence and Analytics,
based on in-depth interviews clients and our own research with years of analytical experience.
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Fig. 4. Gartner Business Intelligence Magic Quadrant 2019
Source: [15].
The Gartner methodology involves a thorough
evaluation of each vendor by criteria such as functionality, product development strategy, and customer feedback.
Each BI-system is evaluated on two scales:
X-аxis: Completeness of vision, which includes:
- understanding of the market and complex needs
of analytics users;
- marketing strategy and its accessibility to users;
- sales strategy, including affiliate network maturity, pricing, bundles;
- a product strategy focused on the future needs
of users, including flexible deployment infrastructure,
native connectors for Hadoop, Spark and other
NoSQL tools, data management with support for a
comfortable BI self-service, augmented Data Discovery model, text and voice search in natural language, a
chatbot to access analytics; convenient exchange of
analytical discoveries;
- sectoral strategy as far as the BI platform is suited
to the tasks of companies of different industries;
- innovation;

- geographical strategy (whether the vendor operates in other countries through its local offices or only
through partners).
Y-axis: Platform perfection (Ability to execute),
which includes:
- platform competitiveness and comfort of BIproduct integration into workflow;
- product and vendor viability;
- customer comfort in the process of sale and presale cooperation;
- speed of reaction to market changes;
- technical support, errors, complexity of transition from version to version;
- user experience of working with BI-system (from
simplicity and accessibility of training to results obtained from implementation).
Actually, the Gartner BI Magic Quadrant contains
four classes:
1 class. Leaders are well-performing vendors that
have been able to anticipate and stand firm (upper right
quadrant). The 2019 report identifies 4 companies as
leaders - Microsoft, Qlik, Tableau, ThoughtSpot. In
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2019, ThoughtSpot was added to the leaders that were
in previous years.
2. Challengers - Vendors who feel good, perform
well, or can dominate a large segment of the market,
but do not demonstrate an understanding of where the
market is going (top left quadrant). In 2019, as in the
previous one, the applicant was 1 vendor (Microstrategy), in 2017-2016 there were no applicants at all.
3. Visionaries - Vendors who have a vision of
where the market is going or how to do something that
will change the market or the rules in the market, but
they are not doing well enough yet (right lower quadrant). In 2019, 5 seers companies were introduced to
the market - Tibco Software, SAP, SAS, Salesforce,
Sisense.
4. Niche players are companies that are successfully focused on a small segment, but not innovative
enough to outplay other players (bottom left quadrant). In 2019, 11 vendors are listed as niche players
(Looker, Domo, GoodData, BOARD International,
Yellowfin, Logi Analytics, Oracle, IBM, Information
Builders, Pyramid Analytics, Birst) [6].
In addition, Gartner, in its Gartner Business Intelligence Magic Quadrant 2019 report, identified trends
in Business Intelligence development [15]:
1. Business intelligence systems and Business Intelligence have become mainstream. Modern analytics
and business intelligence systems are focused on flexibility, privacy, scalability and advanced analytics. The
market for advanced analytics and business intelligence
platforms is growing faster than other areas, and many
manufacturers are now incorporating these tools into
their solutions. Intuitive software supports analytical
processes ranging from data preparation to data generation, and typically does not require IT activity like traditional Business Intelligence platforms.
In the past, manufacturers developed Business Intelligence solutions that either focused on data prediction or data. As more and more clients search for a
single solution that covers both processes, developers
are forced to develop appropriate solutions, but at the
same time there remain many more solutions that are
focused on only one process. Customers who currently
need a single solution have limited capabilities, such
as using a single portal, a similar portal or a hub to access multiple platforms.
2. Advanced analytics will become a focal point.
Expanded analytics will lead to a new acquisition of
Business Intelligence software in the coming years. By
Gartner's definition, advanced analytics is an artificial
intelligence and machine learning technique that transforms, develops, consumes, and shares analytics. It also
automates various research processes such as data preparation, model development and information discovery.
Vendors are adding advanced analytics to their
platforms at different speeds, with only a few offering
new features such as augmented notification and anomaly detection.
3. Natural language processing will increase accessibility. One of the most popular features of advanced analytics is Natural Language Processing
(NLP), which allows users to access and interpret data
through voice commands and queries. Users can ask
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complex questions that can be answered from different
data sources. Gartner predicts that by 2020, half of all
data requests will be generated automatically or
through voice commands.
In addition, conversation analytics can develop
narratives for key performance metrics and graphs.
Data-telling features automatically apply best practices
for visual data perception, present results as history,
and combine a variety of formatting and infographics.
According to Gartner analysts, NLP will facilitate
the implementation of Business Intelligence, especially
among front office workers. Businesses will need to focus on hiring data and analytics experts with communication skills, not just IT professionals.
4. Business analytics prices will decline. Although
Business Intelligence vendors are showing revenue
growth, software prices are experiencing a downward
pressure from two factors:
- companies are transitioning from perpetual licensing to subscription licensing models.
- Microsoft and other major vendors are now offering state-of-the-art tools as part of the maintenance
fee.
As a result, several vendors have offered lower
prices for BI solutions in 2018. In particular, Tableau
released Viewer software, and Qlik introduced a dualuse license so that QlikView clients could also use
QlikSense.
Almost all vendors now offer a subscription-based
pricing system, as 54% of customers prefer this licensing model. Although subscription licensing can reduce
the initial cost to customers, in the long run it increases
the total cost of ownership over a long period.
5. Data privacy requirements are increasing. For
many businesses, data loss can lead to financial and
reputational losses. In addition, companies may also
face legal problems as leading countries adopt privacy
laws, such as the adoption of a General Data Protection
Regulation (GDPR) in the European Union, several
federal and state regulations in the US.
Business Intelligence developers do not provide
enough data security features. Many solutions cannot
classify information as private or cleared elements of
certain data. Only some tools offer privacy features,
such as preventing personal data from being exported
to PDF or spreadsheets. Today, data security remains a
weak spot for most manufacturers in the market.
Thus, the main trends in business analytics include the further introduction of technologies such as
advanced analytics, continuous intelligence, artificial
intelligence, advanced data management, natural language processing, blockchain, graphical analytics,
data factories, commercialization of artificial intelligence and machine learning, nonvolatile memory.
Conclusions. Digital transformations in the
global realm today define business performance that is
not possible without the use of business intelligence
tools. The growing role of analytics for business activities, the increase in the amount of information being
processed, the development of data processing information technologies are driving the expansion of the
Business Intelligence software market.
Today, there is no single interpretation of the
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concept of Business Intelligence. At the same time,
the most successful is the definition of Gartner, which
offers Business Intelligence to understand a generic
term that includes applications, infrastructure and
tools, as well as best practices for accessing analysis
and analysis of information to improve and optimize
decisions and efficiency.
BI solutions market is growing and developing
dynamically. Modern Business Intelligence platforms
include artificial intelligence, machine learning, and
natural language skills that make it easier to use and
easier to use to support decision-making.
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