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FOOD SECURITY OF UKRAINE AS A COMPONENT OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE 

 

Broyaka A. 

PhD in Economics, Associate Professor of Economics Department, 

Vinnytsia National Agrarian University 

 

Abstract 

The article studies the current state of food security in Ukraine based on statistical data of the outlined criteria, 

in particular: the daily energy value of the human diet, the sufficiency of consumption in terms of basic foods, the 

dynamics of food consumption by the population and the structure of its expenditures, indicators of the adequacy 

of state supplies of grain, economic food affordability; the cost differentiation of food products by population 

groups with different income levels, the capacity of the domestic market and its import dependency. It has been 

found out that the state of food security in Ukraine does not meet the established threshold values and norms of 

the majority of indicators. Nevertheless, the value of individual indicators calculated according to 2018 data com-

paring with previous years positively characterizes the dynamics of food security in Ukraine: the level of con-

sumption sufficiency has increased for a great number of types of products; satisfaction of the population food 

needs was carried out mainly due to domestic agricultural products. At the same time, the state of food security in 

Ukraine cannot be characterized as stably positive as: the average daily caloric intake of country population de-

creased in terms of livestock products; there is a significant gap in consumption between the quintile groups of 

households by income; a high level of food dependence has been established (subject to rational consumption 

standards) for meat, milk, fish products, fruits, berries and grapes; the percentage of import dependence of Ukraine 

for oil, fruits, berries and grapes exceeds the threshold level. 

The ranking of Ukraine in the world community has been analyzed according to the Global Food Security 

Index – 2019. It has been worsened by 13 points compared to the previous year.  

As a result of the study, the problems in the formation of proper food security system are identified taking 

into account the features of their manifestation in modern socio-economic and political conditions. The directions 

of state policy on ensuring food security in Ukraine are determined, such as: balancing of the domestic agricultural 

market, developing of material and technical base of agricultural production, maintaining the income growth of 

the population, etc. 

Keywords: food security, food security indicators, food consumption sufficiency, import dependency, food 

safety and quality. 

 

Introduction. The recent social, economic and 

political transformations in Ukraine brought to the sur-

face a number of important problems, the successful so-

lution of which is the key to the further self-sustaining 

development of the national economy. Ensuring the 

food security of the country is among such problems, 

which in critical situations is one of the indicators of 

the level of foreign economic dependence of the coun-

try and its sovereignty. The decline in the living stand-

ard and purchasing power of citizens, the destruction of 

economic relations with Russia, the opening of Euro-

pean and world markets, the imperfection of state reg-

ulation of the agricultural market and support of the na-

tional producer, incomplete land reforms and a number 

of other factors have led to an aggravation of the prob-

lem of ensuring food security in Ukraine. The current 

quarantine state in Ukraine and world economies to-

gether with COVID-19 causes an even greater deepen-

ing of socio-economic problems that in its turn also 

leads to deterioration in the food supply of the popula-

tion. 

Analysis of recent research and publications. 

The foundations of modern concepts of food security 

were laid after the Second World War, when the prob-

lem of food security in many countries became even 

more acute. The tasks of overcoming food shortages 

were spelled out in the Charter of the United Nations 

created at that time that to this day is actively address-

ing the problem of global food security. Given the fact 

that the problem of food security does not lose its ur-

gency, despite the progress achieved in food production 

in the world, economic science is constantly being re-

plenished with studies on various aspects of food secu-

rity. Food security issues are in the center of constant 

attention of Ukrainian scientists, in particular L. Dein-

eko, M. Kaletnik, A. Kardash, S. Kvasha, Yu. Lupenko, 

A. Mostova, B. Paschaver, P. Sabluk, M. Sychevskiy, 

A. Shpychak, A. Yuzefovych and others. Nevertheless, 

the emergence of new factors affecting food security 

and the dynamic changes taking place in Ukrainian 

economy in the vectors and the scales of its integration 

into the global food market leave wide scope for further 

research. 

Goals setting. The purpose of the article is to in-

vestigate the state of food security in Ukraine and as-

sess the possibilities of its strengthening in the face of 

modern internal and external challenges. 

Research results. Food security is an important 

component of the economic and national security of the 

state. As indicated in the National Doctrine of Food Se-

curity of Ukraine, food security is the state of the econ-

omy, which ensures food independence of the country, 

guaranteed physical, economic and social accessibility 

of the population to a sufficient amount of nutritious 

and safe food, in accordance with the recommended 
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diet and nutritional standards [9]. The need to ensure 

food security requires maintaining a guaranteed stable 

and sufficient level of agri-food production, determines 

the trends in domestic and foreign economic policy, 

formulates measures for socio-economic stabilization 

and demographic renewal of society, as well as improv-

ing the quality of its life. 

General methodological approaches to the analy-

sis of the state of food security as one of the compo-

nents of economic security are described in the “Me-

thodical recommendations for calculating the level of 

economic security of Ukraine” dated October 29, 2013 

No. 1277. The level of food security, based on these 

recommendations, is estimated using a system of indi-

cators, including: daily calorie intake, thousand kСal; 

the ratio of production and consumption of the major 

groups of food products, %; grain production per per-

son, tons; grain reserves at the end of the period, % of 

consumption; the share of sales of imported food prod-

ucts through the trading network of enterprises, % [7]. 

The indicators reflect the characteristics of food secu-

rity in terms of current status, changes, and dynamics. 

The food security indicator acts as an indicative eco-

nomic indicator, a measure that allows predicting with 

a certain degree of accuracy in which direction we 

should expect the development of economic processes. 

We can distinguish macro- and microeconomic indica-

tors of food security. 

However, assessing the level of food security is 

often carried out according to the Methodology for de-

termining the main indicators of food security approved 

by the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 

05.12.2007 No. 1379 "Some issues of food security", 

which contains the following indicators and their 

threshold values [4]. 

1) The daily energy value of the human diet is de-

fined as the sum of the products of a unit mass of certain 

types of food consumed by a person during the day and 

their energy value. The boundary minimum criterion is 

set at 2500 kCal per day, while 55% of the daily diet 

should be provided by consuming products of animal 

origin. 

The Figure 1 indicates that the daily caloric intake 

the average Ukrainian slightly exceeds the daily norm, 

although this excess is insignificant. In 2017-2018, it 

was at the level of 2706 kСal. For comparison, men-

tioned indicator in 2017 in Poland was 3485 kСal per 

day, in Hungary – 2968 kCal per day, in Bulgaria – 

2877 kCal per day. There is a low level of consumption 

of animal products in the diet of the population of 

Ukraine (within 29%). Ukrainians receive the bulk of 

calories from the consumption of plant products. 
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Figure 1. The daily energy value of the diet of the population of Ukraine per person in 2000-2018 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [2] 

 

2) Providing the human diet with the main types of 

products, that is defined as the ratio between the actual 

consumption of an individual product and its rational 

norm. According to the data of the State Statistics Ser-

vice of Ukraine, in recent years Ukrainian population 

eats uniformly and the energy value of the diet is pro-

vided mainly by carbohydrates and fats due to bread 

and bakery products, potatoes, eggs and oil, that is an 

evidence of unbalanced nutrition and attempts to pro-

vide for their own energy needs due to relatively afford-

able products. Having calculated the indicator of food 

consumption per person in 2018 in Ukraine, it should 

be noted that only the consumption of bread and bakery 

products practically corresponds to the recommended 

norm. For the remaining types of products (except oil 

and vegetable fats of all types, the sufficiency ratio of 

which is 1.38), there is a significantly lower consump-

tion level comparing to the rational norm. In particular, 

the consumption of meat and meat products is 74% of 

the norm recommended by the Ministry of Health, milk 

and dairy products – 60%, eggs – 79%, fish and fish 

products – 84%, sugar – 85%, potatoes – 61%, vegeta-

bles and melon products – 66%, fruits, berries and 

grapes – 51% (Table 1) . 
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Table 1 

Calculation of the indicator of sufficiency of food consumption per person per year in Ukraine in 2012-2018  

Types of products 

Rational norm 

(calculated by 

the Ministry of 

Health of 

Ukraine) 

Indicator of adequacy of food consumption per person per 

year  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Meat and meat products, kg 80 0,75 0,77 0,74 0,69 0,68 0,65 0,74 

Milk and dairy products, kg  380 0,62 0,64 0,64 0,63 0,62 0,53 0,60 

Eggs, pcs. 290 0,83 0,83 0,83 0,79 0,83 0,94 0,79 

Fish and fish products, kg 20 1,02 1,08 0,96 0,72 0,72 0,54 0,84 

Sugar, kg 38 0,98 0,95 0,95 0,88 0,85 0,80 0,85 

Oil and other vegetable fats, 

kg 
13 1,66 1,57 1,57 1,48 1,38 0,90 1,38 

Potatoes, kg 124 0,75 0,69 0,67 0,64 0,62 1,16 0,61 

Vegetables and melon prod-

ucts, kg 
161 0,75 0,70 0,67 0,66 0,73 0,99 0,66 

Fruits, berries, nuts, grapes, kg 900 0,49 0,55 0,49 0,41 0,43 0,59 0,51 

Bread and bakery products, kg 101 1,08 1,07 1,07 1,01 0,97 1,0 0,99 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [10]  

 

The analysis of the data in Table 1 allows us to 

conclude that the population of Ukraine does not have 

the possibility of adequate nutrition in accordance with 

the needs of the body for almost all types of food, ex-

cept oil and vegetable fats. This indicates negative 

trends and the approximation of food security in this 

particular indicator to a critical level. The low level of 

food consumption is the consequence not so much of 

insufficient agricultural production, as of the low sol-

vency of the population, especially of certain social 

groups [8]. 

3) The sufficiency of grain stocks in state re-

sources, which is defined as the ratio between the vol-

ume of food grain in the state reserve and the volume 

of domestic consumption of bread and bakery products 

in terms of grain. The ultimate criterion for this indica-

tor is considered to be its 17% level, corresponding to 

60 days of consumption. According to the Art. 9 of the 

Law of Ukraine “On State Support of Agriculture" [12], 

the Agrarian Fund creates a state intervention fund to 

ensure food security, which should exceed 20% of the 

annual domestic consumption of the product for the 

previous marketing period. 

As of March 1 2020 in Ukraine, the remnants of 

grain and leguminous crops were 17.88 million tons, 

which is 14% less than the same date in 2019 (20.83 

million tons). In particular, the reserves of wheat at the 

beginning of March 2020 were 4.99 million tons, rye - 

81.5 thousand tons, barley - 1.58 million tons, corn for 

grain - 10.68 million tons, sunflower - 5.27 million 

tons. 

According to the Ministry of Economic Develop-

ment, Trade and Agriculture, as of March 26 2020, a 

total of about 17.9 million tons was exported, about 1 

million tons of which was exported in March. Based on 

the conditions of the Memorandum on the marginal 

volume of grain exports for the 2019/20 marketing 

year, the volume of wheat exports until its end will not 

exceed 2.3 million tons. In this case, the remnants of 

wheat stored by agricultural producers at the end of the 

marketing year (July 2020) will be about 1.7 million 

tons. Meanwhile, the entire forecasted volume of wheat 

use in the domestic market during the 2019/2020 mar-

keting year is 8.23 million tons. Thus, at the end of the 

marketing year (i.e. at the time of a new harvest sea-

son), the balance of wheat will be 21% of the total an-

nual demand. This means that Ukraine will have 

enough grain for domestic needs, even if demand in-

creases sharply and at the same time there will be crop 

failure of wheat. 

The integration of Ukraine into the world econ-

omy, in particular in the European space, trade liberal-

ization within the WTO, and the growth of global food 

demand have become fundamental factors in the struc-

tural changes in the domestic agri-food market. As a re-

sult, specialization and concentration of crop produc-

tion of export-oriented crops are increasing, including: 

wheat (sown area of winter and spring wheat in all cat-

egories of farms in Ukraine in 2019 amounted to 6809.0 

thousand hectares, or 24.5% of the total sown area), 

corn for grain (respectively 4,973.9 thousand ha or 

17.9%), barley (respectively 2615.9 thousand hectares 

or 9.4%), sunflower (respectively 5849.3 thousand hec-

tares or 21.0%), soybeans (respectively 1579.6 thou-

sand hectares or 5.7%), rapeseed (respectively 1285.4 

thousand hectares or 4.6%) [10]. 

The comparative advantage of the domestic pro-

duction of these crops is possible due to the presence of 

significant areas of fertile agricultural soil, low land 

rent, low wages in agriculture, as well as the imperfec-

tion of legislation regarding the use and protection of 

land resources. Unfortunately, in many enterprises, 

production growth occurs extensively due to an in-

crease in the sown area, in particular, in 2019 compared 

with 2018, the area under crops of wheat increased by 

2.9%, corn - by 8.6%, barley - by 5.0%, rapeseed - by 

23.4%. Moreover, there is an increase in sown areas of 

crops that are the most debilitating for the soil, by the 

point of crop rotation, while there is a significant reduc-

tion in sugar beet crops in 2019 compared to 2018 by 

20.2%, rye – by 21.1%, and buckwheat – by 40.1% and 
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other cultures that are important to ensure a rational nu-

tritional structure of the country population. 

4) The economic food affordability, that is equal to 

the share of total food costs in the structure of total 

household expenditures. The maximum value of the in-

dicator is 60%. According to figure 2, it can be argued 

that the food costs in the structure of population ex-

penditures are less than the normative value of 60%, 

while in economically developed countries this indica-

tor is in between 10% to 15%. The food availability is 

limited by the solvency of society, which in turn forms 

the demand for agricultural products. Due to the low 

level of wages of a larger number of the workers, high 

unemployment and underemployment, the mismatch 

between current prices and real incomes of the popula-

tion, the threat to ensuring food security in Ukraine is 

growing [1]. Despite the steady trend towards a de-

crease in the share of household consumer spending on 

food and soft drinks in the structure of total expendi-

tures from 56.66% in 2014 to 51.85% in 2018, Ukrain-

ian consumers still spend most of their income on them 

and hence the population is considered to be poor. 

Prices for food, gas, water, electricity in Ukraine are 

approaching European, but the real incomes of average 

citizens do not have this trend. A significant increase in 

prices of basic foodstuff leads to an increase in house-

hold expenditures, a decrease in economic affordability 

and a disruption in the balanced structure of nutrition 

and its quality deterioration. The increase in prices of 

animal products (meat and meat products, milk and 

dairy products) and fruit was the most rapid. The cost 

of food for one person in 2018 averaged UAH 57 per 

day against UAH 46 in 2016 and UAH 29 in 2012 [3]. 

In the regional context, the smallest share of food ex-

penses in total consumer spending in the amount of 

46.7% was recorded in households in the Zaporizhzhya 

region, the highest - in Volyn - 59.2%. The share of 

food expenses exceeded the average for Ukraine only 

in 12 regions. Thus, we can conclude that the indicator 

of economic affordability of food for Ukrainians is not 

satisfactory. 
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Figure 2. The structure of total consumer spending of households in Ukraine on average per month in 2014-

2018, % 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [10] 

 

5) Differentiation of the cost of food by social 

groups, which is defined as the ratio of food costs of 

20% of high-income households to food costs of 20% 

of low-income households. 

Table 2 shows that in 2018, 20% of the households 

with the highest incomes (the highest quintile) spent on 

average UAH 5247 per month on food, and 20% of the 

households with the lowest incomes (lowest quintile) - 

UAH 3134. Based on this, the coefficient of differenti-

ation of the cost of food by social groups was 1.67 

against 1.62 in 2017. The greatest differentiation in 

consumption within the highest and lowest quintiles 

has been preserved for several years for products of an-

imal origin (meat, fish, milk), as well as for the fruit and 

berry group (almost 2.1 times). Households that belong 

to the first quintile in terms of per capita equivalent in-

come are practically on the verge of food danger, since 

the share of their consumer food expenditures ap-

proaches the threshold criterion and amounts to 59.6%. 
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Table 2 

Food consumption in households by quintile group depending on the size of the average per capita equivalent 

total income in Ukraine in 2018 

Quintile groups 

on average per month per person, in terms of the major product, kg 
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First (lowest) 8,1 3,7 1,1 14,8 17,1 1,5 2,7 7,2 2,4 6,1 3134 59,6 

Second 5,2 4,4 1,3 17,1 18,6 1,5 3,3 8,1 2,5 6,3 3617 56,5 

Third 8,6 4,9 1,3 19,6 19,4 1,5 3,7 9,1 2,8 6,7 4079 54,2 

Fourth 8,4 5,4 1,5 20,4 20,6 1,5 4,2 9,5 2,8 6,3 4460 52,8 

Fifth (highest) 8,7 6,5 1,8 24,2 21,7 1,6 5,6 11,0 3,1 6,4 5247 49,3 

The ratio between 

the highest and the 

lowest quintiles, 

times 

1,07 1,76 1,64 1,64 1,27 1,07 2,07 1,53 1,32 1,05 1,67 Х 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [10]  

 

Therefore, the growth of population incomes on 

the basis of a general economic recovery and balanced 

state social policy aimed at preventing excessive differ-

entiation of population incomes and, accordingly, con-

sumption, are important "non-food" factors in strength-

ening food security. 

6) The capacity of the domestic market, which is 

calculated in physical terms by product type and is 

equal to the product of food consumption and the aver-

age annual population. 

The domestic market capacity indicator is an im-

portant component for compiling supply and demand 

balances and determining food independence for par-

ticular products. The table below shows the capacity of 

the domestic market for certain types of food. Thus, due 

to the decrease in the volume of consumption of certain 

foods by the population, there is a decrease in the ca-

pacity of the domestic market, as can be seen from the 

analysis of table 3. A reduction in the capacity of the 

domestic market is observed for such types of food as 

potatoes, vegetables and melon products, eggs, fruits, 

berries and grapes, bread and bakery products. 

Table 3 

The capacity of the domestic market of certain products in Ukraine in 2014-2018, thousand tons 

Types of products 2014 2015 2016 2014 2018 
2018 to 2014 

+/- % 

Meat and meat products 2447,8  2176,5 2188,8 2191,4 2478,6 30,8 101,26 

Milk and dairy products  10080,8  8975,3 8921,5 8477,3 9661,5 -419,3 95,84 

Eggs, pcs. 14026,2  11972,7 11370,1 11571,5 9610,9 -4415,3 68,52 

Fish and fish products 502,2  367,7 408,8 457,8 708,2 206 141,02 

Sugar 1642,4  1526,5 1418,1 1288,5 1365,8 -276,6 83,16 

Oil and other vegetable fats 592,7  525,9 498,2 495,9 758,8 166,1 128,02 

Potatoes 6379,7  5879,5 5953,3 6078,2 3186,8 -3192,9 49,95 

Vegetables and melon 

products 
7384,1  6875,8 6971,1 6769,1 4502,0 -2882,1 60,97 

Fruits, berries, nuts, grapes 2366,4  2176,5 2116,4 2238,0 1922,2 -444,2 81,23 

Bread and bakery products 4909,2 4412,8 4301,0 4272,5 4198,5 -710,7 85,52 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [10]  

 

Under conditions of increasing the purchasing 

power of the population and food, including public ca-

tering establishments, to the level of European coun-

tries, the capacity of the domestic market can grow up 

to 20% [6]. It should also be noted, that in recent years 

in Ukraine the production of meat and meat products 

(especially cattle), eggs, sugar, potatoes, vegetables is 

unprofitable for a great number of agricultural produc-

ers. This means that appropriate measures of state sup-

port for producers and price regulation are needed for 
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proper nutrition of the population with these types of 

food at affordable prices. 

7) Food independence for an individual product, 

that is equal to the ratio of import volume and domestic 

market capacity in physical terms. The maximum limit 

criterion is set at 30%. 

The satisfaction of the population food needs, 

within the limits of their purchasing power, is mainly 

ensured by domestic products. At the same time, the 

share of imports in 3 food groups traditionally exceeds 

the established 30 percent limit criterion for this indi-

cator. The highest level of import dependency - almost 

80% - is observed for the group "fish and fish prod-

ucts", since 90% of imports come from species of fish 

caught exclusively in the waters of the marine eco-

nomic zones of other states, that is associated with the 

peculiarities of their biological cycle. Moreover, it 

should be noted that the insufficiently active develop-

ment of domestic fish farming, as well as a growth in 

the purchasing power of the population due to an in-

crease in real disposable incomes (for 2018 a “plus” of 

9.9%) became factors for an increase in import depend-

ency over the indicated group by 6 percentage points 

during the year. Also the 70% of the import of fruit and 

berries are exotic fruit that are not grown in Ukraine, 

but are in demand and the import of vegetable oil is al-

most entirely related to its tropical species, that are not 

produced in Ukraine, but are widely used by domestic 

enterprises in the production of food and non-food 

products. 

Table 4 

Calculation of import dependence of Ukraine by food groups in 2018 

Types of products 

Imports of products in 

terms of the main 

product, thousand 

tons 

The volume of 

domestic food 

consumption 

thousand tons 

Import dependence, % 

2017 2018 
2018+/-

2017 

Bread and bakery products 176 5610 3,1 3,7 0,6 

Meat and meat products 283 2232 12,7 10,6 -2,1 

Milk and dairy products  180 8355 2,2 1,6 -0,6 

Fish and fish products 394 497 79,3 73,5 -5,8 

Eggs, pcs. 4 671 0,6 1,0 0,4 

Vegetables and melon products 188 6927 2,7 1,9 -0,8 

Fruits, berries, nuts, grapes 878 2445 35,9 36,5 0,6 

Potatoes 28 5893 0,5 0,3 -0,2 

Sugar 3 1260 0,2 0,5 0,3 

Oil and other vegetable fats 238 555 42,9 48,2 5,3 

- incl. sunflower oil 1 420 0,2 0,2 0 

Source: compiled by authors according to the data of the State Statistics Service of Ukraine [10]  

 

The need to ensure food security requires main-

taining an appropriate level of food self-sufficiency, 

provided that effective state support for domestic pro-

ducers of agricultural products and import control are 

used to protect the domestic market from competition. 

The Ukrainian agricultural market is moderately 

protected, but more closed than the industrial market. 

The average duty rate (most favored nation treatment) 

for agricultural products is 9.2%, while for non-agricul-

tural products it is 3.8%. A higher level of protection is 

established for products of animal origin and dairy 

products, as well as cereals and sugar. The market of 

cotton, coffee and tea, drinks, oils and fats, as well as 

vegetables and fruit are less protected. For comparison: 

in the EU countries, in particular in Poland and Hun-

gary, the average duty rate for agricultural products is 

11.1%, in Belarus – 11.3%. The dynamics of this indi-

cator is largely determined by the strengthening of in-

tegration trends in Ukraine, including the signing of in-

ternational agreements on free trade with 45 countries 

of the world, providing for the abolition of trade re-

strictions and duties in mutual trade between countries, 

and the intensification of preparation for signing such 

agreements with other countries (Turkey, China, Israel) 

[11]. 

In order to assess the state of food security in the 

world, The Economist Intelligence Unit with the sup-

port of the global agricultural company Corteva 

Agriscience annually prepares and publishes a report 

Global Food Security Index (GFSI). GFSI considers the 

core issues of affordability, availability, and quality 

across a set of 113 countries. The index is a dynamic 

quantitative and qualitative benchmarking model, con-

structed from 34 unique indicators, that measures these 

drivers of food security across both developing and de-

veloped countries [5]. GFSI 2019 highlights the poten-

tial environmental threat to food security and demon-

strates how appropriate investment and progress in 

food innovation can help reduce this risk. 

Ukraine slightly improved the overall score com-

pared to last year, but the growth rates of many other 

countries were much higher, as a result Ukraine took 

76th position in the ranking of 2019. In 2018, Ukraine 

ranked 63rd. Moreover, in 2015 Ukraine took 59th 

place (56.1 points), in 2014 – 53rd place (57.7 points), 

in 2013 - 51st place (57.5 points). As we can see, the 

rating of Ukraine is deteriorating every year. 

The main strengths identified in the Index for 

Ukraine are food safety, a low proportion of the popu-

lation below the global poverty line, minimal changes 

in average food expenses and low food losses. Com-

pared to the global average, Ukraine has better indica-

tors in financing food safety programs, the availability 
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of appropriate storage facilities for crops and the ability 

to store food safely. Railway infrastructure, dietary di-

versity, the presence of micronutrients in food and the 

percentage of the population with access to drinking 

water are also positive indicators. The main challenges 

for the country are corruption, political instability, and 

insufficient government spending on agricultural re-

search and development, and a lack of food standards. 

Compared to the world average, GDP per capita in 

Ukraine is very low, as well as poor road and port in-

frastructure. Farmers' access to financing and a very 

small share of land equipped for irrigation were also 

factors in decreasing the GFSI. 

Despite achieving high levels of food quality indi-

cators, there is the problem of antimicrobial resistance 

(AMR) through the widespread use of antibiotics in ag-

riculture. This causes a number of negative conse-

quences, as it reduces the effectiveness of the treatment 

of many diseases and even leads to death that should be 

taken into account in the context of COVID-19. Ac-

cording to experts, by 2050 the annual mortality from 

the effects of antimicrobial resistance in the world will 

increase to 10 million people / year. In addition, AMR 

can cause significant and global health care costs, other 

economic and social losses. We should also pay atten-

tion to the trend of increasing use in the processing of 

raw materials a significant amount of chemicals and 

natural substitutes. The positive effects of their use (in-

creasing shelf life and reducing costs per unit of output) 

are offset by a negative impact on consumer health and 

deterioration in food security. In addition, the use of 

pesticides and other agrochemicals in cultivation crops, 

due to their residues in food products, leads to an in-

crease in the level of diseases and, as is observed in 

2020, to the mass death of insects, in particular bees, in 

many regions Ukraine (Zaporizhzhya, Kirovograd, 

Odessa, Vinnytsia, Chernivtsi, Khmelnytsky, Rivne, 

Mykolaiv, Ivano-Frankivsk and Poltava regions). A 

sharp decline in the bee population leads to a significant 

reduction in the production of such useful products for 

humans as honey and propolis, and also causes more 

global problems – unde-pollination of plants, which in 

turn will reduce their yields. 

According to the following below Table 5, 

Ukraine, having significant agricultural potential, lags 

behind both the rating countries and the integral index 

components from the reference countries – closest 

neighbors and competitors. 

Table 5 

Positions of individual countries on the Global Food Security Index GFSI-2019 

Global ranking  
Country 

Overall Score Affordability Availability Quality and safety  

2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018  2019 2018  

24 26 Poland  75.6 75.4 81.1 76.4 69.3 75.0 79.5 74.1 

34 30 Hungary  72.7 72.8 80.8 75.6 66.1 70.5 70.5 72.0 

36 44 Belarus 70.9 65.7 76.0 67.6 62.9 63.4 80.2 67.1 

38 38 Romania 70.2 68.9 79.3 67.5 64.3 68.8 64.1 72.6 

41 48 Turkey 69.8 64.1 74.7 65.3 64.8 60.9 71.1 70.1 

42 42 Russia 69.7 69.0 79.8 70.5 60.1 61.0 70.9 75.2 

76 63 Ukraine 57.1 54.1 63.9 55.7 50.0 50.2 59.6 61.0 

Source: compiled by authors according to the data of the GFSI-2019 and GFSI-2018 [5] 

 

For the second year in a row, Singapore (84.7), 

Ireland (84.0), and the United States (83.7) maintained 

their top three positions as food security leaders, de-

spite adding new indicators to the ranking, including 

food spending, agricultural infrastructure, and food 

standards. 

GFSI-2019 shows that almost all countries within 

this Index (88%) have sufficient food supply for their 

population. However, according to the report of the 

Food and Agriculture Organization of the United Na-

tions on the state of food security and nutrition in the 

world, more than 820 million people are starving. This 

is a widespread problem: more than a third of the coun-

tries evaluated by the GFSI indicate that more than 10% 

of their population is undernourished. 

Recognizing the growing impact of the global cli-

mate crisis and the depletion of natural resources, the 

GFSI also includes “Natural Resources and Sustaina-

bility” as a separate additional category of data in the 

other three established dimensions of food security. 

When this factor was taken into account in the analysis, 

overall score fell in all countries, thus emphasizing the 

vulnerability of global food systems to such threats as 

drought, floods and rising sea levels. For Ukraine, the 

impact was negligible – the position decreased from 76 

to 77 places. 

Conclusions. The current crisis in the Ukrainian 

economy determines the deepening of socio-economic 

problems, which in turn lead to deterioration in the food 

supply of the population. 

The conducted assessment of the state of food se-

curity in Ukraine has detected that the main threats to 

food security of the country is the unbalanced con-

sumption of food. Malnutrition is noted in the follow-

ing food groups, such as meat, milk, fish, fruits and ber-

ries. The high differentiation of living standards of the 

population by social groups and the economic inacces-

sibility of food due to low and unstable incomes of the 

population, the rising of consumer prices for food prod-

ucts at a faster rate than incomes do not allow ensuring 

food security at a sufficient level for high-quality and 

nutritious nutrition of the population. 

In addition to the analyzed problems, there are a 

number of other real internal and external threats to the 

food security of Ukraine, including declining in food 

quality, which is caused, on the one hand, by the desire 

of producers to reduce the cost of their product in the 

context of inflationary processes and falling solvency 

of the population, and on the other hand, the imperfec-

tion of the legislative fields and certification systems, 
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inconsistency of quality and safety standards; underde-

veloped transport infrastructure, reduces access to re-

mote, especially in rural areas, and their uninterrupted 

supply of basic types of food; a high degree of shadow 

economy, food smuggling, which poses a threat not 

only to the national economy, but also to human health; 

lack of competitiveness of domestic agricultural pro-

ducers, deterioration of the material and technical base, 

low level of investment and innovative activity of en-

terprises; imperfect financial and tax policy of the gov-

ernment, etc. 

To solve these problems and counter threats to 

food security, it is necessary to outline and implement 

a number of preventive measures of state policy, in par-

ticular: ensuring the balance and efficiency of the do-

mestic agricultural market and its price regulation; pro-

moting the competitiveness of domestic agricultural 

producers and protecting their interests in the domestic 

and foreign markets; targeted allocation of funds from 

the sale of agricultural products to the development of 

the agricultural sector, in particular its material and 

technical base; modernization of supply infrastructure; 

settlement of land issues, completion of the formation 

of a system of standardization and certification of prod-

ucts; increasing incomes of the population (in particu-

lar, by creating new jobs, supporting small and me-

dium-sized businesses, subsidizing, expanding nutri-

tion programs for children), which will help to achieve 

rational consumption standards; promoting the healthy 

nutrition principles among consumers, etc. 

The analysis of the level of food security for a 

wide range of indicators demonstrated that Ukraine has 

all the possibilities not only to ensure food security in 

the domestic market, but also to get a significant impact 

on its strengthening at the global level. To improve po-

sition of Ukraine in the global food security rating, it is 

necessary to focus on creating an effective system of 

state regulation of the food market, which would in-

clude the development and implementation of monitor-

ing nutrition of the population, the establishment of a 

transparent mechanism for providing state guarantees 

of food safety and quality, as well as the implementa-

tion of the Ukrainian legal framework legislation in ac-

cordance with European practice, namely EU regula-

tions in areas of food safety and quality. 

Therefore, ensuring the proper level of food secu-

rity requires an integrated approach to the development 

and implementation at the national, regional and local 

(urban and rural) levels of an effective mechanism, 

which will include measures of organizational, eco-

nomic, regulatory, logistical, social and informational 

nature. 
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Аннотация 

В статье акцентировано внимание на отрицательном воздействии «института коррупции» на функци-

онирования экономического механизма и его разрушительное влияние на социально-политический кли-

мат.  

Проанализировано дефиницию понятия «коррупция», а также отдельные аспекты ведущие к её воз-

никновению и развитию. 

Подчёркнута прямая связь уровня тенизации государственного сектора экономики и «градуса» кор-

рупционного климата в стране. Названы основные причины перехода экономической деятельности субъ-

ектов хозяйствования в тень, в частности, несовершенство законодательной базы, коррупционная деятель-

ность в системе органов государственного управления, искаженное восприятие идеологии гражданами 

страны и снижение уровня ценностно-ориентационных норм.  

Определено, что наиболее коррумпированным сектором остается сектор государственной собствен-

ности, в которой процесс приватизации госпредприятий целенаправленно притормаживался управленче-

скими структурами в коррупционных целях. 

Также раскрывается вопрос об организации процесса государственных закупок на основании новов-

веденной платформы Prozorro. 

На рассмотрение выносятся результаты деятельности Национального антикоррупционного бюро 

Украины как правоохранительного органа имеющего широкие силовые полномочия предупреждения, вы-

явления, прекращения и разрытия коррупционных преступлений. Поддерживается теория гиппотетиче-

ской зависимости роста ВВП от уровня Индекса восприятия коррупции.  

Предложено комплекс мер, выполнение которых даст вероятность снизить уровень коррупции в гос-

ударстве. 

Abstract 

The article focuses on the negative impact of the "corruption institute" on the functioning of the economic 

mechanism and its destructive impact on the socio-political climate.  

The definition of the concept of "corruption" is analysed as well as separate aspects leading to its appearance 

and development. 

A direct connection between the level of shadowing of the public sector of economy and the «degree» of 

corruption climate in the country is emphasised. The main reasons for the transition of economic activity of enter-

prises to the shadow, in particular, imperfection of the legislative base, corruption in the system of state admin-

istration, distorted perception of ideology by citizens of the country and reduction of the level of value and orien-

tation norms are mentioned.  

It has been determined that the most corrupted sector remains the state property sector, where the process of 

privatisation of state enterprises was purposefully slowed down by management structures for corrupt purposes. 

The issue of organization of the public procurement process on the basis of the new Prozorro platform is also 
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disclosed. 

The results of activities of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine as a law enforcement agency with 

broad power to prevent, detect, stop and break up corruption crimes are submitted for consideration. The theory 

of hypothetical dependence of GDP growth on the Corruption Perceptions Index is supported.  

A set of measures has been proposed, the implementation of which will make it possible to reduce the level 

of corruption in the state. 

Ключевые слова: коррупция, приватизация, индекс воспрятия коррупции, тенизация економики, гос-

ударственные закупки.  

Keywords: corruption, privatization, anti-corruption index, shadow economy, public procurement. 

 

Formulation of the problem. In Ukraine, the 

level of Corruption is quite high and it neutralizes a sig-

nificant amount of internal resources. This is the re-

source that is redistributed through corrupt rent and 

which is actually withdrawn from our national product, 

which actually makes the Ukrainians one of the poorest 

nations in Europe. The experience of many countries in 

the world shows that traditional attempts to suppress 

corruption only through strict law enforcement 

measures do not yield positive results. This situation is 

explained by the fact that corruption measures are im-

plemented under the influence of super active factors 

motivating human behavior - power and wealth. When 

analyzing corruption on a societal scale, we conclude 

that it is economically motivated. The main motive of 

a corrupt person is the desire to take possession of ad-

ditional material wealth. And a ban on corrupt actions 

also has its price.  

The negative impact of corruption on the eco-

nomic sphere is primarily manifested in the increase in 

the value of commercial contracts and, as a conse-

quence, leads to a similar increase in prices for goods 

and services. Therefore, the population of a country 

with a high level of corruption will never achieve a de-

cent level of welfare, even if the economy is suffi-

ciently modernised and developed. 

Presenting main material. Corruption is a com-

plex phenomenon of today's social reality. Penetrating 

into almost all spheres of society, this destructive "in-

stitution" entails the destruction of social ideals, eco-

nomic mechanisms, the legal environment. For a long 

time, we have witnessed how our government distorts 

the state system in its own interests. The causes of 

corruption are diverse and complex, but the main one 

is the inability of the authorities to resist this destabi-

lizing phenomenon, which from year to year blurs the 

boundaries between public and private interests. 

According to the results of a nationwide survey 

of the population of Ukraine, 91% of citizens consider 

corruption a serious problem, and 61% of respondents 

are convinced that it is the most serious problem that 

hinders the development of the country. Only 4% of 

respondents admit that the problem of corruption ex-

ists, but it is not too serious, and 0.5% consider this 

problem far-fetched. During the year, compared to 

2017, awareness of the seriousness of the problem of 

corruption has grown significantly: in September 

2017, 44% considered corruption to be the most seri-

ous problem, now - 61%; not too serious in 2017 - 

12%, today - 4% (Fig.1). 

According to citizens, the main reason for the lack 

of positive changes in the fight against corruption is that 

those who have to fight it are themselves corrupt. Other 

important reasons: corruption usually goes unpunished 

(38%), the lack of a "strong hand" that would bring or-

der to society (31%), and the imperfection of laws that 

can be interpreted in any way (28%). 

Respondents were divided on whether corruption 

could be considered a manifestation of the Ukrainian 

mentality. 38% believe that corruption is part of the 

mentality, and 46% - that it is not. At the same time, the 

younger the respondents, the more often they called 

corruption a manifestation of the mentality of Ukraini-

ans. This question arose in 2001, when corruption was 

considered a manifestation of the Ukrainian mentality 

much less - 26% [5]. 
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Fig.1. Problems that, in the opinion of the citizens of Ukraine, hinder the development of the state mostly as of 

08.01.2018 

* It was possible to choose several (not more than 3) answer options at once 

Source: [20] 

 

Regarding the definition of "corruption", in prac-

tice there are two main approaches to the formation of 

this scientific concept. The first is doctrinal, based on 

research by scientists and specialists in a particular 

field. The second is official, legal, based on regulations, 

international documents and other sources that have le-

gal force [19].  

 According to the first approach, the analysis of 

modern scientific literature demonstrates a significant 

number of definitions of corruption, summarizing 

which, we can say that the understanding of corruption 

depends on the angle from which it is trying to explore 

experts in various fields of science. Thus, from the 

point of view of economics, the generalized position of 

scholars who have studied the concept of corruption 

within economic theory is defined as follows: corrup-

tion is the sale of public property by civil servants for 

private purposes, which is not just a function of re-

sources spent on surveillance and prosecution. function 

of relations between the state and the private sector 

[19]. 

Also, one of the most successful is the interpreta-

tion of the concept of "corruption" by a domestic scien-

tist M.I. Melnyk, who believes that “corruption is a so-

cial phenomenon that covers a set of corrupt acts related 

to the misuse by persons authorized to perform the 

functions of the state, the power given to them, official 

powers, appropriate opportunities to satisfy personal 

interests or the interests of third parties » [17]. 

The Code of Conduct for Officials, adopted by the 

UN General Assembly on December 17, 1979, defines 

corruption as "... the commission of certain acts in the 

performance of duties, or in connection with these du-

ties as a result of gifts, promises or incentives, or their 

illegal receipt whenever there is such an act or omis-

sion. " This definition reflects not only the receipt of 

material values by an official, but also his official be-

havior [///] In the Ukrainian legal dictionary-reference, 

corruption is interpreted as one of the forms of abuse of 

power, which is associated with bribery of officials 

[Corruption. Legal dictionary-reference book [4]. 

The Law of Ukraine “On Prevention of Corrup-

tion” [Law] defines the term corruption as the use by a 

person of official powers or related opportunities for 

the purpose of obtaining an illegal benefit or accepting 

a promise / offer of such benefit for himself or others, 

respectively promise / offer or providing an improper 

benefit to a person, or at the request of another person 

in order to persuade that person to misuse the official 

powers granted to him or her [6]. 

The world community perceives Ukraine not just 

as a country with a high level of "corruption climate", 

but as a country where the "institution of corruption" is 

an integral part of economic and socio-political life. 

Transparency International provides the results of 

its own research, which demonstrates the following sit-

uation. 30 points out of 100 possible - the result of the 

Corruption Perceptions Index in 2019 for Ukraine. The 

country returned to the level of 2017 and now ranks 

126th out of 180 countries. Next in the ranking - Kyr-

gyzstan, Azerbaijan and Djibouti. Among its neigh-

bors, Ukraine is ahead of Russia, which has maintained 

its position (28 points, 137th place). Poland (58 points, 

41st place) and Slovakia (50 points, 59th place) are ex-

pected to lead the neighbors. Belarus added one point 

and now has 45 points and 66th place. Also, this year 

we see a decrease in the index of neighbors: Romania - 

minus 3 points, Hungary - by 2, Moldova by 1 [11]. 

The need to determine the preconditions of corrup-

tion is due to the fact that corruption as a social phe-

nomenon is a product of socio-historical processes and 

social relations with established patterns and trends. 
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That is why identifying the causes of corruption is so 

important in the process of combating it (Fig.2). 

 

 
Fig.2. Types of corruption and their interpretation 

Source: [3] 

 

Historically, the source of corruption has been ex-

cessive state interference in the economy, through 

abuse of power, the creation of excessive bureaucra-

cies, which were not needed at the appropriate stage of 

reforming the economic system, "hints" to entrepre-

neurs to solve business issues outside the legal sphere 

(Table 1). Excessive change of government during the 

years of independence has led to the formation in the 

minds of public officials of an understanding of the 

short term of office and the desire to use their official 

position for material gain. 

Table 1 

Causes of corruption 

Political 

(use of powers to satisfy private 

interests) 

-  low level of legal culture of society 

- excessive and active state intervention in the economy and private life of 

citizens 

- non-transparency of the public administration system, development and 

decision-making processes at the national, regional and local levels 

Economic 

(use of civil servants' own pow-

ers in the field of economic man-

agement) 

 

- instability of the country's economy 

-  underdevelopment of the monetary and financial system 

-  lack of transparent mechanisms for privatization and tendering for public 

procurement 

-  unfavorable investment climate. 

Legal 

(inefficient system of anti-cor-

ruption tools and imperfect anti-

corruption legislation) 

- uneffective mechanism for counteracting the abuse of bureaucracy 

- ignorance or misunderstanding of laws by the population 

- Insufficient settlement of liability for various acts of corruption 

-  gaps, ambiguity and vagueness of legislation 

- imperfection of the system of declaring incomes of civil servants 

Organizational and managerial - the ability of officials to make decisions at their discretion 

- total occupation of public posts with the help of personal relationships 

Socio-psychological (low civic 

consciousness; a mentality that is 

distorted by the awareness of the 

possibility of solving any issue 

without undue effort and loss of 

time) 

- weakness of civil society 

- low wages 

- lack of career prospects in the presence of professional achievements 

- low level of management culture 

- unclear organization of control and imperfection of decision-making pro-

cedures and reporting on the work performed 

 

Corruption is often associated not only with the 

misapplication of legislation, it can distort the legisla-

tive process itself, when the preparation and adoption 

of regulations is reduced to meet their own business in-

terests, rather than public needs. 

By destroying state foundations from within, cor-

ruption reproduces on a larger scale the real threats to 

the civilizational prospects of Ukrainian statehood. The 

aggressiveness of corruption is manifested in its insti-

Petty corruption 

– it is the daily abuse by middle- and lower-level government offi-

cials of the government entrusted to them in dealing with ordinary 

citizens seeking access to basic services provided by the state in 

health care, education, police stations, and other government agen-

cies. 

Grand corruption 
 – these are actions committed at the central level of public admin-

istration that distort the policy or mode of functioning of central 

public authorities, which allows senior officials to receive remuner-

ation for the public good. 

Political corruption 

 – it is the manipulation of policies, institutions and regulations 

(rules, procedures) by officials who make political decisions on the 

allocation of resources and funding, who use their positions in order 

to maintain their powers, status and financial status 
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tutional expansion. Having the power of internal stabil-

ity, latent and creeping nature, corruption distorts the 

mechanisms of social influence, distorts the content of 

law and morality, replaces the main goals of public ad-

ministration, distorts the paths of economic develop-

ment. As a result, corruption from private criminal 

practice becomes a systemic problem, characterized by 

the formation of stable corrupt segments of the econ-

omy, in which the political will of the state is actually 

subordinated to the interests of oligarchic groups [23]. 

The current situation stabilizes the public opinion 

that the state, as a socio-economic institution, has be-

come a hostage of a vicious circle of events, when in-

creased corruption activity strengthens the segment of 

"poverty", and the latter, in turn, becomes successful. 

bridgehead "further development of corruption. 

Corruption is a macro-critical phenomenon, one of 

the main problems of our time, because the annual 

losses of the world economy from bribes, according to 

the International Monetary Fund, are about $ 1.5-2.0 

trillion, or 2% of world GDP [12]. 

Corruption contributes to the shadowing of the 

public sector of the economy, which in turn is mani-

fested in the uncontrolled production, exchange and 

consumption of goods and services, as a result, the state 

budget is short of tax revenues. 

Ukraine has traditionally been characterized by a 

high level of shadow economy. The main reasons for 

the transition of the economy to the "shadow" are: 

- imperfection of legislation, especially tax. These 

include excessive tax pressure (inflated tax rates and / 

or excessive taxes), confusing (non-transparent) tax ad-

ministration mechanisms, unfair provision of tax bene-

fits to businessmen close to the government, etc .; 

- corruption in the public administration system. 

Corruption is an anti-social phenomenon, the essence 

of which is the commercialization of public officials by 

their functional responsibilities; 

- purely human weekness (greed, legal ignorance, 

etc.). 

 

 
Fig.3. The level of the shadow economy in Ukraine (% of GDP), by sector 

Source: [18] 

 

According to the calculations of the Ministry of 

Economic Development, the level of the shadow econ-

omy in 2018 amounted to 30% of official GDP, which 

is 2 percentage points less than in 2017 and is the low-

est level since 2009 (Fig. 3). Given that the de-shadow-

ing of the economy is considered by experts as one of 

the measures of the effectiveness of the implemented 

reforms and their perception by society, this result de-

serves attention. In 2014, the level of the shadow econ-

omy was 43% of official GDP (Figure 4). 

46,8

43,6

44,3

52,9

47,5

53,4

43,5

47,2

46,3

43,6

50,2

48,1

51,8

44,7

0 10 20 30 40 50 60

all sectors

processing industry

wholesaling

retailing

services

building

others

2018

2017



16 The scientific heritage No 47 (2020) 

 
Fig.4. Integral indicator of the level of the shadow economy of Ukraine (in% of the volume of official GDP) and 

growth rates / decrease of the level of real GDP (in % to the previous year) 

Source: [12] 

 

One of the main threats posed by the shadow 

economy to the economic system is the distortion of the 

mechanisms of laws and market instruments, which 

leads to the ineffectiveness of mechanisms to stimulate 

the economy, hindering the economic development of 

the country. Therefore, the government's efforts should 

focus, first of all, on the implementation of measures 

aimed at minimizing the impact of systemic factors of 

shadowing of the economy, which remain relevant, 

namely: 

- low efficiency of the state in providing the 

institutional basis for the development of a competitive 

economy; according to the Global Competitiveness 

Index (GIC) Report 2018, the efficiency of state and 

public institutions (“Institutions”) remains one of the 

biggest competitive “failures” of Ukraine's economy 

(110th among 140 countries). The low position in the 

ranking according to this sub-index indicates that the 

administrative and legal conditions in which businesses 

operate remain unfavorable due to the persistently high 

level of corruption, lack of an effective judicial system 

and proper protection of property rights; 

- high level of corruption;  

- low efficiency of the judicial system. The level 

of independence of the judiciary and the level of 

efficiency of the legal system in arbitration are assessed 

by international experts as low (117th and 103rd places 

in the 2018 HIC ranking, respectively). 

- insufficient protection of rights to movable and 

immovable property, including rights to financial 

assets. According to the GIC 2018 rating, Ukraine 

ranks 129th in terms of protection of property rights and 

114th in terms of protection of intellectual property 

rights.  

One of the most corrupt areas remains state 

ownership. Today, the public sector has 3,733 state-

owned enterprises. The fact that the country is not able 

to control the efficiency, expediency, and in general the 

economic activity of the latter seems absolutely 

expected. That is why the process of privatization on 

time is a necessary precondition for the state to emerge 

from economic stagnation. Obtaining funds from 

privatization is not a priority, because in fact, a single 

infusion of financial resources into the state budget is 

not a panacea and does not solve the dilemma of 

economic growth. The main objectives of the 

privatization process should be to attract investment 

capital and, as a consequence, the possibility of 

modernization of production facilities, job creation and 

competitive products. 

The stock market of Ukraine in 2018 jumped by 

more than 80% and became the best in the world 

ranking in terms of key index, which since 1997 is 

calculated by one of the two largest domestic 

exchanges FFTS (First Stock Trading System). Index 

data clearly reflects and responds instantly to any 

market fluctuations, both positive and negative. The 

FFTS index as an indicator of economic security of 

securities traders most fully reflects the essence and 

trends of the Ukrainian stock market (Fig.5). 
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Fig.5. FFTS index value (Ukraine) 

Source: [12] 

 

The current “plus” of tens of percent means that 

the demand for securities on the market was extremely 

high, and they rose sharply in price after a period of 

deep decline in 2015-2016. Although in general, the 

volume of the Ukrainian stock market worldwide 

remains tiny and explanation Such a significant 

increase lies in the low base of comparison, but despite 

this, the dynamics of the index eloquently gives a 

positive signal to investors as potential owners of 

privatized objects [21]. 

However, despite the urgency of the issue, the 

privatization process was deliberately delayed due to a 

number of factors: 

- unreliability and imperfection of the domestic 

institutional environment, which creates the 

unattractiveness of privatization objects for foreign 

investors; 

- imperfection of the regulatory framework for 

regulating the privatization process; 

- inconsistent policies and lack of long-term plans; 

- deliberate delay in the privatization of state-

owned objects in order to maintain control over them 

and, as a result, maximize the debts of enterprises, 

which entails the loss of their potential economic 

attractiveness. 

Annual allocation of billions of hryvnias from 

privatization to the State Budget is a risky issue and 

does not correspond to the qualitative assessment of 

budget revenues, as the privatization plan is being 

implemented only by 2-4% (Fig. 6) [24]. 

 
Fig. 6. Dynamics of privatization in Ukraine, million USD 

Source: SPF 
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A positive step was the repeal by Parliament of a 

list of laws banning the privatization of more than a 

thousand enterprises. 9% of all state-owned enterprises 

(over 400 objects) have already been transferred to the 

State Property Fund of Ukraine. In general, the 

Program of Activities of the Cabinet of Ministers 

announces a reduction of the share of state ownership 

in the economy to 5%. The development of ownership 

policy with a clear definition of the purpose of state 

ownership and key performance indicators for all state-

owned enterprises is announced. [Draft Resolution on 

the Program of Activities of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine] [13]. 

Of course, corruption can also exist in private 

enterprises, but then it will cease to be a problem of 

citizens who are the "holders" of the State budget. 

On August 1, 2016, the Prozorro system came into 

force, which became mandatory for all purchases in the 

country. The system was designed to provide open 

access to information, open up the public procurement 

market to suppliers and launch transparent online 

auctions to reduce prices, which will save public money 

[14]. 

Speaking about the effectiveness of this system, 

attention is focused on its effectiveness in improving 

the efficiency of public procurement and reducing 

corruption schemes in this sector. But still, there is a 

question about possible cases of corrupt practices. 

Cooperation with the customer is necessary for 

most illegal procurements. By implementing the 

conspiracy plan, the customer may formulate a tender 

in such a way as to minimize competition for the bidder, 

providing a unique size, color, brand or composition of 

products, which, respectively, will know only a 

predetermined contractor. In addition, the customer 

may announce the bidding on such a date that the bidder 

could not physically collect the necessary certificates, 

quality certificates, etc. before the start of the bidding. 

Accordingly, the desired winner of the tender will be 

notified in advance of the need to collect certificates. 

Another effective workaround for the customer is to 

hide the tender in the electronic tender system so that 

potential bidders cannot find it and submit their bids. 

At the same time, "trusted" suppliers, of course, learn 

about everything in time. 

Of course, the above agreed actions of the bidder 

and the customer harm competition and violate the 

rights of bona fide bidders. In addition, they lead to a 

waste of budget funds in huge amounts [2]. 

Therefore, the ProZorro system gave hope for 

open work in public procurement and clearly 

minimized the risks, but corruption in public 

procurement wasn`t fully overcome. The issue of 

impunity for violating the law remains problematic, 

because as soon as the subject of the appeal applies to 

the authorized body with the recorded violations of the 

public procurement process, the customer cancels the 

tender offer and announces it again. 

In the Strategy of Sustainable Development 

"Ukraine-2020" the main goal of anti-corruption 

reform contains two components of corruption in 

Ukraine, reducing losses of the state budget and 

business due to corruption, as well as increasing 

Ukraine's position in international rankings assessing 

the level of corruption [15]. 

The constant pursuit of corruption is pushing for 

radical steps to eradicate this negative phenomenon by 

creating new bodies to combat it. The National Anti-

Corruption Bureau of Ukraine (NABU) was established 

on the basis of the Law of Ukraine “On the National 

Anti-Corruption Bureau of Ukraine” of October 14, 

2014 [7]. 

According to the NABU Law, it is a state law 

enforcement body that is responsible for preventing, 

detecting, terminating, investigating and disclosing 

corruption offenses within its jurisdiction, as well as 

preventing the commission of new ones. The purpose 

of this body is to combat criminal corruption offenses 

committed by senior officials authorized to perform the 

functions of state or local self-government, and pose a 

threat to national security. 

According to the Law of Ukraine "On 

Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on 

Ensuring the Activities of the National Anti-Corruption 

Bureau of Ukraine and the National Agency for 

Prevention of Corruption" amendments to the Law of 

Ukraine “On the Prosecutor's Office”. Pursuant to the 

above-mentioned Law, the Specialized Anti-

Corruption Prosecutor's Office (CAP) is established in 

the Prosecutor General's Office of Ukraine (as a 

structural subdivision), in which the prosecutor, as a 

specially authorized anti-corruption entity, is 

empowered to make inquiries. and the conditions that 

contributed to the commission of corruption-related 

offenses [8] in September 2019, the Supreme Anti-

Corruption Court has started its work, to which all 

NABU cases will be transferred. The creation of a court 

to hear the country's top corrupt officials was a 

requirement of Western partners and the IMF. 

Avoiding “elite corruption” (corruption of high-

ranking officials), purposeful work to expose corrup-

tion offenses was often replaced by drawing up a sig-

nificant number of protocols on ordinary officials - civil 

servants of 6-7 categories, who committed minor mis-

demeanors that only formally fell under the signs of 

corruption. socially dangerous [6]. 

The National Bureau has proved that positions do 

not save from responsibility. This confirms the fact that 

during the reporting period, under the procedural guid-

ance of SAP prosecutors, detectives reported the suspi-

cion to 17 top-level government officials. Among them: 

an employee of the Office of the President of Ukraine, 

a minister, several deputy ministers (at the time of no-

tification of suspicion), a number of former deputies of 

Ukraine, former First Deputy Secretary of the National 

Security and Defense Council, NAPC ex-head, former 

First Deputy Head of the State Migration Service of 

Ukraine, incumbent . These persons are mostly accused 

of abuse of office, harm to state interests, declaration of 

unreliable information. Perhaps the largest society was 

outraged by the actions of three people's deputies (now 

- ex), who illegally received compensation from the 

budget for rent. Also among the "leaders" brought to 

justice - middle-ranking public officers, law enforce-

ment officers, heads of state enterprises. In total, in the 

second half of 2019, the status of suspects in the NABU 
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and SAP cases was granted to 84 people, including 

many directors of state-owned enterprises [10]. 

Corruption in state-owned enterprises has been the 

focus of NABU detectives since the very beginning of 

the institution's activities. In 2018, the work started in 

December 2015 brings results: the investigation of 

corruption schemes at a number of state-owned 

enterprises has been completed, organizers and 

participants have been identified. In total, in the second 

half of last year, 61 people became accused in the 

NABU and SAP investigations. Due to their illegal 

activities, the state interests were damaged in the 

amount of more than 2.7 billion hryvnias. In the 

reporting period, the investigation of corruption at 

unique enterprises of the transport industry (SE 

"Seaports Administration of Ukraine", PJSC "Sea 

Trident", PJSC "Ukrzaliznytsia"), chemical industry 

(PJSC "United Mining and Chemical Company"), 

energy (JSC "Kharkivoblenergo"), etc. Sufficient 

evidence has been gathered to draw up and send 

indictments to court. As a result, the National Bureau, 

as a pre-trial investigation body, has fulfilled its 

mission. Then - the word of the court, which must 

determine the degree of guilt of persons and sentence 

them to crimes. The NABU court ruling is an important 

precondition for compensating the state for corruption. 

After all, under these conditions, the confiscation of 

property seized during the pre-trial investigation 

becomes a reality. There are hundreds of plots of land 

and real estate, vehicles and more. The total value of 

these assets reaches over UAH 9 billion, of which about 

UAH 0.5 billion is in criminal proceedings in which an 

indictment has been drawn up [10]. (Fig. 7). 

 

 
Fig.7. Performance results NABU 

Source: [10] 

 

The economy is a dynamic system that is con-

stantly changing under the influence of certain factors. 

That is why for positive and qualitative dynamics it is 

necessary to minimize the impact of destabilizing 

factors. 

Economic growth is the response of the economic 

system to positive influences and the transition to a 

higher stage of evolution. One of the main indicators of 

economic growth is the growth of absolute and relative 

indicators of real GDP. That is, a growing economy 

produces more and more goods and more services. This 

process is accompanied by the strengthening of the 

competitive advantages of the national economy on the 

world stage. 

In a study by the Office of Financial and Economic 

Analysis in the Verkhovna Rada of Ukraine (OFEA) to 

obtain an empirical assessment of the impact of 

corruption on economic growth, an empirical analysis 

of a sample of 145 countries analyzed data on two 

indicators: corruption perception index and GDP per 

capita (Fig.8). 

In the world during the relevant period there was 

a direct relationship between CPI and GDP per capita - 

the higher the level of corruption, the lower the GDP. 
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Fig.8. Correlation between GDP per person and the value of the CPI in the EU, 2019 

Source: [22] 

 

The study of the impact of corruption on GDP per 

person clearly shows the regional differences between 

countries. A similar situation is observed when 

assessing the interdependence between the level of 

corruption and two indicators such as life expectancy 

and literacy. 

It is quite difficult to overthrow the corrupt elite 

and oligarchs from the top of the pyramid. However, it 

is possible to put an end to the destructive relationship 

between government, wealth and corruption by 

outlining the requirements of high standards of 

government accountability and an independent 

judiciary. 

Corruption contributes to the following 

phenomena, which have a destructive burden on 

economic growth and, consequently, on economic 

development: 

⁃ loss of trust of economic entities and citizens in 

government structures; 

⁃ growth of the shadow economy sector, which 

contributes to the shortfall of the state budget in tax 

revenues; 

⁃ irrational use of budget funds in the current state 

budget deficit; 

⁃ loss of potential investors due to the inverse 

proportionality of the level of corruption to the level of 

attractiveness of the investment climate; 

⁃ non-fulfillment by the state, as an institution of 

the political system of society, of the functions assigned 

to it in full; 

⁃ distortion of property relations and fair 

distribution and redistribution of resources in society, 

which creates social inequality; 

⁃ negative impact on strategically important 

sectors of the economy such as medicine and education. 

Conclusions and suggestions. Not to fight cor-

ruption means to support it, but given the devastating 

consequences of such inaction in all spheres of society, 

the problem of counteracting this "enemy" is in any 

state. First of all, it is necessary to understand that anti-

corruption reforms are not just a process of concluding 

corrupt officials, because the latter will not change the 

system at all. This is a view into the "root" of the prob-

lem, which defines corruption as an acceptable norm, 

but as the basis for the formation of social, political and 

economic order. 

Given the above, a number of measures are pro-

posed to overcome corruption: 

- limiting the opportunities for hidden government 

actions by demonopolizing the country's politics and 

economy; 

- the active support of civil society by programmes 

for local authorities aimed at reducing the risks of cor-

ruption that arise during the decentralization reform; 

- enhancing the virtue, independence and profes-

sionalism of the judicial system; 

- speeding up the process of privatization, reforms 

of state-owned enterprises and developing a procedure 

for the verification of relevant draft laws to attract anti-

monopoly assessment to prevent damage to competi-

tion for discriminatory norms. 
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Анотація 

У статті приділено увагу питанням теоретико-методологічних засад формування системи страхування 

екологічних ризиків. Досліджено подальший соціально-економічний поступ в Україні, що залежить від 

досягнення прийнятного рівня техногенно-екологічної безпеки та забезпечення самовідтворення навколи-

шнього природного середовища в умовах посиленого антропогенного навантаження на елементи довкілля. 

Проаналізовано проблеми сучасної цивілізації, що відбувається на фоні погіршення якості довкілля, що 

потребує подальших розробок форм та методів зменшення негативного впливу на оточуюче середовище. 

Abstract 

The article reviews the theoretical and methodological principles of the formation of the insurance system of 

environmental risks. The further socio-economic progress in Ukraine is explored, which depends on the achieve-

ment of an acceptable level of technogenic and ecological safety and ensuring self-reproduction of the environment 

in conditions of increased human-induced loading on the elements of the environment. The problems of modern 

civilization taking place against the background of deterioration of the quality of the environment are analyzed, 

which requires further development of the forms and methods of reducing the negative impact on the environment. 

Ключові слова: екологічна безпека, екологічний ризик, організаційно-економічний механізм, стра-

тегічне управління, навколишнє середовище. 

Keywords: ecological safety, ecological risk, organizational and economic mechanism, strategic manage-

ment, environment. 

 

Вступ. В сучасному світі все більше приділя-

ється уваги вирішенню екологічних проблем, які 

можуть бути спричинені як самою природою, так і 

діяльністю людини, причому останній чинник про-

являється все відчутніше. Проблеми забруднення 

навколишнього середовища та природних ресурсів 

та нераціонального природокористування – одні із 

найбільш нагальних і гострих проблем сучасності 

та вимагають участі усіх держав як на національ-

ному, так і на транснаціональному рівнях. Науковці 

справедливо стверджують, що екологічні проблеми 

не обмежені національними кордонами, вони ма-

ють загальнопланетарний характер [2].  

Через неврегульованість механізму економіч-

ної відповідальності суб’єктів господарювання, 

особливо підприємств з підвищеною небезпекою, 

держава бере на себе асигнування значних бюдже-

тних коштів на подолання негативних екологічних 

явищ. У вирішенні цих проблем особливої актуаль-

ності набуває розробка та впровадження дійової си-

стеми екологічного страхування практично в усіх 

галузях народного господарства. Недостатність ви-

користання потенціалу страхування як потужного 

інструментарію управління та запобігання екологі-

чним ризикам, а також відсутність належного стра-

хового захисту юридичних осіб та громадян в умо-

вах забруднення навколишнього природного сере-

довища визначило вибір теми наукової роботи. 

На перший план все активніше виступають не 

стільки традиційні політичні й соціально-економі-

чні проблеми, скільки злободенні екологічні про-

блеми, які в наш час посіли провідне місце серед 

проблем на національному рівні. Саме тому одним 

із пріоритетних національних інтересів України є 

забезпечення екологічно безпечних умов життєді-

яльності людини і суспільства, збереження навко-

лишнього середовища. З метою управління еколо-

гічною безпекою для виконання задач, які сформу-

льовані у Законі України «Про основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики на пе-

ріод до 2020 року», виникає потреба прогнозної 

оцінки екологічного ризику, як міри реальних існу-
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ючих загроз для прийняття попереджувальних за-

ходів щодо зниження даного рівня ризику, що стає 

все більш актуальним [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Людська практика дає можливість стверджувати, 

що будь-яка діяльність потенційно небезпечна. У 

визначенні ризику в безпеці виділяють соціальні, 

професійні, екологічні, техногенні, медико-біологі-

чні, військові й інші ризики. В екології вирішальне 

значення мають проблеми безпеки людини і навко-

лишнього середовища, що пов’язано з можливістю 

виникнення екологічного ризику. Проблемами оці-

нки екологічного ризику займаються як вітчизняні, 

так і зарубіжні фахівці, серед яких особливий вне-

сок у вивчення даного питання внесли: С.П. 

Іванюта, К.В. Таранюк, А.Б. Качинський, B. В. Віт-

лінський, О. О. Веклич, М. В. Голованенко, C. М. 

Ілляшенко, О. В. Козьменко, А. Б. Качинський, В., 

С. К. Харічков, Є. В. Хлобистов, Бурков, П. А. Ва-

ганов, К. Рихтер, О. Н. Русак, О. В. Садченко та 

інші. 

Постановка завдання. Метою даної статті є 

розробка теоретико-методологічних засад функціо-

нування цілісної системи екологічного страхування 

на основі вдосконалення форм та методів управ-

ління екологічними ризиками на об’єктах підвище-

ної небезпеки. 

Оцінка екологічного ризику на території Укра-

їни для вибору оптимального підходу управління 

екологічними ризиками на регіональному рівні, 

спрямованому на запобігання та зниження рівня не-

гативних наслідків природного та антропогенного 

характеру. 

Досягнення поставленої мети обумовило необ-

хідність вирішення таких завдань: 

- обґрунтувати наукові підходи і шляхи вдо-

сконалення ефективного функціонування системи 

страхування екологічних ризиків у сфері природо-

користування; 

- провести класифікацію основних видів 

екологічних ризиків, що мають негативний вплив 

на життєдіяльність людей та навколишнє середо-

вище; 

- узагальнити наукові положення щодо фор-

мування механізму екологічного аудиту при прове-

денні екологічного страхування; 

- удосконалити методичні підходи до розра-

хунку страхових сум та страхових тарифів при про-

веденні екологічного страхування; 

- поглибити та удосконалити механізм уп-

равління екологічними ризиками на об’єктах підви-

щеної небезпеки. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність 

теоретичного обґрунтування та розроблення мето-

дичних засад організації та впровадження системи 

екологічного страхування зумовлена зростанням 

рівня екологічної небезпеки в Україні.  

На сьогодні зростає кількість техногенно-еко-

логічних аварій та катастроф, ядерних інцидентів, 

об'єктів та видів діяльності, які є джерелами підви-

щеної небезпеки для навколишнього природного 

середовища, актуалізуються проблеми зберігання 

та знешкодження екологічно небезпечних відходів, 

посилюються негативні впливи господарської дія-

льності на стан екосистеми. Така ситуація спонукає 

країни світу посилювати еколого-правові вимоги до 

виробничої та іншої господарської діяльності, здій-

снювати економічне стимулювання природоохо-

ронної діяльності і одночасно підвищувати відпові-

дальність за шкоду, заподіяну внаслідок порушення 

законодавства про охорону навколишнього приро-

дного середовища, а отже, впроваджувати екологі-

чне страхування [3].  

Щоб дослідити важливість ринку послуг еко-

логічного страхування, потрібно насамперед про-

аналізувати поняття, сутність та сучасний стан еко-

логічного страхування в Україні. У наукових дже-

релах наведено різні підходи щодо тлумачення 

поняття "екологічне страхування":  

1. Страхування цивільної відповідальності під-

приємств, установ і організацій за шкоду, завдану 

інтересам третіх осіб внаслідок аварійного забруд-

нення навколишнього природного середовища дія-

льністю, що створює підвищену екологічну небез-

пеку. 

2. Механізм захисту екологічних прав грома-

дян, захисту майнових інтересів суб'єктів підприє-

мницької діяльності, що створюють небезпеку для 

навколишнього природного середовища. 

3. Механізм захисту майнових інтересів підп-

риємств, установ, організацій, спрямований на здій-

снення заходів з попередження, подолання або зме-

ншення негативного впливу ризиків забруднення 

навколишнього природного середовища і відшко-

дування пов'язаних з таким забрудненням витрат. 

4. Страхування фінансової відповідальності, 

яке передбачає перекладання відповідальності за 

непередбачувану екологічну шкоду на страхові 

компанії. Екологічне страхування охоплює сукуп-

ність інструментів екологічної політики, за допомо-

гою яких здійснюється страхування екологічного 

ризику тощо [1]. 

Екологічне страхування здійснюється в обов'я-

зковій та добровільній формах. Обов'язковому еко-

логічному страхуванню підлягає діяльність підпри-

ємств, установ та організацій, що є джерелом під-

вищеної небезпеки для навколишнього природного 

середовища. Переліки видів діяльності, а також 

конкретних підприємств, установ та організацій – 

джерел підвищеної небезпеки для навколишнього 

природного середовища, що підлягають обов'язко-

вому екологічному страхуванню, повинні затвер-

джувати Кабінет Міністрів України за поданням 

центрального органу виконавчої влади з питань 

охорони навколишнього природного середовища. 

Добровільне екологічне страхування здійснюється 

відповідно до законодавства України. Перелік ви-

дів діяльності, що підлягають добровільному еко-

логічному страхуванню, визначається договором 

екологічного страхування [7]. 

Для впровадження і регулювання ринку еколо-

гічного страхування необхідно створити на держа-

вному рівні відповідні фінансові інститути, органі-

зувати функціональну структуру національної сис-

теми екологічного страхування та розробити 
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функціональну модель розвитку екологічного стра-

хування з метою застосування цілісного підходу до 

формування ринку екологічного страхування в Ук-

раїні. 

До природоохоронних заходів належать усі 

види господарської діяльності, спрямовані на зни-

ження чи ліквідацію негативного антропогенного 

впливу на навколишнє природне середовище, збе-

реження, покращення і раціональне використання 

природно ресурсного потенціалу країни. Фінансове 

забезпечення природоохоронної діяльності перед-

бачає законодавчо усталену систему джерел і форм 

фінансування сфери охорони навколишнього при-

родного середовища; від нього залежить успіш-

ність вирішення нагальних екологічних проблем, а 

загалом – стан довкілля в Україні.  

Чільне місце серед джерел фінансових ресур-

сів, що спрямовуються на природоохоронні цілі, 

відводиться екологічному оподаткуванню. Загалом 

основою ідеології екологічного оподаткування є 

встановлення податкового навантаження на вико-

ристання природних ресурсів, за забруднення на-

вколишнього природного середовища та виробниц-

тво товарів і послуг, які мають високий рівень еко-

логічного ризику. 

В таблиці 1 представлено напрямки викорис-

тання коштів на охорону довкілля у 2018 р. 

Таблиця 1. 

Витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами природоохоронних заходів у 

2018 році (млн. грн. без ПДВ) 

Напрями 

Витрати на 

охорону на-

вколиш-нього 

природного 

середовища: 

Всього 

У тому числі: 

капітальні 

інвестиції 

з них: 
поточні ви-

трати 

 
в очищення 

в інтегровані 

технології 

1 2 3 4 5 6 

Охорона атмосфер-

ного повітря і про-

блеми зміни клімату 

6403,6 3505,9 2950,4 514,4 2897,7 

Очищення зворотних 

вод 
11316,1 1692,6 1354,7 308,5 9623,5 

Поводження з відхо-

дами 
10012,3 1182,1 1135,5 44,5 8830,2 

Захист і реабілітація 

ґрунту, підземних і по-

верхневих вод 

2732,7 1444,3 118,1 1231,2 1288,4 

Зниження шумового і 

вібраційного впливу 

(за винятком заходів 

для охорони праці) 

278,1 60,3 58,8 1,5 217,8 

Збереження біорізно-

маніття і середовища 

існування 

871,2 73,4 - - 797,8 

Радіаційна безпека 2166,5 2036,5 299,1 1593,7 130,0 

Науково-дослідні ро-

боти природоохорон-

ного спрямування 

124,2 5,7 - - 118,5 

Інші напрями природо-

охоронної діяльності 
487,6 73,5 - - 414,1 

Усього 34392,3 10074,3 5916,6 3693,8 24318 

 

В Україні у загальному обсязі капітальних ін-

вестицій на охорону навколишнього природного 

середовища найбільшу частку (15,8%) становили 

інвестиції в інтегровані технології, в очищення – 

84,2% [5]. 

Ключовим питанням у розвитку системи еко-

логічного страхування є визначення обсягу тариф-

них ставок. На величину страхового тарифу в сис-

темі екологічного страхування підприємств проми-

словості впливають наступні чинники: частота 

виникнення еколого-техногенних аварій, кількість 

підприємств з підвищеним ступенем екологічної 

небезпеки, розміщених на певній території, макси-

мальний збиток, який може бути спричинений на-

вколишньому середовищу внаслідок виникнення 

страхового випадку; імовірність виникнення стра-

хового випадку; рівень екологічної небезпеки обла-

днання та ін.  

У різних державах існують спеціальні пули 

екологічного страхування, які використовують, в 

основному, при страхуванні небезпечних, величез-

них або маловідомих ризиків. Вперше такий пул 

було створено в Японії у 1979 р. для страхування 

відповідальності за аварійний розлив нафти. Він 

об'єднав 38 учасників, зокрема 22 – японських і 16 
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– іноземних. Пули екологічного страхування ство-

рені також у Великобританії, Нідерландах, Франції, 

Швеції і інших країнах. Перевага пулів полягає в 

тому, що вони дають змогу об'єднувати страхові 

компанії для сумісного страхування екологічних 

ризиків. Кожна компанія передає в пул застрахо-

вані ризики, отримує певну частку зібраних пулом 

внесків (премій) і в тій же частці несе відповідаль-

ність щодо відшкодування збитків. 

У країнах Європейського Союзу система стра-

хування екологічних ризиків включає декілька ви-

дів страхового захисту:  

- страхування відповідальності за аварійне і 

поступове забруднення навколишнього середо-

вища в рамках страхування загальної відповідаль-

ності;  

- страхування відповідальності тільки за ава-

рійне забруднення навколишнього середовища в 

рамках страхування загальної відповідальності;  

- страхування відповідальності за аварійне і 

поступове забруднення навколишнього середо-

вища в рамках екологічного страхування.  

У європейській практиці удосконалюється за-

конодавча база екологічного страхування, створю-

ються системи обов'язкового страхування екологіч-

них ризиків, упроваджується механізм загальної 

відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок за-

бруднення навколишнього природного середо-

вища. У багатьох країнах спостерігається тенденція 

переходу від страхування екологічних ризиків у ра-

мках страхування загальної відповідальності до 

страхування всіх ризиків, пов'язаних із забруднен-

ням навколишнього середовища, але тільки в рам-

ках договорів екологічного страхування [6].  

Висновки. Таким чином, можна сказати, що 

навколишнє природне середовище потребує розум-

ного науково обґрунтованого контролю за викори-

станням, збереженням та примноженням сировини 

а саме вдосконалення законодавчої бази екологіч-

ного страхування; пріоритетним напрямом у розви-

тку екологічного страхування має стати обов'язкове 

страхування відповідальності власників джерел пі-

двищеної екологічної небезпеки в разі заподіяння 

шкоди третім особам внаслідок аварійного забруд-

нення навколишнього середовища; розвиток добро-

вільного та обов'язкового екологічного страху-

вання; впровадження державної підтримки ринку 

екологічного страхування; покращення механізму 

використання екологічного аудиту, який слугує по-

тужним інформаційним ресурсом під час здійс-

нення екологічного страхування.  

Незважаючи на глибоку еколого-економічну 

кризу в українському суспільстві, впровадження 

економічних методів регулювання природокорис-

тування, а саме таких як оцінка та моніторинг еко-

логічного ризику, залишається одним із першочер-

гових завдань, оскільки від його успішного вирі-

шення значною мірою залежить економічна 

ефективність народного господарства, здатність 

економіки України до стабільного і тривалого само-

розвитку. Але на жаль, даній проблемі, не достат-

ньо приділяється увага з боку держави і потребує 

подальшого розвитку. 
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Аннотация 

В статье обосновывается анализ рисков для оценки эффективности проектов при внедрении иннова-

ционных процессов, которое постоянно возрастает, поскольку оно влияет на лидирующие позиции пред-

приятий, повышая ее конкурентоспособность на внутреннем и международном рынках.  

Abstract 

The article substantiates a risk analysis to assess the effectiveness of projects in the implementation of inno-

vative processes, which is constantly growing, since it affects the leading positions of enterprises, increasing its 

competitiveness in the domestic and international markets. 
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“Самый большой риск – не принимать какие-

либо рискованные решения... В мире, который ме-

няется очень быстро, единственная стратегия, 

которая гарантированно потерпит неудачу – не 

рисковать” 

Марк Цукерберг 

 

Введение. 

Оценка рисков инновационной деятельности и 

определение степени их влияния на экономическое 

положение предприятий является сложным мно-

гоцелевым процессом. При выборе проекта необхо-

димо оценить его эффективность, неопределен-

ность и факторы риска. При эффективности оценки 

инвестиционных проектов в условиях развития ин-

новационной деятельности всегда сопряжена с рис-

ком, который включает в себя постоянное количес-

тво факторов. Инновационная активность подразу-

мевает больший риск, потому что почти нет полной 

гарантии успешного результата в инновационном 

предпринимательстве. В крупных организациях 

этот риск в несколько раз меньше, потому что мас-

штаб обычной экономической деятельности ком-

пенсирует его. При управлении инновационными 

рисками предприятий необходимо выявить все во-

зможные виды рисков, уметь их идентифицировать 

и грамотно организовать работу подразделений по 

управлению рисками.  

На сегодняшний день в Узбекистане сущест-

вуют три основных фактора повышения инно-

вационности в экономики1:  

                                                           
1 http://ced.uz/wp-content/uploads/2012-Klastery.pdf - Ана-

лиз возможностей развития промышленных кластеров и 

производственной кооперации в Республике Узбекистан. 

- наличие и доступность знаний и технологий, 

которые способны повысить эффективность прои-

зводства; 

- способность воспринимать, генерировать и 

внедрять инновации; 

- инновационная востребованность, являющие 

необходимым для развития экономики предприя-

тий.  

Кроме того, Законом Республики Узбекистан 

“Об инновационной деятельности” разработаны во 

исполнение Указа Президента Республики Узбеки-

стан от 8 сентября 2017 года №УП-5185 и в целях 

реализации дорожной карты по эффективной реа-

лизации Концепции административной реформы 

Республики Узбекистан для усиления инновацион-

ной активности2, что показывает актуально важным 

изучить теоретические и практические аспекты 

анализа рисков в оценки эффективности инвести-

ционных проектов при внедрении инновационных 

процессов в производство. 

Методология исследования.  

В настоящее время не существует единой ме-

тодологии оценки влияния рисков инновационной 

деятельности предприятия. Каждое предприятие 

использует независимо разработанные методы 

расчета риска, основанные на соотношении затрат 

на риск и времени риска. Не существует опре-

делёно одного процесса управления рисками, спо-

собствующего последовательному согласованию 

действий, направленных на минимизацию и нейт-

2 Закон Республики Узбекистан “Об инновационной дея-

тельности” от 8 сентября 2017 года №УП-5185. 
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рализацию рисков, втом числе результаты деятель-

ности не может быть точно рассчитано заранее3. Но 

следует отметить, что качественно разработанные 

программы управления рисками всего лишь позво-

ляют руководителям предприятий снизить эконо-

мические потери и повысить эффективность инно-

вационной деятельности предприятий.  

Анализ современной экономической литера-

туры показывает, что единый подход к управлению 

рисками инновационной деятельности предприя-

тия не разработан как в отечественной, так и в зару-

бежной теории и практике. Необходимо отметить, 

значительный вклад в научную разработку отдель-

ных теоретических, организационных, экономиче-

ских аспектов идентификации и управления рис-

ками внесли работы таких авторов, как: Балабанова 

И.Т., Васюхина О.В., Баркер А., Малоне М., Найт 

Ф., Санта Б., Шарпа У., Шмидт С. и другие. Среди 

наших отечественных авторов можно отметить 

труды Ғозибеков Д.Ғ., Артқков Н.А., Жўраев А.С., 

Ангелиди М.С., Хамидулик М.Б., Соколова Л.А., 

Котов В.А., Носиров Э.И., Маматов Б.С., Шоисло-

мова Н.Қ., Шарифходжаева К.У и другие.  

Важным моментом является улучшение управ-

ления рисками путем построения различных 

классификаций рисков. Создание общей классифи-

кации рисков представляет собой систему оценки 

рисков, помогает найти лучший метод управления 

инновационным риском. Риском можно управлять 

с помощью различных методов, которые могут 

определить степень риска и предпринять действия 

по снижению риска во времени. Чтобы охарактери-

зовать риск и начать минимизировать его, необхо-

димо установить, к каким классификационным кри-

териям он относится, затем мы можем определить 

природу и причину риска, и в заключение мы мо-

жем найти факторы, которые влияют на этот риск. 

Далее в таблице № 1 представлена модель 

управления инновационным риском, где представ-

лен инновационный потенциал предприятия и спо-

собы нейтрализации и минимизации рисков. Разли-

чаются следующие виды эффективности в зависи-

мости от ожидаемых результатов и затрат. 

 

Таблица №1 

Модель управления инновационным риском4 

Инновационный потенциал предприятия (фазами инновации) 

 

Риски планирования  Риски формирования  
Риски введение или 

спада 

Способы нейтрализации и минимизации рисков: 

- установление соответствия между 

технологиями для 

транзакции, штатное расписание и 

управление рисками; 

- применение интегриро-

ванного алгоритма иден-

тификации; 

 

- применение интегрированного алго-

ритма идентификации и 

управление рисками инновационной 

деятельности предприятий. 

 

Модель конкретных способов инновационного 

управления рисками предприятия позволяет быс-

тро и качественно нейтрализовать риски в соответ-

ствии с возможностями предприятия предлагае-

мыми конкретными методами. 

В таблице №2 представлены виды эффектив-

ности в реализации инноваций в процесс производ-

ства, которые представляют общую картину по не-

обходимым показателям. 

 

Таблица №2 

Виды эффективности в реализации инноваций в процесс производства5 

№ 
Типы 

эффективности 
Показатели 

1.  Экономические 
Показатели рассматриваются как ценность результатов и затрат на внедре-

ние инноваций. 

2.  
Научные и 

технические 

Индикаторы рассматриваются с точки зрения инноваций, в доступности их 

использования, уровень их полезности. 

3.  Финансовые 
Показатели основаны и рассчитаны с использованием финансовых инстру-

ментов. 

4.  
Ресурсные 

 

Индикаторы представляют влияние инноваций на производство товаров, 

уровень потребления и использования различных ресурсов. 

5.  Социальные Использовав инновации индикаторы учитывают социальные результаты.  

6.  Экологические 
Индикаторы учитывают влияние инновации на окружающую среду и пря-

мой влияние на людей. 

 

                                                           
3 Дёшина С.П. Эффективность инновационного проекта: 

Учебное пособие / Глазовский инженерно-экономиче-

ский институт, 2009. –164 с. 
4А.Nechaev, O.Antipina Analysis of risk management in in-

novation activity process, September 2017. (https://www.re-

searchgate.net/publication/320747924) 

5А.Nechaev, O.Antipina Analysis of risk management in in-

novation activity process, September 2017. (https://www.re-

searchgate.net/publication/320747924) 
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Предложенная классификация рисков позво-

ляет анализировать определенный риск с максима-

льным качеством. Это дает экономисту возмож-

ность сосредоточиться на пропущенных признаках. 

Полученная информация очень важна, так как при 

отсутствии информации о признаках и факторах 

риска невозможно провести полный анализ и нейт-

рализацию рисков. 

Анализ исследования. 

Расчёт анализа рисков в оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов при внедрении инно-

вационных процессов в производство в первую оче-

редь для выведения экономической эффективно-

сти, которая приводит к сохранение трудовых 

ресурсов, материальных или природных ресурсов 

или позволяет приумножить средства производс-

тва, товары народного потребления и услуг. А нау-

чно-техническую эффективность можно оценить 

через ожидаемую экономическую эффективность. 

Можно сказать, что 15% прикладных исследований 

характеризуют потенциальную экономическую эф-

фективность и 85% - ожидаемую. Для определения 

эффективности инвестиционных проектов при вне-

дрении инновационных процессов анализ риска 

предлагаем рассчитать следующим образом6:  

𝐾𝑚 = ∑
𝑟𝑖

𝑡𝑖
 (1) 

Оно рассчитывается как соотношение суммы 

затрат на нейтрализуемые риски потенциала пред-

приятия в инновационная деятельность, к сумме пе-

риодов риска нейтрализации. 

где, Km - коэффициент продуктивности инно-

вационный, трудовой, управленческой, инфрастру-

ктурной, экономической, финансовой и производс-

твенной мощности предприятия; 

ri - затраты, связанные с экономическим, прои-

зводственным, инновационным и инфраструктур-

ным потенциалом предприятия; 

ti - период нейтрализации риска. 

Риск должен быть проанализирован до макси-

мально допустимого предела. Основная цель управ-

ления, особенно для экономики страны должна до-

пустить возможность уменьшения в прибыли, но не 

банкротство при худших обстоятельствах. 

Результаты исследования.  

На примере АО “Узметкомбинат” рассчитан 

анализ риска при внедрении инновационных про-

цессов в эффективности инвестиционного проекта 

«Организация участка по брикетированию техно-

логических отходов». 

Как известно, при производстве стали, ферро-

сплавов и теплоизоляционных материалов обра-

зуются определенное количество неликвидных ис-

ходных материалов и технологических отходов, та-

ких как: окалина, мелочь каменного угля, пыли 

газоочистки, шлаки, мелочь и пыль готовой проду-

кции (образующихся при дроблении). В связи с 

чем, их переработка и возврат в технологический 

процесс производства является актуальной задачей 

                                                           
6 E.M. Grochowski, J. Warschat, R. Dasher, The impact of 

collaboration with big companies on entrepreneurial technol-

ogy innovation, Conference on Management of Engineering 

and Technology, United States; September 2016. 

комбината. В целях экономии энергоносителей 

данные мелкодисперсные материалы необходимо 

окомковывать или брикетировать7. 

Необходимо определить цели проекта, ко-

торые являются следующие: 

- брикетирование неликвидных материалов и 

мелкодисперсных отходов производства АО «Уз-

меткомбинат» и их возвращение в технологический 

цикл производства; 

- создание новых рабочих мест. 

Прогнозная стоимость проекта – 0,9 млн. долл. 

за счет собственных средств комбината. Срок реа-

лизации проекта – 2019-2020 гг. Создание новых 

рабочих мест (прогноз) - 10 чел. Использовав фор-

мулу (1) найден коэффициент продуктивности ин-

новационный, трудовой, управленческой, инфра-

структурной, экономической, финансовой и прои-

зводственной мощности предприятия следующим 

образом: 

 

𝐾𝑚 = ∑
𝑟𝑖

𝑡𝑖
=

7 502 625 000

12
= 625 218 750 сум 

Исходя из этого, ri - 0,9 млн. долл. (по курсу 

Центрального банка Республики Узбекистан на пе-

риод 01.01.2019 г. составляло 8336,25), которое ра-

вно 7 502 625 000 сум. Период риска нами был взят 

период за один целый год, рассмотренное в ме-

сяцах. В итоге коэффициент продуктивности инно-

вационный, трудовой, управленческой, инфрастру-

ктурной, экономической, финансовой и производс-

твенной мощности предприятия по проекту 

«Организация участка по брикетированию техно-

логических отходов» равна 625 218 750 сум в пе-

риод за один месяц.  

Заключение и предложения.  

В настоящее время инновации, научно-техни-

ческое совершенствование являются основой ста-

бильного экономического прогресса практически 

во всем мире. В свою очередь, инновации связаны 

с неопределенностью экономической конъюнк-

туры, которая является результатом нестабильно-

сти спроса-предложения товаров, денег, факторов 

производства, а также из многих сфер применения 

капитала и разнообразия критериев для инвестиро-

вания средств, от ограниченных знание бизнеса и 

коммерции и большое количество других обстоя-

тельств. 

На сегодняшний день необходимость быст-

роты принятия решения является актуальным и ва-

жным фактором для инвесторов. А предложенный 

нами анализ может частично и быстро оценить риск 

в оценки эффективности инвестиционных проектов 

при внедрении инновационных процессов в прои-

зводство.  

Предложения:  

1. Необходимо использовать модели управ-

ления инновационным риском, где представляются 

7 Разработано автором на основе информационных отче-

тов АО “Узметкомбинат” 2019 г. 
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инновационный потенциал предприятий и способы 

нейтрализации и минимизации рисков. 

2. Важным моментом является улучшение 

управления рисками путем построения различных 

классификаций рисков. Создание общей классифи-

кации рисков представляет собой систему оценки 

рисков, помогает найти лучший метод управления 

инновационным риском. 

3. Как было изложено выше, что 15% прикла-

дных исследований характеризуют потенциальную 

экономическую эффективность и 85% - ожи-

даемую. Для определения эффективности инвести-

ционных проектов при внедрении инновационных 

процессов анализ риска имеет решение в опре-

делённых случаях при выборе инвестиционных 

проектов. 

4. Использовать комплексный подход в ана-

лизе рисков. Данный подход позволяет получить 

полную картину вероятных результатов проекта, 

даст возможность проанализировать положитель-

ные и отрицательные факторы, которые ждут инве-

стора. 
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Аутсорсинг (outsourcing) – буквально 

трактуется как «использование внешних ресурсов» 

или «внешних источников». В настоящее время 

существует множество определений аутсорсинга. 

Например, Д.Б. Хейвуд определяет аутсорсинг как 

«перевод внутреннего подразделения или 

подразделений предприятия и всех связанных с 

ними активов в организацию поставщика услуг, 

предлагающего оказывать некую услугу в течение 

определенного времени по оговоренной цене» [5, с. 

5]. 

В последнее время ряд специализированных 

компаний оказывает поддержку организациям, ис-

пытывающим трудности в оформлении и передаче 

документов в архив. В частности, такие аутсорсин-

говые организации осуществляют комплексную ар-

хивную обработку, обеспечивающую беспрепят-

ственную сдачу документов по личному составу в 

государственные и муниципальные архивы, что, 

безусловно, приведет к решению ряда проблем ар-

хивного хранения документов по личному составу 

[1, с. 51]. 

Нормативно – методическая база предоставле-

ния аутсорсинговых услуг в настоящее время от-

сутствует. А тем временем проблема возрастания 

объёмов документов сегодня актуальна практиче-

ски для всех организаций. В современных условиях 

организации должны обладать высокой степенью 

https://www.researchgate.net/publication/320747924
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конкурентоспособности и постоянно улучшать ка-

чество производимой продукции и услуг, при этом 

требуется минимизация их себестоимости. Анализ 

рынка аутсорсинговых услуг в городе Сургуте, кон-

статирует растущую популярность кадрового, бух-

галтерского и архивного аутсорсинга (Таблица). 

Таблица  

Рынок аутсорсинговых услуг в городе Сургуте 

Аутсорсинговая 

компаниия, дата со-

здания 

 

Сферы деятельности 

 

Клиенты 

«РосБухцентр Сур-

гут», 2003 год 

Ведение бухгалтерского учета: 

-составление и сдача отчетной документации; 

-передача кадрового делопроизводство; 

-ведение бухучета. 

 

«Ликвидсталь», «Котофото», 

«Мечел», «РЖД», 

«4TOCHKI.RU», КУВАЛДА.РУ, 

Индивидуальными предприни-

мателями и предприятиями раз-

ных форм собственности. 

Компания 

«САЛЬДО», 2019 

год 

Бухгалтерский аутсорсинг, рассчитанный на 

микро-бизнес, малый и средний бизнес. 

Индивидуальные предпринима-

тели и предприятия разных форм 

собственности. 

ООО «СибирьФин-

Траст», 2004 год 

Бухгалтерский аутсорсинг, специализируется 

также на микро- и малых предприятиях. 

Индивидуальные предпринима-

тели и предприятия разных форм 

собственности. 

ООО «Аудит и Фи-

нансовая безопас-

ность», 2008 год 

Бухгалтерское обслуживание и сопровожде-

ние организаций малого и среднего бизнеса, 

ИП. 

Индивидуальные предпринима-

тели и предприятия разных форм 

собственности. 

Компания «БухСер-

вис86», 2015 

Аутсорсинг бухгалтерии: бухгалтерское об-

служивание, постановка бухгалтерского 

учета, восстановление бухучёта, ведение 

участков бухгалтерии, расчет зарплаты. 

Консалтинг: налоговое консультирование, 

аудиторские услуги. 

Рекрутинг и КДП: подбор бухгалтеров, ве-

дение кадрового делопроизводства. 

Индивидуальные предпринима-

тели и предприятия разных форм 

собственности. 

«Вневедомствен-

ный архив», 2009  
Архивный аутсорсинг  

"Агентство Воздушных Сообще-

ний", банк "Агропромкредит", 

Газпром Газнадзор, Газпром 

Межрегионгаз, МАУ "Город-

ской парк", "ВТБ 24", "Сбер-

банк", СургутинформТВ, 

"Ютэйр" 

ООО «Бизнес 

Партнер», 2016 

Ведение бухгалтерского учета, регистрация 

юридических лиц, ликвидация предприятий; 

аудиторские услуги; страхование; помощь в 

оформлении пенсий. 

Индивидуальные предпринима-

тели, предприятия разных форм 

собственности, физические 

лица. 

ООО КЦ «Профес-

сионал», 2015 

1.Архивный аутсорсинг 

2.Бухгалтерский аутсорсинг 

2.Аутсорсинг охраны труда 

4. Кадровый аутсорсинг 

5.Помощь в оформлении пенсии. 

Индивидуальные предпринима-

тели, предприятия разных форм 

собственности, физические 

лица. 

 

Из таблицы, что компании ООО КЦ «Профес-

сионал» занимаемся обширными видами аутсор-

синга. В настоящее время центр на условиях кадро-

вого аутсорсинга обслуживает пять организаций, а 

именно: ООО ЦД «Меркурий», ООО «Новые инже-

нерные технологии», ИП Вуккерт, ИП Байгускаров, 

ИП Чернышев. 

Так, в полный спектр задач, решаемых при по-

мощи аутсорсинга кадрового учета можно отнести: 

аудит кадровой документации, ведение кадрового 

учета в целом, восстановление документации за 

предыдущие периоды 

Кадровый аутсорсинг позволяет также улуч-

шить предприятии отдела кадров организации, раз-

работать эффективные инструменты для управле-

ния внутренней документацией и обеспечить внед-

рение и контроль за использованием наиболее 

подходящих методик. 

Еще одним видом деятельности организации 

является бухгалтерский аутсорсинг - один из вари-

антов бухгалтерского обеспечения функций учёта и 

отчетности на предприятии, за которое несёт пол-

ную ответственность, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, руководитель 

предприятия.  
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Так, данная услуга включает в себя: ведение 

бухгалтерского и налогового учета при применении 

общей системы налогообложения; ведение управ-

ленческого учета и отчетности по согласованным 

формам; подготовка и сдача всех форм регламент-

ной отчетности по электронным каналам связи; 

подготовка и сдача налоговых деклараций для фи-

зических лиц. 

Архивный фонд Российской Федерации непре-

рывно пополняется документами, образующимися 

в процессе деятельности организаций независимо 

от сферы деятельности и формы собственности, а 

так как существуют разные виды частных органи-

заций, то и законы, регулирующие деятельность та-

ких организаций на федеральном уровне, разные. 

Таким образом, возникают некие конституционные 

противоречия, а именно, согласно ст. 39 Конститу-

ции РФ каждому гарантируется социальное обеспе-

чение по возрасту, но данную норму конституцион-

ного права в случае ликвидации организации, в ко-

торой работал гражданин, можно установить лишь 

при помощи архивных документов [2, с. 166]. 

Так, на защиту конституционного права, га-

рантированного ст.39 Конституции РФ направлена 

деятельность центра. Под архивным аутсорсингом, 

осуществляемым центром подразумевается по-

мощь по подготовке и передаче на архивное хране-

ние документов ликвидируемых организаций 

(банкротов) в государственные и муниципальные 

архивы. 

На сегодняшний день квалифицированными 

специалистами центра за период 2015- 2019 гг. 

оформлены и переданы в архивы Тюменской обла-

сти, включая Ханты-Мансийский автономный 

округ и Ямало-Ненецкий автономный округ доку-

менты 20 организаций. К примеру, в муниципаль-

ный архив города Сургута Ханты-Мансийского ав-

тономного округа-Югры были переданы доку-

менты таких организаций как: ООО 

«Сургутгазремавтоматика», ООО «Северпромавто-

матика», ООО «Арендатор», ООО «НЕФТЭК-

КОР», ООО «УК РЭУ №10», ИП Бартов Виктор 

Александрович, ООО «РегионВест», ООО 

«Гольф», ООО УК «Дельта», ЗАО «ФИРМА 

СИБИНКОМ» [3]. 

ООО КЦ «Профессионал» столкнулся с рядом 

проблем при осуществлении аутсорсинговых услуг 

по подготовке и передаче на архивное хранение до-

кументов ликвидируемых организаций, таких как: 

Во-первых, несоблюдение законодательных 

актов и нормативно-методических документов по 

подготовке и передаче документов на государ-

ственное хранение. Как говорится закон один, а по-

нимают его в разных городах по-разному.  

Во-вторых, проблемы с перезаполненными ар-

хивами и отсутствием места для хранения докумен-

тов по личному составу. 

В-третьих, нарушение прав граждан на полу-

чение социально-правовой информации – это ос-

новная проблема, связанная с утратой документов 

по личному составу в процессе ликвидации пред-

приятия, ведь этот процесс длительный и порой за-

нимает не один год. Есть не мало примеров того, 

как граждане не могли подтвердить свой стаж ра-

боты и заработную плату, т.к. предприятие было 

ликвидировано, а документы бесследно исчезли. В 

попытке найти правду в суде, граждане оказыва-

ются бессильны. 

В-четвертых, некачественное и недобросо-

вестное оформление документов по личному со-

ставу сотрудниками организации еще на этапе де-

лопроизводства. Это на самом деле огромная про-

блема. Часто встречаются документы с ошибками в 

написании ФИО, даты рождения, с множествен-

ными исправлениями, зачеркиваниями, использо-

ванием замазки. Это оказывает огромное влияние в 

будущем при оформлении пенсии, когда в архив-

ных документах присутствуют ошибки, то необхо-

димо добиваться справедливости только в суде, а 

это огромные затраты на плечах граждан.  

ООО Кадрово-юридический центр «Професси-

онал» - одна из немногих организаций города Сур-

гута, осуществляющих помощь гражданам в 

оформлении пенсии, перерасчете пенсии и защите 

пенсионных прав в суде.  

За три года по вопросам подготовки и оформ-

ления пенсии в центр обратилось 556 граждан, ко-

торым была оказана квалифицированная помощь. 

Так, например, в 2016 году обратилось 97 человек, 

в 2017 году -140 человек, а в 2018 году уже 319 че-

ловек [3]. В общей сложности в центр обратилось 

более 1000 граждан с такими проблемами как:  

1. Необходимо запросить архивные справки о 

подтверждении трудового стажа (льготного стажа) 

и заработной платы на территории России и Зару-

бежья. 

2. Необходимо оформить пенсию по старо-

сти, по инвалидности, по потери кормильца, нако-

пительную пенсию. 

3. Необходимо проверить размер назначен-

ной пенсии. 

4. Необходимо обжаловать отказ в назначе-

нии пенсии. 

5. Необходимо оформить звание Ветерана 

труда ХМАО, либо России [4]. 

Таким образом, в городе Сургуте действи-

тельно значительное количество компаний занима-

ющейся аутсорсингом в разных сферах деятельно-

сти, отсюда можно сделать вывод, что растущая по-

пулярность кадрового, бухгалтерского и архивного 

аутсорсинга позволяет говорить о значимости аут-

сорсинговых услуг, так как, становясь потребите-

лем данных услуг, организация-заказчик получает 

возможность сосредоточиться на основном биз-

несе, поскольку договор аутсорсинга, заключается 

именно по не-профильным направлениям деятель-

ности организации. Передача части работ на аут-

сорсинг позволяет сократить издержки, так как за-

частую услуги аутсорсера стоят намного дешевле, 

чем содержание собственного персонала. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы пенсионного обеспечения в Российской Федерации в усло-

виях ее реформирования. Дана характеристика состоянию бюджета Пенсионного фонда РФ. Особое место 

отведено состоянию накопительной составляющей пенсионной системы РФ с позиции функционирования 

ее институциональной составляющей. Обозначены в данном контексте направления совершенствования 

деятельности управляющих компаний для приращения пенсионных накоплений Пенсионного фонда РФ. 

Abstract 

The article considers the main problems of pension provision in the Russian Federation in the context of its 

reform. The characteristic of the state budget of the Pension Fund of the Russian Federation is given. A special 

place is given to the state of the funded component of the pension system of the Russian Federation from the 

standpoint of the functioning of its institutional component. The directions for improving the activities of manage-

ment companies for increasing pension savings of the Pension Fund of the Russian Federation are indicated in this 

context. 
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Пенсионный фонд России (ПФР) – один из 

трех государственных внебюджетных фондов, на 

которые возложены функции по обязательному со-

циальному страхованию в РФ. Будучи важнейшим 

государственным институтом, Фонд имеет соб-

ственную организационную структуру, ключевые 

показатели эффективности, среди которых особая 

роль отводится доходам, расходам, показателям 

бюджетного дефицита. 

По итогам 2018г. бюджет Пенсионного фонда 

исполнен с дефицитом в размере 159,1 млрд. руб-

лей, что на 167,85% больше аналогичного показа-

теля 2017 года. При этом 69,26% дефицитных 

средств опосредованы формированием пенсион-

ных накоплений и объясняются переводом гражда-

нами средств в размере 168,8 млрд рублей из ПФР 

в негосударственные пенсионные фонды. В струк-

туре доходов бюджета ПФР всего 72,5 млрд. руб. 

(0,9%) приходится на пенсионные накопления; доб-
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ровольные взносы граждан на накопительную пен-

сию составляют 5,0 млрд. руб.; пенсионные накоп-

ления из негосударственных пенсионных фондов 

(НПФ) - 5,1 млрд. руб.; взносы страхователей на 

накопительную пенсию - 0,5 млрд. руб. Наконец, 

выплаты пенсионных накоплений составили 18,7 

млрд. руб.; взносы в систему гарантирования пен-

сионных накоплений - 0,5 млрд. руб.; 587,3 тыс. че-

ловек (36,7% всех участников кампании) перевели 

пенсионные накопления из ПФР в НПФ, 74 тыс. че-

ловек (4,6%) вернулись из НПФ в ПФР [4]. 

Полагаясь на вышеизложенные материалы, 

следует подчеркнуть значимость прироста и рас-

смотрения новых направлений воспроизводства 

пенсионных накоплений граждан системой ПФР. 

Все поступающие на формирование пенсион-

ных накоплений средства Фонд направляет в управ-

ляющие компании, работающие с ПФР по дого-

вору, или в НПФ. ПФР не только распределяет но-

вые средства, поступающие в накопительную 

систему, но и перераспределяет уже находящиеся в 

ней пенсионные накопления, что также происходит 

в соответствии с выбором граждан.  

Поскольку передача накоплений в управляю-

щие компании происходит не сразу, а с определен-

ным промежутком, ПФР использует практику вре-

менного инвестирования поступающих средств че-

рез размещение на депозитах российских банков. 

Так, в 2018 году проведено 18 депозитных аукцио-

нов, заключено 34 договора банковского депозита 

по ставкам от 6,15 % до 8,75 % и срокам размеще-

ния - от 25 до 185 дней. В результате доходная часть 

бюджета ПФР пополнена на 7,2 млрд. рублей в виде 

дохода от временного размещения ПФР пенсион-

ных накоплений на банковских депозитах [4]. 

В 2018г. средства, полученные в результате 

инвестирования пенсионных накоплений через гос-

ударственную управляющую компанию ВЭБ.РФ и 

частные управляющие компании, которые рабо-

тают по договору с ПФР, составили 107,6 млрд. 

рублей (39,9 млн. граждан). Основные финансовые 

показатели деятельности управляющих компаний, 

работающих со средствами ПФР, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные финансовые показатели деятельности управляющих компаний, работающих со средствами 

ПФР в 2019 г. 

№ Управляющая компания 
Размер пенсионных 

накоплений ПФР, руб. 

Доля рынка, 

% 

Доходность 

2019 год, 

% 

За три 

года 

(2016-

2018гг.), 

% 

 ВЭБ (портфель расширенный) 1 801 959 418 107.90 96.49 8,70 7,78 

1 Промсвязь 258 732 065.06 0.01 18.60 10.27 

2 УРАЛСИБ 5 409 729 214.03 0.29 18.49 11.60 

3 РЕГИОН ЭсМ, АО 185 152 824.68 0.01 17.24 9.40 

4 Атон-менеджмент 890 068 842.88 0.05 16.89 8.71 

5 Металлинвесттраст 572 477 076.26 0.03 16.46 10.93 

6 ОТКРЫТИЕ 875 035 754.66 0.05 15.19 10.49 

7 АГАНА 285 185 068.90 0.02 14.24 9.51 

8 Брокеркредитсервис 793 581 216.96 0.04 14.18 7.85 

9 Сбербанк Управление Активами 9 711 372 683.04 0.52 13.98 9.62 

10 Лидер 516 212 488.07 0.03 13.37 10.41 

Источник: [5] 

 

В инвестиционный портфель управляющих 

компаний включены только активы, разрешённые в 

качестве объекта инвестирования государством, а 

именно: государственные ценные бумаги РФ, ее 

субъектов; акции российских эмитентов, создан-

ных в форме акционерных обществ; паи индексных 

инвестиционных фондов; ипотечные ценные бу-

маги; денежные средства в рублях на счетах в кре-

дитных организациях; депозиты в валюте РФ и в 

иностранной валюте в кредитных организациях; 

ценные бумаги международных финансовых орга-

низаций [5]. 

https://investfunds.ru/uk/Promsvyaz-AM/
https://investfunds.ru/uk/URALSIB/
https://investfunds.ru/uk/Region-Asset-Management/
https://investfunds.ru/uk/Aton-Management/
https://investfunds.ru/uk/OTKRITIE-AM/
https://investfunds.ru/uk/BrokerCreditService-AM/
https://investfunds.ru/uk/Sberbank-Asset-Management/
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Среди преимуществ управляющих компаний 

ПФР по сравнению с негосударственными пенси-

онными фондами (НПФ) следует выделить: 

- досрочный переход без потерь; 

- более низкую комиссию ПФР; 

- доходность управляющих компаний выше, 

чем у НПФ; 

- гарантии. В случае банкротства НПФ возврат 

части средств осуществляет Агентство по страхова-

нию вкладов (АСВ), покрывая убытки до номинала 

пенсионных накоплений (средства от работодате-

лей, перечисленные за период трудовой деятельно-

сти). Инвестиционный доход АСВ не возмещает. В 

случае банкротства управляющей компании ее бу-

дет спасать ПФР, который в целях минимизации 

рисков, совместно с Банком России отбирает управ-

ляющие компании по конкурсу, каждые пять лет 

отсеивая слабые через стресс-тест, что повышает 

общую надежность данного сегмента. 

Несмотря на очевидные преимущества сег-

мента управляющих компаний ПФР по сравнению 

с НПФ, в данном ключе следует выделить ряд не-

достатков, снижающих общую доходность пенси-

онных накоплений ПФР: 

1. инвестиционная политика ПФР не предпо-

лагает получение высокого уровня доходности; 

2. трудности с наследованием капитала (если 

человек не доживет до пенсии, все его накопления 

не будут унаследованы родственниками, а перей-

дут государству); 

3. сложная система накоплений, предполага-

ющая учет множества факторов (возраст, были ли 

отчисления работодателем на страховую пенсию и 

накопительную, если были, то в каком размере, ка-

кой официальный стаж работы); 

4. реформы в деятельности фонда проводятся 

без согласия участников; 

5. договор с ПФР не составляется [3]. 

В этой связи объективна значимость направле-

ний совершенствования деятельности управляю-

щих компаний для приращения пенсионных накоп-

лений ПФР. Среди таковых выделяем: 

 максимальное привлечение средств Фонда 

национального благосостояния (ФНБ), выступаю-

щего частью устойчивого механизма пенсионного 

обеспечения граждан РФ на длительную перспек-

тиву. Целью ФНБ признается обеспечение софи-

нансирования добровольных пенсионных накопле-

ний граждан, сбалансированности бюджета ПФР, а 

также покрытия дефицита федерального бюджета. 

Порядок софинансирования добровольных пенси-

онных накоплений граждан РФ определен в ФЗ от 

30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных 

страховых взносах на накопительную часть трудо-

вой пенсии и государственной поддержке форми-

рования пенсионных накоплений»; 

 усиление прозрачности деятельности рабо-

тодателей. Каждый человек, имеющий официаль-

ное трудоустройство, в обязательном порядке фор-

мирует свою пенсию. В настоящее время, у каждого 

человека общая сумма делится на две равные части, 

которая пополняется работодателем – посредством 

уплаты налогов и взносов. Эти отчисления в ПФР 

должны производиться каждым предприятием; 

 повышение порога зарплат, облагаемых 

страховыми взносами [2]. Современная «балльная» 

система расчета пенсии вводит зависимость раз-

мера пенсии от уровня официального дохода граж-

данина: именно с него начисляются страховые 

взносы в ПФР, которые затем преобразуются в пен-

сионные баллы, определяющие страховую пенсию; 

 дальнейшее развитие системы доброволь-

ных пенсионных программ и вовлечение в нее 

управляющих компаний. Так, группа ВЭБ.РФ во-

шла в капитал НПФ «Благосостояние», 25% плюс 

одну акцию в фонде приобрела «дочка» госкорпо-

рации «ВЭБ-лизинг». Это позволит в рамках НПФ 

(фонд, управляющий корпоративными пенсион-

ными программами для сотрудников РЖД) вместе 

с РЖД и Газпромбанком предложить рынку луч-

шие практики сотрудничества с работодателями, 

формирующими пенсионные программы для своих 

сотрудников».  

Пенсионное страхование в России носит обя-

зательный характер и распространяется на всех ра-

ботающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его 

правилам, формируют и уплачивают работодатели. 

При этом существует ряд случаев, когда человек 

сам может делать взносы на пенсию. Например, ко-

гда он работает за границей, но желает, чтобы пен-

сия в России продолжала формироваться, или 

чтобы формировать пенсию близкого человека, ко-

торый нигде не работает. Взносы могут также фор-

мировать те, кто работает на себя, – чтобы увели-

чить уже имеющиеся пенсионные права либо пол-

ностью формировать их с нуля. В последнем случае 

речь идет о самозанятых, применяющих налог на 

профессиональный доход [1]. 

 продвижение с 2021г. новой системы пен-

сионных накоплений – гарантированного пенсион-

ного плана (ГПП) с участием как НПФ, так и управ-

ляющих компаний ПФР. В случае принятия вла-

стями РФ решения о старте системы ГПП она 

станет базой для формирования накопительной 

пенсии и заменит собой «замороженный» механизм 

накопления пенсионных средств из отчислений ра-

ботодателя. Аналоги системы ГПП существуют в 

ряде стран, в том числе в Германии и США [6]. Ос-

новными стимулами для участия в новой системе 

будут распространение системы гарантирования в 

обязательном пенсионном страховании (ОПС) на 

участников и пенсионные резервы ГПП, возмож-

ность досрочной выплаты при тяжелых жизненных 

ситуациях, наследование этих средств. 

Таким образом, Пенсионный фонд России - 

важнейший государственный институт, имеющий 

собственную организационную структуру, ключе-

вые показатели эффективности, среди которых осо-

бая роль отводится доходам, расходам, показателям 

бюджетного дефицита. Поступающие на формиро-

вание пенсионных накоплений средства Фонд 

направляет в управляющие компании, работающие 

с ПФР по договору, или в НПФ. Критериями эффек-

тивности управляющих компаний служат: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8
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доходность накоплений, суммы, полученные и при-

влеченные управляющими компаниями от ПФР, 

пенсионные накопления и резервы, переданные 

управляющим из НПФ. Наличие определенной 

межсегментной конкуренции между управляю-

щими компаниями и НПФ актуализирует направле-

ния совершенствования деятельности управляю-

щих компаний для приращения пенсионных накоп-

лений ПФР. 
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Аннотация 

В статье обобщаются теоретические и правовые основы качества услуг железнодорожного транс-

порта, определяются параметры оценки управления качеством пассажирских перевозок на железнодорож-
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Abstract 
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Открытое акционерное общество «Российские 

Железные Дороги» является безусловным лидером 

на российском транспортном рынке с точки зрения 

объемов и географии оказания транспортных услуг. 

В то же время, во многих рыночных сегментах, как 

правило, высокодоходных, ОАО «РЖД» уже сего-

дня работает в условиях возрастающей конкурен-

ции. Это обстоятельство требует разработки и реа-

лизации активной стратегии в области повышения 

качества оказываемых услуг и эффективности пе-

ревозок для формирования неценовых конкурент-

ных преимуществ. 

ОАО «РЖД» находится сегодня на пороге но-

вого этапа развития. Содержанием этого этапа ста-

нет непрерывная комплексная оптимизация бизнес-

процессов, совершенствование структуры и прин-

ципов управления, укрепление корпоративной 
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культуры, а в целом – достижение целевого состоя-

ния. Как показывает мировой опыт, эта задача мо-

жет быть решена ОАО «РЖД» только путем си-

стемного подхода к оптимизации всех аспектов и 

функциональных направлений деятельности на ос-

нове методики управления качеством как интегри-

рующей платформы [4]. 

С созданием и развитием холдинга «Россий-

ские железные дороги» принципы и механизмы си-

стемы управления качеством будут распростра-

няться и на формируемые дочерние и зависимые 

общества ОАО «РЖД». 

Управление качеством (менеджмент качества) 

- воздействие на производственный процесс с це-

лью обеспечения необходимого качества услуг 

(продукции) [5]. 

Качество услуги (продукции) - характеристика 

услуги (продукции) ОАО «РЖД», обусловленная ее 

назначением и включающая определенный ком-

плекс свойств и характеристик, уровень которых 

формируется ОАО «РЖД» с целью удовлетворения 

обязательных, обусловленных или ожидаемых тре-

бований внутреннего или внешнего потребителя. 

Целями разработки и внедрения корпоратив-

ной интегрированной системы управления каче-

ством являются: 

1. Достижение системного улучшения обес-

печения безопасности движения на основе кон-

троля качества выполнения всех технологических 

операций в процессе перевозки, а также в процессе 

ремонта и подготовки подвижного состава. 

2. Снижение издержек ОАО «РЖД» за счет 

оптимизации бизнес - и технологических процессов 

на основе их совершенствования, выявления резер-

вов и снижения непроизводительных или неэффек-

тивных расходов ресурсов. В условиях государ-

ственного тарифного регулирования и ограничен-

ности финансовых ресурсов снижение издержек и 

рост эффективной деятельности ОАО «РЖД» явля-

ются базовыми условиями долгосрочного устойчи-

вого развития. 

3. Существенное повышение качества предо-

ставляемых услуг для освоения новых, ранее не до-

ступных рынков, а также укрепления конкурент-

ных позиций и усиления присутствия на существу-

ющих рынках. Для этого ОАО «РЖД» должно быть 

готово, предоставлять ассортимент услуг, удовле-

творяющих потребности каждого рыночного сег-

мента, поддерживая при этом конкурентоспособ-

ный уровень соотношения «цена - качество». Сего-

дня существенная часть клиентов готова 

дополнительно оплачивать высокое качество пере-

возки и дополнительные услуги. В тоже время, дру-

гая часть потенциальных клиентов готова восполь-

зоваться услугами железнодорожного транспорта 

исключительно на условиях низких базовых тари-

фов при стандартном наборе услуг. Поэтому в ин-

тересах и ОАО «РЖД», и клиентов разнообразить 

«портфель» предоставляемых услуг таким образом, 

чтобы он максимально соответствовал запросам 

рынка, был ближе к индивидуальным потребно-

стям клиента. 

4. Комплексное развитие кадрового потенци-

ала, в том числе на основе эффективного решения 

вопросов мотивации персонала за счет формирова-

ния в рамках системы управления качеством про-

зрачных и объективных критериев оценки качества 

работы каждого сотрудника ОАО «РЖД». Дости-

жение необходимого уровня качества процессов и 

услуг непосредственно зависит от уровня квалифи-

кации и профессионализма работников ОАО 

«РЖД». 

Результатом достижения поставленных целей 

станет ликвидация существующих проблем и «уз-

ких мест», препятствующих укреплению позиций 

ОАО «РЖД» на ключевых рынках, росту рента-

бельности активов и развитию кадрового потенци-

ала, что обеспечит возможность формирования ор-

ганизации нового типа - динамично развиваю-

щейся, клиентоориентированной и 

высокоэффективной. 

Таким образом, сегодняшний «транспортный 

мир» - это, прежде всего жесточайшая конкуренция 

фирм, компаний, организаций, частных предприни-

мателей в производстве и сбыте своей продукции - 

перевозок. Борьба за пассажира ведется не только 

между видами транспорта, но и внутри них. Сово-

купность услуг, связанных с перевозкой, стано-

вится основным условием конкурентоспособности 

перевозчиков. В эту совокупность входит обслужи-

вание пассажира до поездки, во время перевозки и 

после нее. Каждая из этих составляющих этапного 

обслуживания населения может сыграть решаю-

щую роль в выборе вида транспорта. При отсут-

ствии комплексного сервисного обслуживания на 

железнодорожном транспорте основной этап - пе-

ревозка - теряет часть потребительской ценности, 

становится неконкурентоспособной и часто отвер-

гается покупателем. 

Ежедневно тысячи людей совершают поездки 

в дальнем, местном и пригородном сообщении, ко-

торые требуют регулярного и качественного обслу-

живания. Комплекс услуг, предоставляемых компа-

нией пассажирам, с одной стороны, создает благо-

приятные условия и предпосылки для труда, 

бизнеса, отдыха, учебы, лечения и так далее, что, в 

конечном счете, влияет на производительность 

труда работников, занятых в различных отраслях 

народного хозяйства, повышает их культурный 

уровень и качество жизни населения. С другой сто-

роны, увеличивая набор услуг, оказываемых насе-

лению, железнодорожный транспорт повышает 

свою доходность за счет привлечения дополнитель-

ных клиентов и оказания им сервисных услуг. 

В состав компании АО «ФПК» входит: 15 ре-

гиональных филиалов, 68 структурных подразделе-

ний и 3 дочерние компании. 

В условиях конкурентной борьбы уровень 

спроса на транспортные услуги определяется, 

прежде всего, качеством сервиса. Для получения 

необходимого эффекта требуется решение ком-

плекса задач по повышению уровня транспортных 

услуг, предоставляемых пассажирам. 
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Транспортная услуга - результат деятельности 

исполнителя транспортной услуги по удовлетворе-

нию потребностей пассажира, грузоотправителя и 

грузополучателя в перевозках в соответствии с 

установленными нормами и требованиями. 

Качество транспортных услуг определяется 

скоростью, временем и надежностью доставки 

точно в срок, степенью безопасности, сохранности 

грузов и пассажиров, тарифной стоимостью, нали-

чием большого количества сопутствующих услуг и 

т.д. 

Сервисно-транспортная услуга - это результат 

деятельности исполнителя транспортной услуги: 

предприятий, организаций, учреждений, или граж-

дан-предпринимателей по удовлетворению потреб-

ности населения в период возникновения желаний 

или при совершении поездки (перевозки). 

Основная услуга в транспортном обслужива-

нии - перемещение пассажиров из одного пункта 

отправления в другой. При этом пассажир покупает 

место для проезда в одном из типов вагона и обслу-

живание в нем. 

Сопутствующие услуги необходимы для того, 

чтобы наилучшим образом использовать основную 

услугу. Как правило, сопутствующие услуги не су-

ществуют отдельно от основной. В пассажирских 

перевозках, это, во-первых, информационные 

услуги, продажа проездных билетов, доставка их на 

дом или на работу потребителю, доставка пасса-

жира или багажа от места проживания до вокзала 

или станции отправления. Во-вторых, это услуги 

проводников, предоставление постельного белья, 

его заправка, обеспечение питанием, напитками, 

кондиционирование и отопление вагона, туалетные 

принадлежности и другое. 

Дополнительными являются услуги, придаю-

щие основной услуге дополнительную выгоду и по-

могающие отличить данную услугу от конкуриру-

ющей с ней. Например, при перевозке пассажиров 

это телекоммуникационные услуги, обеспечение 

пассажиров свежей прессой и журналами, предме-

тами личной гигиены, персональным сейфом, охра-

ной, услуги купе-библиотеки, вагона-бара. 

Сервис на транспорте - это высококачествен-

ное обслуживание пассажиров, грузоотправителей, 

грузополучателей, включая обеспечение перевозок, 

предоставление комплексных услуг и выполнение 

дополнительных работ. В сервисном обслуживании 

может быть задействовано до 25% от основного 

персонала, обеспечивающего перевозку. Это хоро-

шая база для обеспечения активной роли женщин и 

молодежи, и повышения уровня их жизни. По оцен-

кам зарубежных специалистов один вложенный 

доллар в сервисное обслуживание, дает в два и бо-

лее, раз прибыли больше, чем промышленность [3]. 

Таким образом, в стоимость билета включены 

обязательные услуги, это посадка пассажиров в ва-

гон, доставка постельного белья к месту, влажная 

уборка вагона, предоставление средств личной ги-

гиены, информация пассажиру о прибытии поезда. 

Развитие сектора услуг повышает привлекатель-

ность основного вида обслуживания. Перевозка в 

настоящее время является основным звеном в по-

вышении прибыли на железнодорожном транс-

порте, а сервисные услуги до и после поездки 

должны «поддерживать», «подкреплять» безубы-

точную работу, создавая более благоприятные 

условия перемещения пассажиров, принося пере-

возчику дополнительную прибыль. 

Сервис в пассажирских перевозках рассматри-

вается не как деятельность, добавляющая потреби-

тельскую стоимость основной услуги - перевозки, а 

как система обеспечения, позволяющая улучшить 

условия перемещения пассажиров на железнодо-

рожном транспорте, повысить его конкурентоспо-

собность на транспортном рынке. 

Существует ряд общепринятых норм и прин-

ципов сервисного обслуживания, которые должны 

учитываться и соблюдаться пассажирскими компа-

ниями и сервис-центрами: 

A) Обязательность предложения населению и 

выполнения комплекса услуг. Пассажиры должны 

быть информированы о сервисных услугах, оказы-

ваемых на начально-конечных станциях (вокзалах) 

и в вагонах в пути следования. Пассажирские ком-

пании, сервис-центры и их сервисные структуры 

должны принимать только те обязательства по до-

говорам, выполнение которых могут гарантиро-

вать, а принятый заказ на выполнение сервисных 

услуг должен быть документом, обязательным к ис-

полнению всеми причастными организациями и 

структурами. 

Б) Необязательность использования клиентом 

сервисных услуг. Работники сервис-центров, пасса-

жирской компании и их структур не должны навя-

зывать клиенту сервис. 

B) Эластичность сервиса. Сервисные услуги 

должны предлагаться пассажирам от минимально 

необходимых до максимально целесообразных, 

набор которых определяет сам клиент. 

Г) Удобства сервиса. Сервис должен предо-

ставляться в том месте, в такое время и в такой 

форме, которые устраивают клиента (пассажира). 

Д) Техническая адекватность сервиса. Отсюда 

возникает необходимость создания оригинальных 

технических решений специально для технологии 

сервиса. 

Технический уровень пассажирского подвиж-

ного состава и его оснащения (съемного и несъем-

ного инвентаря, и оборудования) должен быть 

адекватен технологии сервиса, в противном случае 

не будет достигнуто соответствующее качество об-

служивания. Потребителя интересуют свои про-

блемы, а не проблемы производителя; от техниче-

ского несовершенства оборудования в поездах и на 

вокзалах качество сервиса не должно страдать. 

Е) Информационная отдача сервиса. Пасса-

жирская компания должна прислушиваться к ин-

формации, которую может выдать подразделение 

вокзала, поездная бригада проводников, отдел сер-

вис-центра, относительно сегментов пассажиропо-

тока, реализации товаров и услуг, об оценках и мне-

ниях клиентов, поведении и приемах сервиса кон-

курентов и соответствующим образом реагировать 

на нее. 
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Ж) Разумная ценовая политика в сфере сер-

виса. Она может оказывать существенное влияние 

на потребление населением товаров и услуг не 

только железнодорожного транспорта, но и его 

партнеров при продаже пакетов услуг. 

В этом случае сервис должен рассматриваться 

не только как источник дополнительной прибыли, 

но и как инструмент укрепления доверия покупате-

лей и партнеров по комплексному сервисному об-

служиванию. 

Разберемся на сколько разумная ценовая поли-

тика у АО «ФПК» в сфере сервиса в сравнении с 

конкурентными видами транспорта? 

Для сравнения будем использовать авиа и же-

лезнодорожный транспорт. Авиационный самый 

быстрый и в тоже время самый дорогой транспорт, 

железнодорожный экономичный. Сервисные 

услуги так же отличаются, билет в вагоне СВ стоит 

от двадцати тысяч рублей, билет в бизнес классе са-

молета стоит от сорока тысяч рублей. 

З) Гарантированное соответствие производ-

ства сервису. Добросовестно относящийся к потре-

бителю производитель товаров и услуг будет 

строго и жестко соизмерять свои производственные 

мощности с возможностями сервиса и никогда не 

поставит клиента в условие «обслуживай себя сам». 

Вместе с тем должны быть установлены требования 

к каждому виду услуг для последующего контроля 

над качеством и сертификацией. 

Конечно, Федеральная Пассажирская Компа-

ния никогда не дойдет до такого уровня «обслужи 

себя сам». Приведем пример на более известной це-

почке «поезд-проводник-пассажир». Все вагоны 

составляющие поезд проходят технологическую 

подготовку перед выездом, а если это фирменный 

поезд то главным критерием станет и возраст ва-

гона, который не должен превышать 12 лет срока 

эксплуатации. Что касается обслуживающего пер-

сонала - проводников. Работники поездной бри-

гады работают строго по Стандарту обслуживания 

пассажиров в поездах формирования Акционер-

ного Общества «Федеральная Пассажирская Ком-

пания», в котором подробно расписаны действия 

проводника в том или ином случае. 

В основные задачи транспортного сервиса в 

пассажирских перевозках входят следующие [4]: 

1. Повышение доходов от перевозок пассажи-

ров и оказания сервисных услуг. 

2. Маркетинговые исследования спроса насе-

ления на перевозки и услуги на основе анкетирова-

ния, опросов, статистических и прогнозных данных 

о развитии курортных зон и зон отдыха, экономи-

ческого развития регионов и других факторов. 

3. Создание развернутой сети сервис-центров. 

4. Лицензирование, стандартизация и сертифи-

кация сервисных услуг на транспорте 

5. Создание сетевой информационной автома-

тизированной системы резервирования и продажи 

основных и дополнительных транспортных услуг, 

создаваемых сервис-центрами, пассажирскими 

компаниями, их структурами и другими организа-

циями, работающими на договорной основе. В ин-

формационной системе должны быть созданы базы 

данных, доступные сервис-центрам, пассажирским 

компаниям и ее структурам, содержащие: 

- правила и условия перевозок пассажиров 

на железнодорожном и других видах транспорта, 

правила проживания, отдыха, лечения; 

- перечень сертифицированных и лицензи-

рованных сервисных услуг, их коды, количество и 

сроки выполнения на каждом назначении плана 

формирования пассажирских поездов, по каждому 

сервисному-центру станции, вокзала и в целом по 

каждой пассажирской компании; 

- тарифы, скидки и цены на услуги, вели-

чины штрафов за невыполнение договорных обяза-

тельств, действующие в сервисных-центрах, пасса-

жирских компаниях на железных дорогах России в 

других странах, связанных единой железнодорож-

ной сетью, а также на других видах транспорта; 

- учет проданных, выполненных, отклоненных 

и неудовлетворительно исполненных заказов на 

услуги. 

6. Определение экономически целесообразной 

стоимости проезда на места в отдельных типах ва-

гонов (на которых цены «отпущены») и сервисные 

услуги сервис-центра, пассажирских компаний с 

учетом их конкурентоспособности. 

7. Оформление заявок (договоров) на основ-

ные и дополнительные услуги по телефону, элек-

тронной почте через Интернет, с вызовом агента на 

дом или на предприятие. Обслуживание пассажи-

ров производится как по установленным назначе-

ниям плана формирования пассажирских поездов, 

так и по заявкам на дополнительные назначения. 

8. Обеспечение полноты и своевременности 

расчетов между пассажирскими компаниями, сер-

вис-центров и другими организациями, и предпри-

ятиями за выполненные сервисные услуги. 

9. Обеспечение технической и технологиче-

ской сервисной подготовки пассажирских составов 

к рейсу. 

10. Информационное обслуживание пассажи-

ров о предоставляемых транспортных и других 

услугах, ценах, изменениях в Правилах перевозок, 

тарифах и других нормативных и справочных доку-

ментов по Интернету, местному радио, с помощью 

справочно-информационных установок, видео-

табло, информационных листовок и другой реклам-

ной продукции. Консультирование потенциальных 

пассажиров перед приобретением основных и до-

полнительных услуг, и товаров на транспорте, поз-

воляющее им сделать осознанный выбор. 

11. Изучение социальных, технических и тех-

нологических аспектов сервиса. Сбор, систематиза-

ция и анализ информации о качестве обслуживания 

пассажиров и качестве проданных услуг своих и у 

конкурентов. Оценка рынка продавцов и покупате-

лей услуг, формирование постоянной клиентуры. 

12. Совершенствование существующих, разра-

ботка и продвижение на транспортный рынок но-

вых сервисных услуг на основе анализа спроса и 

предложения. 

13. Подготовка и обучение обслуживающего 

персонала к вводу новых товаров и услуг. Создание 

сервисных структур в социальном, техническом и 
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технологическом аспектах обеспечения высокока-

чественных сертифицированных услуг. 

14. Управление сервисным обслуживанием 

пассажиров. Координация взаимодействия всех 

подразделений, участвующих в сервисе, с целью 

обеспечения гарантированного выполнения усло-

вий договоров с пассажирами собственными сред-

ствами и с привлечением специализированных 

предприятий, фирм, компаний. Разработка посто-

янно действующей системы контроля над каче-

ством сервиса. Применение четко сформулирован-

ных количественных критериев оценки качества 

предоставляемых услуг. Создание служб контроля 

за качеством сервиса на всех этапах технологиче-

ского цикла обеспечения и по всем параметрам. 

Таким образом, из всего вышеперечисленного, 

мы видим широкий круг задач транспортного сер-

виса, который требует постоянной научной и инже-

нерной проработки, совершенствования действую-

щих и вновь создаваемых методов, систем, техно-

логий и техники в пассажирских перевозках. Это 

позволит поднять пассажирские перевозки на более 

высокий уровень развития по сравнению с конку-

рентами и снизить себестоимость своей продукции. 

В постоянных меняющихся условиях развития 

рыночной экономики не исключается необходи-

мость государственного регулирования транспорт-

ного комплекса страны и отдельных ее регионов. 

Государство не может снять с себя ответственность 

за проведение активной структурной и инвестици-

онной политики по отношению к транспортному 

комплексу и его ведущему звену - железнодорож-

ному транспорту. Более того, расширение гори-

зонта планирования для транспортной системы 

страны имеет важное значение. Только в масшта-

бах перспективных планов могут быть разработаны 

и осуществлены наиболее крупные мероприятия по 

повышению качества транспортного обслуживания 

производства и населения, связанные с реконструк-

цией и развитием материально-технической базы 

транспорта [1]. 

Железнодорожный транспорт является важ-

нейшим элементом производственной инфраструк-

туры России. Его стабильное и эффективное функ-

ционирование является необходимым условием 

устойчивого и высокого уровня экономического 

роста, обеспечения целостности, национальной 

безопасности и обороноспособности страны, раци-

ональной интеграции России в мировую эконо-

мику, повышения уровня жизни населения [2]. 
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Анотація 

В роботі визначається сутність поняття «фінансовий стан». Розглянуто економічну суть прогнозу-

вання показників діяльності підприємства. Виділено основні методи аналізу та оцінки фінансової стійкості 

підприємства. 

Наведена оцінка та проведено аналіз фінансового стану підприємства на прикладі провідного вітчиз-

няного виробника сільськогосподарської техніки ПАТ «Ельворті». 

Проведено вибір методів економіко–математичного прогнозування фінансового стану підприємства 

та зроблено прогноз основних показників діяльності досліджуваного підприємства. Підведено підсумки 

щодо отриманих прогнозів та надано оцінку подальшого розвитку підприємства на основі виведених по-

казників. Визначено вагу впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на результати дослідження. 
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Abstract 

The essence of the concept of "financial condition" is defined in the work. The economic essence of forecast-

ing the performance of the enterprise is considered. The main methods of analysis and assessment of financial 

stability of the enterprise are highlighted. 

The assessment and analysis of the financial condition of the enterprise on the example of the leading domes-

tic manufacturer of agricultural machinery PJSC "Elvorti" is given. 

The choice of methods of economic and mathematical forecasting of the financial condition of the enterprise 

is made and the forecast of the basic indicators of activity of the investigated enterprise is made. The results of the 

received forecasts are summed up and the estimation of the further development of the enterprise on the basis of 

the deduced indicators is given. The weight of the influence of external and internal factors on the results of the 

research is determined. 

Ключові слова: аналіз, фінансовий стан, фінансова діяльність, ПАТ «Ельворті», економічне прогно-

зування, трендовий аналіз. 

Keywords: analysis, financial condition, financial activity, PJSC "Elvorti", economic forecasting, trend anal-
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Постановка проблеми. В умовах нестабільної 

економічної ситуації підтримання на належному рі-

вні фінансового стану суб'єктів господарювання 

всіх форм власності в усіх сферах діяльності потре-

бує сучасної для ринкової економіки організації фі-

нансової діяльності підприємства.  

В організаційній та управлінській роботі підп-

риємств фінансова діяльність займає особливе мі-

сце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та 

повнота фінансового забезпечення виробничо–гос-

подарської діяльності та розвитку підприємства, 

виконання фінансових зобов'язань перед державою 

та іншими суб'єктами господарювання. У цьому 

зв’язку для кожного підприємства важливу роль ві-

діграє ефективна організація фінансової діяльності 

та економічного прогнозування.  

В свою чергу, економічне прогнозування ви-

значається як система наукових передбачень, на-

прямів і тенденцій майбутнього стану економічної 

системи. Розробка економічного прогнозування 

здійснюється за допомогою комплексних методів 

обробки інформації про стан економічної системи, 

умови функціонування і закономірності розвитку. 

Таким чином, процес економічного прогнозування 

відіграє одну з найважливіших ролей організації фі-

нансової діяльності підприємства в ринковій еконо-

міці. 

Аналіз останніх досліджень. Проблеми орга-

нізації фінансової діяльності підприємства знай-

шли широке відображення у наукових працях таких 

вчених, як: Л. С. Мартюшева, В. І. Аранчій, Г. М. 

Азаренкова, А. М. Поддерьогін, М. М. Бердар. 

Зокрема, свою увагу темі управління та забезпе-

чення прибутковості підприємств приділили і нау-

ковці Вінницького національного аграрного уніве-

рситету Вдовенко Л.О., Грищук Н.В., Волонтир 

Л.О., Киш Л.М., Томчук О.Ф.. 

Значний теоретичний вклад у розроблення 

стратегії розвитку підприємства та прогнозування 

внесли закордонні та вітчизняні вчені Р. Акофф, 

К.А. Багріновський, В.Н. Бурков, П. Друкер, Н.Є. 

Єгорова, Б. Карлоф, Г. Крейслер. Разом з тим, біль-

шість наукових праць із даної проблеми присвячені 

загальнотеоретичним і методологічним питанням, а 

подані у них моделі можуть бути використані для 

моделювання розвитку підприємства.  

Інформаційною базою дослідження є бухгал-

терська та фінансова звітність ПАТ «Ельворті» за 

2018 – 2019 рр.. 

Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних еконо-

містів дозволив зробити висновок, що, незважаючи 

на таку кількість робіт, питанням оцінки впливу 

економічного прогнозування на ефективність фі-

нансової діяльності підприємства потрібно зосере-

джувати все більше уваги. Зазначене зумовило ак-

туальність обраної теми та мету дослідження. 

Мета статті є оцінка та прогнозування показ-

ників фінансового стану за минулий та поточний 

періоди діяльності підприємства, скласти динаміку, 

розробити модель прогнозування показників фінан-

сового стану, зробити висновки щодо поліпшення 

діяльності підприємства на прикладі вітчизняного 

виробника сільськогосподарської техніки – ПАТ 

«Ельворті». 

Виклад основного матеріалу. 

Фінансовий стан підприємства – це комплек-

сне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елеме-

нтів системи фінансових відносин підприємства, 

визначається сукупністю виробничо–господарсь-

ких факторів і характеризується системою показни-

ків, що відображають наявність, розміщення і вико-

ристання фінансових ресурсів. 

Фінансовий стан підприємства залежить від 

результатів його виробничої, комерційної та фінан-

сово–господарської діяльності. Перш за все на фі-

нансовому стані підприємства позитивно визнача-

ються безперебійний випуск і реалізація високоякі-

сної продукції. 

Фінансова діяльність – це система викорис-

тання різних форм і методів для фінансового забез-

печення функціонування підприємств та досяг-

нення ними поставлених цілей, тобто це та практи-

чна фінансова робота, що забезпечує 

життєдіяльність підприємства, поліпшення її ре-

зультатів [15]. 

Завданням кожного підприємства є найефекти-

вніше використання фінансових ресурсів, що ста-

новить зміст фінансової діяльності. Своєчасність та 

повнота фінансового забезпечення виробничо–гос-

подарської діяльності та розвитку підприємства, 

виконання фінансових зобов'язань перед державою 

та іншими суб'єктами господарювання передусім 

залежить від фінансової діяльності підприємства. 
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Вихід України з тривалої економічної кризи безпо-

середньо пов'язаний з поліпшенням фінансового 

стану суб'єктів господарювання всіх форм власно-

сті в усіх сферах діяльності. За цих умов необхідна 

сучасна та ефективна для ринкової економіки орга-

нізація фінансової діяльності кожного підприємс-

тва. 

Фінансова діяльність займає особливе місце в 

організаційній та управлінській роботі підприємс-

тва. Від неї багато в чому залежить своєчасність та 

повнота фінансового забезпечення виробничо–гос-

подарської діяльності та розвитку підприємства, 

виконання фінансових зобов'язань перед державою 

та іншими суб'єктами господарювання. Ефектив-

ність діяльності кожного підприємства багато в 

чому залежить від повної і своєчасної мобілізації 

фінансових ресурсів та правильного їх викорис-

тання для забезпечення нормального процесу виро-

бництва і розширення виробничих фондів. Тому 

для кожного підприємства важливу роль відіграє 

ефективна організація фінансової діяльності. 

У науковій літературі існує безліч визначень 

поняття «фінансова діяльність підприємства». Різні 

погляди щодо визначення сутності категорії «фі-

нансова діяльність підприємства» наведено в таб-

лиці 1. 

Таблиця 1 

Аналіз поняття «фінансова діяльність підприємства» 

№ Автори,джерела Визначення Коментар 

1 
Господарський ко-

декс України [1] 

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 

включає грошове та інше фінансове посередниц-

тво, страхування, а також допоміжну діяльність у 

сфері фінансів і страхування. 

Діяльність, пов'язана з фінан-

совим посередництвом. 

2 

П(С)БО [2], Мартю-

шева Л. С., Мерен-

кова Л.О. [3] 

Діяльність, яка веде до змін розміру і складу влас-

ного та позичкового капіталу підприємства (який 

не є результатом операційної діяльності) 

Діяльність, пов'язана із фор-

муванням та розподілом фі-

нансових ресурсів підприємс-

тва. 

3 Аранчій І. В. [4] 

Особливий вид діяльності персоналу підприємства 

з формування та використання фінансових ресур-

сів. Фінансова діяльність повинна бути організо-

вана так, аби рішення, що приймаються з управ-

ління фінансами, були найефективніші за наявних 

обмежень, якими є брак коштів у підприємства та 

особливості середовища бізнесу. 

Фінансова діяльність розгля-

дається як діяльність персо-

налу підприємства, що напра-

влена на прийняття найефек-

тивніших рішень з управління 

фінансовими ресурсами. 

4 Азаренко Г. М. [5] 

Діяльність суб'єкта господарювання, що реалізу-

ється шляхом використання відповідних форм і 

методів фінансового забезпечення функціону-

вання підприємств для досягнення ними основної 

мети – отримання доходів. 

Діяльність, що забезпечує фу-

нкціонування підприємства 

шляхом використання фінан-

сових інструментів. 

5 
Поддерьогін А. М. 

[6] 

Система форм і методів, які використовуються для 

фінансового забезпечення функціонування підп-

риємств та досягнення ними поставлених цілей. 

Діяльність з використанням 

певних форм і методів. 

7 Бердар М. М. [7] 

Діяльність, пов'язана з організацією фінансів підп-

риємства та здійснення відповідно до цілей і за-

вдань стратегії економічного розвитку господарю-

ючого суб'єкта. Ця діяльність пов'язана із форму-

ванням активів. 

Діяльність щодо формування 

економічних та фінансових 

ресурсів, направлена на реалі-

зацію стратегії економічного 

розвитку підприємства. 

 

Таким чином, під фінансовою діяльністю під-

приємства слід розуміти цілеспрямований процес 

формування та ефективного використання фінансо-

вих ресурсів господарюючого суб'єкта для забезпе-

чення його діяльності з метою досягнення постав-

лених цілей. 

Виходячи із економічної сутності категорії 

«фінансова діяльність підприємства» можна сфор-

мулювати її завдання: 

– фінансове забезпечення поточної вироб-

ничо–господарської діяльності; 

– пошук резервів збільшення доходів, прибу-

тку, підвищення рентабельності та платоспромож-

ності; 

– виконання фінансових зобов'язань перед су-

б'єктами господарювання, бюджетом, банками; 

– мобілізація фінансових ресурсів в обсязі, не-

обхідному для фінансування виробничого й соціа-

льного розвитку, збільшення власного капіталу; 

– контроль за збереженням та використанням 

оборотних активів і прискоренням їх обороту; 

– контроль за ефективним, цільовим розподі-

лом та використанням фінансових ресурсів [15]. 

Фінансове прогнозування та планування є од-

ним з найважливіших завдань фінансової роботи 

підприємства. Це дає змогу визначити загальну по-

требу у грошових коштах для забезпечення норма-

льної виробничо–господарської діяльності та мож-

ливість одержання таких коштів. 

За ринкових умов підприємство самостійно ви-

значає напрямки та розмір використання прибутку, 

який залишається в його розпорядженні після 

сплати податків.  

Отже, фінансова діяльність – це система вико-
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ристання різних форм і методів для фінансового за-

безпечення функціонування підприємств та досяг-

нення ними поставлених цілей, тобто це та практи-

чна фінансова робота, що забезпечує життєдіяль-

ність підприємства, поліпшення її результатів. 

В умовах ринкової економіки мета фінансової 

діяльності підприємства полягає в ефективному ви-

користанні фінансового механізму для досягнення 

стратегічних і тактичних цілей підприємства. Фі-

нансовий механізм підприємства являє собою сис-

тему управління фінансами, призначену для органі-

зації взаємодії фінансових відносин і грошових фо-

ндів з метою оптимізації їхнього впливу на кінцеві 

результати його діяльності. 

Прогноз – це спроба визначити стан будь–

якого явища чи процесу в майбутньому. Процес 

складання або розробки прогнозу називають про-

гнозуванням. Прогнозування стану підприємства – 

це наукове обґрунтування можливих кількісних та 

якісних змін його стану (рівня розвитку в цілому, 

окремих напрямків діяльності) в майбутньому [15]. 

Процес прогнозування завжди базується на пе-

вних принципах.  

Таблиця 2 

Принципи економічного прогнозування [13] 

Принцип Зміст 

Цілеспрямованість Змістовий опис поставлених дослідницьких завдань; 

Системність 
Побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, що харак-

теризуються певною ієрархією та послідовністю; 

Наукова обґрунтованість 
Всебічне врахування вимог об'єктивних законів розвитку суспільства, 

використання світового досвіду; 

Багаторівневий опис 
Опис об’єкта як цілісного явища і водночас як елемента складнішої 

системи; 

Інформаційна єдність 
Використання інформації на однаковому рівні узагальнення й ціліс-

ності ознак; 

Адекватність об'єктивним за-

кономірностям розвитку 

Виявлення та оцінка стійких взаємозв'язків і тенденцій розвитку об'є-

кта; 

Послідовне вирішення неви-

значеності 

Процедура просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до 

визначення можливих напрямків розвитку; 

Альтернативність 
Виявлення можливості розвитку об'єкта за умови різних траєкторій, 

різноманітних взаємозв'язків і співвідношень 

 

Система методів прогнозування формується за 

допомогою розробки прогнозів майбутнього стану 

того чи того суб’єкта господарювання. Залежно від 

джерел інформації, технології її обробки та одержа-

них результатів економічні методи прогнозування 

поділяються на дві порівняно великі групи: факто-

графічні та евристичні [8]. 

Фактографічні методи прогнозування базу-

ються на використанні фактичних матеріалів, що 

детально характеризують зміни в часі всієї сукуп-

ності чи окремих ознак (показників) об'єкта прогно-

зування. 

Основними в цій групі є методи: екстраполяції, 

функцій, кореляційно–регресійних моделей. 

Метод екстраполяції є одним з основних для 

прогнозування розвитку складних виробничих сис-

тем, в його основу покладається припущення про 

незмінність чинників, що визначають розвиток об'-

єкта дослідження. Відтак сутність методу екстрапо-

ляції полягає в поширенні закономірностей розви-

тку об'єкта в минулому на його майбутнє [8]. 

Метод функцій належить до математико–ста-

тистичних методів прогнозування, що базуються на 

використанні так званих авто–кореляційних функ-

цій (автокореляція – вираження взаємного зв'язку 

між сусідніми членами часового ряду). Процес про-

гнозування з використанням авто–кореляційних 

функцій полягає у виконанні двох послідовних дій. 

Спочатку формулюють завдання прогнозування й 

визначають критерій його вирішення, а потім, ви-

користовуючи часовий ряд, який відображає про-

цес розвитку параметрів виробничої системи в часі, 

визначають прогнозовану величину на перспектив-

ний період за умови мінімізації середньоквадрати-

чних похибок передбачення. 

Методи кореляційних і регресійних моделей 

також порівняно широко застосовуються в еконо-

мічному прогнозуванні. Прогнозування з викорис-

танням кореляційних моделей (методів) полягає в 

пошуку математичних формул, що характеризують 

статистичний зв'язок одного показника з іншим (па-

рна кореляція) або з групою інших (множинна ко-

реляція) [15]. 

Форму взаємозв'язку прогнозованих явищ з ін-

шими явищами та процесами можна зобразити у 

вигляді регресійного рівняння: 

y= f(x1, x2, … , xn) (1) 

де: у – залежна змінна 

xn – незалежні змінні (фактори) 

n – число пар. 

Значення прогнозованого показника визнача-

ється способом підстановки в таке рівняння зна-

чення ознак (чинників) та оцінки очікуваного сере-

днього значення результативної ознаки. 

У процесі розв'язання кореляційних і регресій-

них рівнянь здійснюється пошук кількісних зна-

чень параметрів вихідних залежностей, що їх мо-

жна визначити за допомогою способу найменших 

квадратів. Сутність цього способу полягає в тім, 

щоб мінімізувати суми квадратичних відхилень 



The scientific heritage No 47 (2020) 43 

між величинами, що спостерігаються, та відповід-

ними величинами, розрахованими за підібраними 

рівнями зв'язку [8]. 

Евристичні методи прогнозування передбача-

ють здійснення прогнозних розробок за допомогою 

логічних прийомів і методичних правил теоретич-

них досліджень. Конкретні методи прогнозування 

цієї групи охоплюють дві підгрупи – інтуїтивні та 

аналітичні. З–поміж основних методів першої підг-

рупи виокремлюють методи експертної оцінки й 

«мозкової атаки», а другої – методи морфологіч-

ного аналізу, побудови «дерева цілей», інформацій-

ного моделювання, оптимізації. 

У процесі прогнозування поетапно вирішу-

ються такі питання: 

– постановка цілей (цілевстановлення) – пе-

редбачає встановлення очікуваного (ідеального) ре-

зультату діяльності; 

– планування – здійснюється проекція в майбу-

тнє результатів діяльності для досягнення постав-

лених цілей за умов використання наявних засобів 

та перетворення інформації про майбутнє в рі-

шення для цілеспрямованої діяльності; 

– проектування – створення конкретних обра-

зів майбутнього, конкретних деталей розроблених 

програм [8]. 

За періодом прогнозування, тобто часом, на 

який розрахований прогноз, виокремлюють: 

– поточні прогнози – до одного місяця (до 

року); 

– середньострокові – до 5 років; 

– довгострокові – до 15 років і більше [12]. 

Отже, прогнозування розвитку підприємства – 

процес розробки прогнозів, що ґрунтується на нау-

кових методах пізнання економічних явищ, наукове 

обґрунтування можливих якісних і кількісних змін 

стану підприємства в майбутньому, а також альтер-

нативних способів і строків досягнення очікува-

ного стану. Реалізація стратегії розвитку підприєм-

ства передбачає побудову збалансованої системи 

прогнозів і планів на довго–, середньо– і коротко-

строкову перспективу. Розвиток підприємства має 

бути прогнозованим і керованим. 

 
Рис. 1. Основні системи фінансового аналізу 

 

При проведенні аналізу фінансового стану під-

приємства на перший план виходить проблема ви-

бору методики, на основі якої здійснюється розра-

хунок основних показників оцінки фінансової стій-

кості і платоспроможності. Тому, ми виділили 

основні системи фінансового аналізу, метою яких є 

детальний аналіз фінансового стану підприємства 

за для актуального та точного прогнозування його 

в перспективі. 

В процесі оцінки будь–якого підприємства є 

важливим аналіз фінансової діяльності. Користу-

вачі фінансових звітів підприємств і фірм викорис-

товують методи аналізу для прийняття управлінсь-

ких рішень, спрямованих на подальше збільшення 

прибутковості, виявлення причин збитковості, а та-

кож забезпечення стабільного фінансового стану. 

Далі переходимо до аналізу нашого підприєм-

ства ПАТ «Ельворті» аби продемонструвати процес 

аналізу фінансового стану для основи економічно–

математичного прогнозування його в перспективі. 

ПАТ «Ельворті» є провідним підприємством 

України у галузі сільськогосподарського машино-

будування, яке виробляє сівалки зернові та проса-

пні, культиватори, борони, посівні комплекси, запа-

сні частини для сільськогосподарської техніки. Вся 

техніка, що виробляє товариство відповідає сучас-

ним агротехнологіям. Товариство також здійснює і 

інші види діяльності: науково–технічні і конструк-

торські розробки, виготовлення експерименталь-

них зразків і замовлень, виконання робіт промисло-

вого і непромислового характеру для сторонніх по-

треб та підвищення кваліфікації (для власних 

потреб) [9]. 

Основними ринками для реалізації сільського-

сподарської техніки є Україна, країни Західної та 

Східної Європи. Нині основним ринком збуту є Ук-

раїна. ПАТ «Ельворті» здійснює реалізацію проду-

кції через власну дилерську мережу в Україні та 

країнах Західної й Східної Європи. 

В 2019 роцi бiльше 10% загального обсягу про-

дукцiї було реалiзовано в Українi та Схiднiй Європi 

[9]. 

За 2019 рік обсяги виробництва та реалізації 

продукції підприємства в порівнянні з 2018 роком 

істотно зменшились. Це було викликано несприят-

ливою ситуацією на ринку на початку року та від-

сутністю у підприємства обігових коштів для забез-

печення виготовлення необхідної кількості продук-

ції. 

Аналіз та оцінку фінансового стану підприєм-

ства проводимо на основі показників фінансової та 

бухгалтерської звітності підприємства за досліджу-

ваний період. 
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Рис. 2. Динаміка зміни обсягів виробництва по видам товарної продукції за 2018 та 2019 роки. 

 

Отже, як видно з таблиці та рисунку за 2019 рік 

обсяги виробництва продукції підприємства в порі-

внянні з 2018 роком істотно зменшились. 

Перейдемо, безпосередньо до аналізу фінансо-

вого стану досліджуваного об’єкта, основні фінан-

сово–економічні показники відобразимо в табл. 3. 

Таблиця 3 

Оцінка фінансово–економічного стану ПАТ «Ельворті» за 2018–2019 рр. 

Показники 
2018 р. 2019 р. Відхилення 

    

 тис. грн тис. грн тис. грн % 

Чистий дохід від реалізації 881 733 1 049 279 –167 546 –16,0% 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
720 687 719 154 +1 533 +0,2% 

Питома вага витрат у виручці від реа-

лізації, % 
81,7% 68,5% – +13,2% 

Валовий: прибуток 161 046 330 125 –169 079 –51,2% 

Інші операційні доходи 155 776 89 162 +66 614 +74,7% 

у тому числі:     

дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою варті-

стю 

55 227 – 55 227 – 

Адміністративні витрати 31 749 27 947 +3 802 +13,6% 

Витрати на збут 50 993 43 632 +7 361 +16,9% 

Інші операційні витрати 172 157 98 578 +73 579 +74,6% 

У тому числі:     

витрати від зміни вартості активів, 

які оцінюються за 
4 609 – +4 609 – 

справедливою вартістю     

Фінансовий результат від операцій-

ної діяльності: прибуток 
61 923 249 130 –187 207 –75,1% 

Інші фінансові доходи 303  +303  

Інші доходи 6 099 5 915 +184 +3,1% 

Фінансові витрати 62 449 53 737 +8 712 +16,2% 

Інші витрати 805 1 033 –228 –22,1% 

Фінансовий результат до 

оподаткування: 

прибуток 

5 071 200 275 –195 204 –97,5% 

Витрати (дохід) з податку на прибу-

ток 
4 458 36 082 –31 624 –87,6% 

Чистий фінансовий результат: прибу-

ток 
613 164 193 –163 580 –99,6% 
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Як видно з даних таблиці, в 2019 році підпри-

ємство майже не отримало прибутку – чистий фі-

нансовий результат склав 613 тис.грн, при цьому в 

попередньому році прибуток становив 164,2 

млн.грн. Таке погіршення викликано, насамперед, 

зменшенням обсягів реалізації на 167,5 млн.грн та 

курсовими різницями, які виникли за рахунок реа-

лізації продукції на експорт, переважно до РФ, та 

склали 37,6 млн.грн, а також від купівлі–продажу 

іноземної валюти – 3,8 млн.грн. Також до факторів 

зменшення прибутку можна віднести зростання ви-

трат в порівнянні з 2018 р. за рахунок: 

– збільшення цін на сировину та основні ма-

теріали на 11,7%; 

– збільшення вартості купівельних напівфаб-

рикатів на 9,3%; 

– збільшення вартості електроенергії на 

12%; 

– збільшення вартості природного газу на 

6,2%; 

– збільшення мінімального прожиткового рі-

вня на 8,8%, від якого розраховуються тарифні ста-

вки та посадові оклади робітників підприємства; 

– збільшення витрат на виплату відсотків за 

кредитами на 8,1 млн.грн за рахунок збільшення об-

сягів кредитів банків, які підприємство вимушене 

було брати у зв'язку з відсутністю достатньої кіль-

кості обігових коштів. 

Необхідно зазначити, що в 2019 році підприєм-

ство збільшило інший операційний дохід за раху-

нок переоцінки вартості активів – інвестиційної не-

рухомості на 55,2 млн.грн, при цьому витрати на 

зміну вартості активів склали 4,6 млн.грн. 

У короткостроковій перспективі критерієм 

оцінки фінансового стану підприємства виступає 

його ліквідність і платоспроможність. Термін «лік-

відний» передбачає безперешкодне перетворення 

майна в кошти платежу. Чим менше час, необхід-

ний для перетворення окремого виду активів, тим 

вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність 

підприємства – це його здатність перетворити свої 

активи в кошти платежу для погашення коротко-

строкових зобов’язань. 

Оцінку ліквідності підприємства виконують за 

допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які 

дозволяють зіставити вартість поточних активів, 

що мають різний ступінь ліквідності, із сумою по-

точних зобов’язань. До них належать: 

– коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт 

покриття);  

– коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт 

швидкої ліквідності);  

– коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

Таблиця 4 

Показники коефіцієнтів ліквідності ПАТ «Ельворті»  

Найменування 

2019 рік (на 

кінець пері-

оду) 

2018 рік (на кі-

нець періоду) 

Нормативне зна-

чення 

Відхилення 

2019/2018 

Коефіцієнт загальної ліквід-

ності (покриття) 
6,14 7,73 2 – 2,5 –1,59 

Коефіцієнт швидкої ліквід-

ності 
4,91 6,39 0,7 – 0,8 –1,48 

Коефіцієнт абсолютної лік-

відності 
0,18 0,07 0,2 – 0,3 0,11 

 

Як показують результати порівняння показни-

ків діяльності підприємства в 2018–2019 роках, 

якщо не впровадити антикризові заходи та заходи 

для боротьби з ризиками (політичні, природні, ва-

лютні, процентні, виробничі), то негативні ефекти 

в діяльності ПАТ «Ельворті» мають тенденція до 

погіршання.  

Таким чином, ПАТ «Ельворті» повинно розро-

бляти стратегію підвищення ефективності діяльно-

сті. 

Суть економіко–математичного моделювання 

полягає в описі соціально–економічних систем і 

процесів у вигляді економіко–математичних моде-

лей.  

Економіко–математичні методи слід розуміти 

як інструмент, а економіко–математичні моделі – 

як продукт процесу економіко–математичного мо-

делювання [10]. 

Для прогнозування основних фінансових пока-

зників діяльності ПАТ «Ельворті» детальніше роз-

глянемо горизонтальний фінансовий аналіз або 

трендовий аналіз. 

Трендовий аналіз – порівняння кожної позиції 

звітності з рядом попередніх періодів та визначення 

тренду, тобто основної тенденції динаміки показ-

ників, звільненої від впливу індивідуальних особ-

ливостей окремих періодів. За допомогою тренду 

здійснюється прогнозування найважливіших фі-

нансових показників на перспективний період, 

тобто перспективний прогнозний аналіз фінансо-

вого стану [10]. 

Для підприємства необхідно визначати склад 

показників, які характеризують його фінансовий 

стан. 

В даному випадку було запропоновано розді-

лити показники на зовнішні та внутрішні. Внутрі-

шні показники розподіляються на показники оці-

нки рівня управління, показники оцінки платоспро-

можності та фінансової стійкості, показники оцінки 

ділової активності та показники оцінки ринкової 

стійкості. 

Основні показники, які було обрано для оцінки 

рівня фінансової безпеки підприємства, наведені в 

табл. 5. 
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Таблиця 5 

Фактори оцінки рівня фінансової безпеки  

Фактори Показники 

Внутрішні 

Показники оцінки рівня управління: 

– рентабельність діяльності; 

– рентабельність активів; 

– рентабельність продукції. 

Показники оцінки платоспроможності та фінансової стійкості: 

– коефіцієнт поточної ліквідності; 

– коефіцієнт абсолютної ліквідності; 

Показники оцінки ділової активності: 

– коефіцієнт оборотності активів. 

Показники оцінки ринкової стійкості: 

– коефіцієнт автономії; 

– коефіцієнт фінансування. 

Зовнішні 
– індекс інфляції; 

– темп приросту ВВП України; 

 

Після того, як визначили всі необхідні коефіці-

єнти потрібно розрахувати нормовані значення по-

казників, які характеризують рівень фінансової без-

пеки підприємства. 

Одним з показників, що описують якість побу-

дованої моделі, є коефіцієнт детермінації ( ), 

який ще називають величиною достовірності апро-

ксимації. З його допомогою можна визначити рі-

вень точності прогнозу. Коефіцієнт детермінації 

для моделі приймає значення від 0 до 1. Чим бли-

жче значення коефіцієнта до 1, тим сильніша точ-

ність прогнозу (таблиця 3.2). 

Таблиця 3.2 

Характеристика точності прогнозу коефіцієнта  

Рівень точності прогнозу 0,1 – 0,3 0,3 – 0,5 0,5 – 0,7 0,7 – 0,9 0,9 – 1,0 

Характеристика точності про-

гнозу 
слабка помірна помірна висока 

значно ви-

сока 

Джерело: [35]. 

 

Отже, для прогнозування основних показників 

фінансової діяльності підприємства в курсовій ро-

боті буде використаний метод трендового аналізу. 

Для трендового аналізу було обрано підприємство, 

що функціонує у сфері виробництва машин та уста-

ткування для сільського та лісового господарства. 

При трендовому аналізі порівнюються фінан-

сові показники підприємства за ряд попередніх пе-

ріодів, в даному випадку 2010–2019 роки. Прогноз 

буде здійснений на два наступних періоди, тобто на 

2020–2021 роки. 

Фінансовий стан ПАТ «Ельворті» за 2019 рік 

погіршився в порівнянні з попередніми роками. На 

рис. 3.1 – 3.10 наведені результати прогнозування 

основних характеристик діяльності ПАТ «Ель-

ворті» на 2020–2021 роки, виконані з застосуван-

ням вбудованих програмних модулів «електронних 

таблиць» EXCEL 2007 [9]: 

– прогнозування рентабельності діяльності 

ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трен-

дового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках – 

рис.3; 

– прогнозування рентабельності активів ПАТ 

«Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трендового 

аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках – рис.4; 

– прогнозування рентабельності продукції 

ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трен-

дового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках – 

рис.5; 

– прогнозування коефіцієнту поточної ліквід-

ності ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі 

трендового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 ро-

ках – рис.6; 

– прогнозування коефіцієнту абсолютної лікві-

дності ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на ос-

нові трендового аналізу діяльності ПАТ у 2010–

2019 роках – рис.7; 

– прогнозування коефіцієнту оборотності ак-

тивів ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі 

трендового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 ро-

ках – рис.8; 

– прогнозування коефіцієнту автономії ПАТ 

«Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трендового 

аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках – рис.9; 

– прогнозування коефіцієнту фінансування 

ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трен-

дового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках – 

рис.10; 

– прогнозування індексу інфляції в Україні на 

2020–2021 роки на основі трендового аналізу – 

рис.11; 

– прогнозування темпів приросту ВВП Укра-

їни на 2020–2021 роки на основі трендового аналізу 

– рис.12. 

На короткострокову ліквідність або плато-

спроможність підприємства впливає його здатність 

збільшувати або зменшувати прибуток. У цьому 

зв’язку розглядається такий аспект діяльності підп-

риємства як рентабельність. Це і якісний і кількіс-

ний показник ефективності діяльності будь–якого 

підприємства. 
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Коефіцієнт рентабельності діяльності розрахо-

вується як відношення чистого прибутку підприєм-

ства до чистої виручки від реалізації продукції (ро-

біт, послуг). Збільшення цього показника свідчить 

про зростання ефективності господарської діяльно-

сті підприємства, а зменшення даного показника 

навпаки [10]. 

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення коефіцієнту рентабель-

ності діяльності: 2010 р. – 0,005; 2011 р. – 0,007; 

2012 р. – 0,232; 2013 р. – 0,092; 2014 р. –  0,079; 

2015 р. – 0,094; 2016р.– 0,048; 2017 р. – 0,182; 2018 

р. – 0,16; 2019 р. – 0,0007. 

На рис. 3 розглянемо можливий прогноз да-

ного коефіцієнту на наступних два роки.  

 
Рис. 3. Прогнозування рентабельності діяльності ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трендо-

вого аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 

 

Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується зменшення коефіцієнту ре-

нтабельності діяльності підприємства. Зменшення 

спостерігається приблизно до того рівня, який був 

у 2010–2011 роках. Тобто значення коефіцієнта згі-

дно прогнозу буде в межах 0,005 – 0,007. Зниження 

цього показника свідчить про зменшення ефектив-

ності господарської діяльності підприємства. 

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення коефіцієнту рентабель-

ності активів: 2010 р. – 0,047; 2011 р. – 0,025; 2012 

р. – 0,224; 2013 р. – 0,073; 2014 р. – 0,062; 2015 р. – 

0,072; 2016 р. – 0,052; 2017 р. – 0,236; 2018 р. – 0,17; 

2019 р. – 0,0005.  

 
Рис. 4. Прогнозування рентабельності активів ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трендового 

аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 

 

Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується збільшення коефіцієнту ре-

нтабельності активів підприємства порівняно з ми-

нулими періодами. Значення коефіцієнту згідно 

прогнозу може дорівнювати приблизно 0,05. Підви-

щення рівня рентабельності активів може свідчити 

про підвищення попиту на продукцію підприємс-

тва. 

Рентабельність продукції – розраховується як 

відношення чистого доходу від реалізації продукції 

до собівартості і характеризує прибутковість госпо-

дарської діяльності підприємства від основної дія-

льності [10]. 

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення рентабельності продук-

ції: 2010 р. – 0,105; 2011 р. – 0,072; 2012 р. – 0,321; 

2013 р. – 0,166; 2014 р. – 0,123; 2015 р. – 0,202; 2016 

р. – 0,182; 2017 р. – 0,337; 2018 р. – 0,33; 2019 р. – 

0,097.  

На рис. 5 розглянемо можливий прогноз да-

ного коефіцієнту на наступних два роки.  

 
Рис. 5. Прогнозування рентабельності продукції ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трендо-

вого аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 
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Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується збільшення коефіцієнту ре-

нтабельності продукції підприємства, що характе-

ризує прибутковість господарської діяльності підп-

риємства від основної діяльності. Збільшення 

рентабельності продукції спостерігається на рівні 

0, 18 – 0,2. Тобто рентабельність продукції у 2020–

2021 рр. буде дорівнювати значенню 2015–2016 рр. 

У короткостроковій перспективі критерієм 

оцінки фінансового стану підприємства виступає 

його ліквідність і платоспроможність. Термін «лік-

відний» передбачає безперешкодне перетворення 

майна в кошти платежу. Чим менше час, необхід-

ний для перетворення окремого виду активів, тим 

вища його ліквідність. Таким чином, ліквідність 

підприємства – це його здатність перетворити свої 

активи в кошти платежу для погашення коротко-

строкових зобов’язань [12]. 

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення коефіцієнту поточної лі-

квідності: 2010 р. –  1,384; 2011 р. – 1,271; 2012 

р. – 1,484; 2013 р. – 2,28; 2014 р. – 2,068; 2015 р. – 

1,286; 2016 р. – 2,528; 2017 р. – 4,213; 2018 р. – 2,58; 

2019 р. – 2,296. 

На рис. 6 розглянемо можливий прогноз да-

ного коефіцієнту на наступних два роки.  

 
Рис. 6. Прогнозування коефіцієнту поточної ліквідності ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі 

трендового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 

 

Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується незначне збільшення кое-

фіцієнту поточної ліквідності підприємства, а зна-

чить підвищаться платіжні можливості підприємс-

тва щодо погашення поточних зобов’язань за умови 

своєчасного здійснення розрахунків з дебіторами. 

Згідно прогнозу значення коефіцієнту поточної лі-

квідності ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки буде 

дорівнювати майже 3. 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дозволяє 

визначити частку короткострокових зобов’язань, 

що підприємство може погасити найближчим ча-

сом, не чекаючи оплати дебіторської заборговано-

сті й реалізації інших активів. 

Теоретично значення коефіцієнта вважається 

достатнім, якщо воно перевищує 0,2…0,3. На прак-

тиці ж значення бувають значно нижчі. У той же 

час, занадто високе значення показника абсолютної 

ліквідності свідчить про нераціональне викорис-

тання фінансових ресурсів [13].  

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення коефіцієнту абсолютної 

ліквідності: 2010 р. – 0,056; 2011 р. – 0,066; 2012 р. 

– 0,004; 2013 р. – 0,033; 2014 р. – 0,006; 2015 р. – 

0,019; 2016 р. – 0,184; 2017 р. – 0,13; 2018 р. – 0,02; 

2019 р. – 0,07. 

На рис. 7 розглянемо можливий прогноз да-

ного коефіцієнту на наступних два роки.  

 
Рис. 7. Прогнозування коефіцієнту абсолютної ліквідності ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі 

трендового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 

 

Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується збереження коефіцієнту 

абсолютної ліквідності підприємства майже на 

тому самому рівні в порівнянні з 2018 роком. Проте 

в порівнянні з іншими минулими періодами спосте-

рігається значне збільшення коефіцієнту абсолют-

ної ліквідності ПАТ «Ельворті», майже в два рази 

(до 0,1). 

Коефіцієнт оборотності активів – відображає 

швидкість обороту сукупного капіталу підприємс-

тва. 

Якщо показник недостатньо високий, то необ-

хідно працювати в напрямку оптимізації суми акти-

вів. Для цього можна продати частину незавантаже-

них необоротних активів (якщо збільшення заван-

таженості не планується), знизити суму запасів 

(якщо їх обсяг надмірний), вжити заходів по повер-

ненню дебіторської заборгованості і т.д. Заходи по 

збільшенню виручки компанії також позитивно 
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впливають на оборотність активів [12].  

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення коефіцієнту оборотності 

активів: 2010 р. – 0,43; 2011 р. – 0,545; 2012 р. – 

0,49; 2013 р. – 0,797; 2014 р. – 0,778; 2015 р. – 0,769; 

2016 р. – 1,091; 2017 р. – 1,299; 2018 р. – 1,1; 2019 

р. – 0,765. 

На рис. 8 розглянемо можливий прогноз да-

ного коефіцієнту на наступних два роки.  

 
Рис. 8. Прогнозування коефіцієнту оборотності активів ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі 

трендового аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 

 

Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується збереження коефіцієнту 

оборотності активів підприємства майже на тому 

самому рівні. Показник буде зберігатись на рівні 

0,8–0,9. Проте дані значення є набагато нижчими за 

рівень коефіцієнту оборотності активів ПАТ «Ель-

ворті» у 2016–2018 роках, коли коефіцієнт був в ме-

жах 1,1 – 1,3. 

Показник автономії – один з найбільш важли-

вих коефіцієнтів фінансової стійкості. Він дорівнює 

співвідношенню власного капіталу компанії до всіх 

фінансових ресурсів. Значення показника говорить 

про те, яку частину своїх активів компанія здатна 

профінансувати за рахунок власних фінансових ре-

сурсів. Наприклад, якщо коефіцієнт дорівнює 0,48, 

то це означає, що компанія здатна профінансувати 

48% активів за рахунок власного капіталу.  

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення коефіцієнту платоспро-

можності (автономії): 2010 р. – 0,621; 2011 р. – 

0,639; 2012 р. – 0,607; 2013 р. – 0,697; 2014 р. – 

0,597; 2015 р. – 0,624; 2016 р. –0,563; 2017 р. – 0,688; 

2018 р. – 0,63; 2019 р. – 0,657. 

На рис. 9 розглянемо можливий прогноз да-

ного коефіцієнту на наступних два роки.  

 
Рис. 9. Прогнозування коефіцієнту автономії ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трендового 

аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 

 

Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується незначне збільшення кое-

фіцієнту платоспроможності (автономії) підприєм-

ства. Значення коефіцієнту автономії ПАТ «Ель-

ворті» на 2020–2021 роки згідно прогнозу буде 

зростати до 0,7.  

Коефіцієнт фінансування – показник фінансо-

вої стійкості, який говорить про здатність компанії 

відповідати за своїми зобов’язаннями в середньос-

троковій і довгостроковій перспективі [12].  

За 2010 – 2019 роки ПАТ «Ельворті» спостері-

гаються наступні значення коефіцієнту фінансу-

вання: 2010 р. – 0,551; 2011 р. – 0,566; 2012 р. – 

0,647; 2013 р. – 0,435; 2014 р. – 0,674; 2015 р. – 

0,603; 2016 р. – 0,776; 2017 р. – 0,454; 2018 р. – 0,59; 

2019 р. – 0,522.  
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Рис. 10. Прогнозування коефіцієнту фінансування ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 роки на основі трендо-

вого аналізу діяльності ПАТ у 2010–2019 роках. 

 

Отже, проаналізувавши даний рисунок ми ба-

чимо, що прогнозується зменшення коефіцієнту фі-

нансування підприємства, що може свідчити про 

вищий рівень фінансових ризиків. Значення коефі-

цієнту фінансування ПАТ «Ельворті» на 2020–2021 

роки буде зменшуватись до рівня 0,4–0,45. 

Будь–яка організація є відкритою системою, 

яка знаходиться у постійній взаємодії із тими чи ін-

шими елементами зовнішнього середовища. Дослі-

дженню зовнішнього середовища слід приділяти 

належну увагу, оскільки воно обумовлює рівень ви-

значеності, в умовах якого приймаються управлін-

ські рішення [14]. 

В умовах ринкових відносин діяльність підп-

риємства нерозривно пов'язана з співвідношенням 

та тенденціями змін, що відбуваються в зовніш-

ньому середовищі. Тому невід'ємною частиною 

економічної роботи підприємства стає моніторинг 

(постійне відстежування) зовнішнього середовища, 

що дозволяє розробляти управлінські рішення, 

спрямовані на максимальне використання сприят-

ливих для підприємства змін, та нейтралізацію або 

пристосування підприємства до тих змін, які нега-

тивно впливають на його діяльність [11]. 

До зовнішнього середовища можна віднести 

наступні показники: рівень інфляції, ставка обліко-

вого відсотка банку, ВВП, державні закупівлі това-

рів та послуг, рівень експорту та імпорту держави і 

т.д. 

В даному випадку ми проаналізуємо наступні 

показники – це індекс інфляції (індекс споживчих 

цін) та валовий внутрішній продукт (ВВП) (аналіз 

та прогнозування по даних показниках здійснюємо 

на основі табл. 3.) 

За 2010 – 2019 роки спостерігаються наступні 

значення індексу інфляції в Україні: 2010 р. – 109,1; 

2011 р. – 104,6; 2012 р. – 99,8; 2013 р. – 100,5; 2014 

р. – 124,9; 2015 р. – 143,3; 2016 р. – 112,4; 2017 р. – 

113,7; 2018 р. – 109,8; 2019 р. – 104,1. 

На рис. 11 розглянемо можливий прогноз інде-

ксу інфляції на наступних два роки. Дані про індекс 

інфляції в Україні в 2010–2019 роках взято з офіцій-

ного сайту Державної служби статистики України 

[16]. 

 
Рис. 11. Прогнозування індексу інфляції в Україні на 2020–2021 роки на основі трендового аналізу. 

 

Отже, з рисунка видно, що на найближчих два 

роки спостерігається незначне зменшення індексу 

інфляції. Зменшення спостерігається до 0,85 – 0,9. 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – макрое-

кономічний показник, що показує ринкову вартість 

усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених за рік 

у всіх галузях економіки на території держави для 

споживання, експорту та накопичення, незалежно 

від національної приналежності використаних фак-

торів виробництва. 

Розрізняють номінальний і реальний ВВП. Но-

мінальний, або абсолютний ВВП визначається в по-

точних (фактичних) цінах даного року. Реальний 

ВВП (з поправкою на інфляцію) визначається в ці-

нах попереднього (або будь–якого іншого базового) 

року. У реальному ВВП, таким чином, врахову-

ється, в якій мірі зростання ВВП виявляється реаль-

ним зростанням виробництва, а не зростанням цін. 

ВВП країни при необхідності може бути додатково 

перерахований в іноземну валюту (найчастіше в до-

лари США). 

За 2010 – 2019 роки спостерігаються наступні 

значення валового внутрішнього продукту (ВВП): 

2010 р. – 16,40%; 2011 р. – 19,60%; 2012 р. – 7,70%; 

2013 р. – 4,30%; 2014 р. – 28,10%; 2015 р. – 31,30%; 

2016 р. – 2,90%; 2017 р. – 20,20%; 2018 р. – 16,70%; 

2019 р. – 11,70%.  

На рис. 12 розглянемо можливий прогноз те-

мпу приросту ВВП України на наступних два роки. 

Дані про темпи приросту ВВП України в 2010–2019 

роках взято з офіційного сайту Державної служби 

статистики України [13]. 
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Рис.3.10. Прогнозування темпів приросту ВВП України на 2020–2021 роки на основі трендового аналізу. 

 

Отже, з рисунка видно, що на найближчих два 

роки спостерігається збільшення темпів приросту 

ВВП України. 

За 2019 рік обсяги виробництва та реалізації 

продукції підприємства в порівнянні з попередніми 

роками істотно зменшились. Це було викликано не-

сприятливою ситуацією на ринку на початку року 

та відсутністю у підприємства обігових коштів для 

забезпечення виготовлення необхідної кількості 

продукції. 

Як показують результати прогнозування, якщо 

не впровадити антикризові заходи та заходи для бо-

ротьби з ризиками (політичні, природні, валютні, 

процентні, виробничі), то негативні ефекти в діяль-

ності ПАТ «Ельворті» мають прогнозну тенденція 

до погіршання.  

Таким чином, ПАТ «Ельворті» повинно розро-

бляти стратегію підвищення ефективності діяльно-

сті. 

Висновки. Отже, важливе значення в процесі 

прогнозування фінансової діяльності мають еконо-

міко-математичні методи. Розробка прогнозу ефек-

тивності фінансової діяльності підприємства може 

здійснюватися з використанням великої кількості 

методів прогнозування.  

В даному дослідженні розглянуто питання ана-

лізу та прогнозування фінансової діяльності підп-

риємства на прикладі ПАТ «Ельворті». Викорис-

тано горизонтальний фінансовий аналіз або трендо-

вий аналіз. 

Проведений аналіз дав змогу своєчасно з’ясу-

вати і виправити недоліки у фінансовій діяльності 

підприємства та знайти резерви покращення фінан-

сового стану підприємства і його платоспроможно-

сті. 

Для вирішення запропонованої задачі було 

зроблено наступне: 

1. Проведено аналіз фінансового стану підпри-

ємства по основним показникам: ліквідності, фі-

нансової стійкості, ділової активності, рентабель-

ності та платоспроможності. Фінансовий стан підп-

риємства значною мірою залежить від доцільності 

та правильності вкладення фінансових ресурсів у 

активи, а також від ризиків, які можуть виникати в 

процесі діяльності підприємства.  

2. Отримано характеристику про зміни в діяль-

ності підприємства за допомогою горизонтального 

аналізу звітності. Аналіз показників фінансового 

стану, проведений за даними підприємства ПАТ 

«Ельворті», показав погіршення стабільності ро-

боти підприємства, його прибутковості. Це було ви-

кликано несприятливою ситуацією на ринку на по-

чатку 2019 року та відсутністю у підприємства обі-

гових коштів для забезпечення виготовлення 

необхідної кількості продукції. 

3. Розраховано прогнозні значення основних 

показників фінансової діяльності підприємства за 

допомогою горизонтального фінансового аналізу 

або трендового аналізу.  

Отже, на основі даних поточного та прогноз-

ного фінансового аналізу здійснюється розроб-

лення основних показників фінансового стану, а 

вже на підставі цих даних розраховуються економі-

чні орієнтири розвитку підприємства в перспективі. 

Від того, на скільки якісно проведено аналіз, зале-

жить ефективність управлінських рішень, а відтак – 

ефективність роботи підприємства в цілому. Аналіз 

та контроль фінансової діяльності підприємства – 

це діагноз його фінансового стану, що дає змогу ви-

значення недоліків та прорахунків, виявлення шля-

хів збільшення доходів та прибутків, зменшення 

витрат виробництва, підвищення рентабельності, 

поліпшення фінансово-господарської діяльності 

підприємства в цілому. 

Як показують результати прогнозування, якщо 

не впровадити антикризові заходи та заходи для бо-

ротьби з ризиками (політичні, природні, валютні, 

процентні, виробничі), то негативні ефекти в діяль-

ності ПАТ «Ельворті» мають прогнозну тенденція 

до погіршання.  

Отже, підводячи підсумки, на основі проведе-

ного дослідження, ми можемо сказати, що ефекти-

вність застосування економіко-математичних мо-

делей в прогнозуванні фінансового стану підприєм-

ства відіграє важливу роль в ринковій економіці. 

Адже кожне підприємство на ринку, має мати чіт-

кий орієнтир та тверді позиції. Щоб передбачити де 

буде підприємство завтра, маємо сьогодні проана-

лізувати показники фінансової діяльності та спрог-

нозувати тенденції його розвитку або занепаду. В 

другому випадку –вжити необхідних антикризових 

методів, завчасно передбачивши вплив ризиків на 

основні показники. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены преимущества использования технологий диджитал-анализа бренда в 

процессе повышения уровня конкурентоспособности экономических единиц. Также были представлены 

ключевые аспекты данного вида анализа, которые способствуют формированию более эффективной мо-

дели стратегического развития экономического субъекта. И разобраны этапы реализации аналитических 

инструментов на практике. 

Abstract 

Advantages of using brand digital analysis as the important point of increasing competitiveness for economic 

units were reviewed in this article. Also, the key aspects of this analysis, which contribute to the creation of more 

effective strategic development model for economic entity, were introduced. The implementation steps of analytic 

tools were disassembled. 

Ключевые слова: бренд, диджитал-анализ, диджитал-маркетинг, платформа, пользователь, ресурсы, 

целевая аудитория. 

Keywords: brand, digital analysis, digital marketing, platform, resources, target audience, user. 

 

С развитием интернет технологий и их мас-

штабного внедрения в экономику увеличивается 

востребованность диджитал-маркетинга в сфере 

формирования бренда. А реализация аналитиче-

ских инструментов способствует получению более 

достоверной информации об уровне эффективно-

сти проводимых компанией мероприятий. В част-

ности, использование цифрового анализа обеспечи-

вает экономические субъекты данными о распро-

странении собственного контента посредством по-

исковых систем, об уровне вовлечения и 

взаимодействия целевой аудитории на социальных 

платформах и сайтах бренда, а также о доли рынка 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99
https://www.elvorti.com/
https://www.finalon.com/
https://pandia.ru/text/79/148/38943.php
http://ukrstat.gov.ua/
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и позиций конкурентов. Поскольку представителям 

бизнеса необходимо соответствовать изменяю-

щимся тенденциям рынка и спросу со стороны по-

требителей, то есть стабильно получать статистиче-

ские данные об окружающей экосистеме и реализо-

ванных инструментах, влияние анализа на 

организацию дальнейших мероприятий компании в 

цифровой среде крайне велико. Также актуальность 

диджитал-анализа для бренда продиктована следу-

ющими причинами: 

– помогает количественно оценить эффектив-

ность кампаний (в сфере диджитал) по формирова-

нию бренда в целом; 

– определяет уровень эффективности конкрет-

ных каналов привлечения и работы с трафиком для 

их дальнейшей модернизации; 

– анализирует качество работы и степень иден-

тичности друг с другом различных онлайн сервисов 

фирмы по взаимодействию с клиентами;  

– обрабатывает обратную связь от целевой 

аудитории для последующего совершенствования 

как бизнес-процессов, так и продуктовой линейки. 

Изучение аудитории посредством диджитал 

технологий относительно новое явление для эконо-

мики. Их преимущество заключается в возможно-

сти анализа людей с множества разнообразных по-

зиций, чтобы более точно сегментировать свою це-

левую аудиторию и подробнее их описать. 

Диджитал-анализ в данной сфере помогает отве-

тить на 3 ключевых вопроса: 

1. Кто относится к моей целевой аудитории? 

2. Сколько людей я могу охватить посредством 

реализации программы продвижения? 

3. Больше или меньше потенциальных клиен-

тов реагируют на мои рекламные сообщения по 

сравнению с конкурентами? 

Помимо указанного стоит добавить, что воз-

можность спрогнозировать потенциальную ситуа-

цию на рынке также служит одной из ключевых 

причин, подтверждающих высокую степень важно-

сти проведения цифрового аудита бизнеса. К тому 

же анализ способствуют выявлению точек бренда, 

где полностью отсутствует влияние на покупате-

лей, или оно минимально, что позволяет изменить 

предлагаемый контент-план с целью повышения 

уровня лояльности потребителей. Однако частое 

использование аналитических технологий требует 

большого количества времени, финансов и других 

ресурсов предприятия, поэтому данный вопрос 

должен быть рассмотрен руководством в рамках 

стратегического развития бизнес-единиц. Затрачен-

ные средства на их реализацию необходимо соиз-

мерять с потенциальной выгодой: уменьшение 

доли неопределённости в процессе принятия опера-

тивных и стратегических решений за счёт собран-

ной базы данных. Тем не менее издержки могут 

быть снижены благодаря организации комплексной 

системы анализа цифровой сферы экономического 

субъекта. Основными объектами исследования 

данного комплекса будут являться: 

– доля бренда, знание которой способствует 

измерению влияния на внимание потребителей и 

оценки силы бренда; 

– аудитория бренда, особенности и потребно-

сти которой следует изучить, и на их основе вы-

строить систему взаимодействия; 

– соотношение бренда и клиента, выражающе-

еся в удовлетворении ожиданий пользователей от 

мероприятий организации в цифровом простран-

стве. 

Изучение доли бренда может определить коли-

чество людей, которые ищут те или иные продукты 

компании, рассказывают о бренде или являются 

клиентами фирмы. Эти данные можно рассматри-

вать по отдельности, однако их совместный анализ 

формирует более объективную оценку силы 

бренда. Причиной этому служит расхождение же-

ланий и намерений населения от их непосред-

ственно действий. 

Исследование доли разговоров характеризует 

уровень популярности на рынке той или иной тор-

говой марки относительно своих конкурентов. Рас-

считывают указанный показатель путём определе-

ния отношения количества упоминаний о бренде к 

общему количеству всех упоминаний конкретной 

сферы. Следовательно, предприятие с наивысшим 

показателем будет обладать большим охватом 

аудитории. Что позволит определить своё место на 

рынке и скорректировать программу продвижения 

путём изменения количества используемых ин-

струментов, либо дифференцировать смысловую 

нагрузку коммуникационных сообщений. Благо-

даря развитию современных технологий отслежи-

вания и алгоритмам работы онлайн сервисов ин-

формация об упоминании бизнес структур посто-

янно обновляется и является легкодоступной. Как 

итог, предоставляется возможность оценивать эф-

фективность внесённых изменений в кратчайшие 

сроки. 

Доля поиска помогает определить (по запро-

сам в поисковых системах): какие действия потен-

циальные покупатели собираются совершить. В за-

висимости от вводимых вопросов и запросов поль-

зователей маркетологи выясняют существующие 

потребности целевой группы и используют эту ин-

формацию в совершенствовании процессов и про-

дуктов. Также с целью понимания уровня популяр-

ности фирмы сравнивают количество упоминаний 

в поисковых системах названия бренда относи-

тельно конкурентов в конкретной категории рынка. 

В добавлении, стоит отметить наличие разнообраз-

ных фильтров в алгоритмах анализа, что позволяет 

отделять информацию по отдельному признаку, 

например, по географическому. Этот механизм по-

могает увеличить точность получаемых сведений 

для бизнес-единицы в конкретном регионе. Постро-

ение ретроспективы поисковых данных и выявле-

ние трендов помогает компании снизить долю 

риска и неопределённости в принятии управленче-

ских решений. 

При измерении доли аудитории, как правило, 

общее количество потребителей рассматривают от-

носительно общего числа конкретного конкурента 

в одной сфере рынка. Для более точного определе-

ния данных обычно выбирают приоритетные плат-

формы взаимодействия с пользователями, чтобы не 
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рассеивать ресурсы на изучение каналов с малым 

влиянием на конечный результат. После того, как 

собраны все подходящие для вычисления кандида-

туры, всё суммируется. Далее полученную сумму 

соотносят с данными конкурентов, которые можно 

получить в открытом доступе или вычислить само-

стоятельно. Долю аудитории стоит рассматривать 

отдельно по каждому конкуренту и социальной 

платформе для получения объективных выводов. В 

результате, организация получает ещё одну мет-

рику, отслеживающей её конкурентоспособность в 

действующих экономических реалиях.  

Для более подробного исследования целевой 

аудитории маркетологи анализируют такие компо-

ненты, как общее количество пользователей, уро-

вень вовлечения и уровень внимания. После опре-

деления общего числа пользователей со всех плат-

форм и способов их привлечения (платные ил 

бесплатные) следует процесс отслеживания дина-

мики изменения. Выявляют наличие роста аудито-

рии или, наоборот, её уменьшение, а также отсле-

живают органический рост или эффективность 

платных механик привлечения с целью повышения 

эффективности программы привлечения клиентов 

и превращения их в лояльных.  

Возросшее количество контента в онлайн и 

офлайн среде поспособствовало резкому увеличе-

нию информационного потока для человека, что 

влияет на работу его головного мозга. Для защиты 

от получения ненужной информации человек начи-

нает фильтровать источники получения сведений и 

сами знания. Тем самым противостояние экономи-

ческих субъектов за внимание людей с каждым го-

дом становится всё масштабнее. Современные сер-

висы имеют алгоритмы, которые считывают время 

активного времяпровождения над конкретным кон-

тентом, что и позволяет определить степень внима-

ния пользователя к определенному мероприятию. 

Анализ этих статистических данных помогает мар-

кетологам в создании более привлекательного кон-

тента, увеличивающий время захвата внимания лю-

дей. Чем больше времени и внимания уделяет чело-

век, тем выше шансы выстроить с ним 

долгосрочные экономические отношения.  

Уровень вовлечения автоматически рассчиты-

вается алгоритмами практически всех популярных 

сервисов и платформ. Указанный показатель 

крайне важен для оценки работы воронки продаж и 

повышении лояльности клиентов. Поскольку люди 

не просто изучают те или иные материалы, а пред-

принимают конкретные действия: комментируют, 

пересылают, отправляют, скачивают и т.д. Бренду 

целесообразно увеличивать механики активного 

взаимодействия, то есть вовлечения, аудитории по 

причине снижения психологических барьеров для 

совершения последующей продажи товара или 

услуги. 

Соотношение действий бренда и ожиданий по-

требителей является одним из приоритетных 

направлений в проведении диджитал-анализа 

бренда, поскольку увеличение этого показателя 

напрямую коррелируется с ростом силы бренда. 

Благодаря современным аналитическим инстру-

ментам компании в состоянии получать данные о 

желаниях потенциальных покупателей и реализо-

вывать приёмы их привлечения на практике по-

средством разнообразных социальных платформ. 

Для расчёта количественной метрики описанного 

соотношения стоит выполнить следующие этапы: 

1. Собрать актуальную информацию, исполь-

зуя системы определения упоминаний конкретного 

бренда и идентификации посланий пользователей. 

2. Подготовить собранную базу данных для 

дальнейшей классификации.  

3. Классифицировать обсуждения и посты по 

ранее выбранным темам. 

4. Распределить сгруппированные данные по 

трём блокам: успешные активности бренда; актив-

ности на тему бренда со стороны пользователей; ак-

тивности бренда, проигнорированные аудиторией. 

5. Проанализировать полученные результаты и 

выявить точки взаимодействия, где расходятся дей-

ствия фирмы с желаниями целевой аудитории. 

Дальнейшее развития технологий и алгорит-

мов обработки данных большего количества и раз-

ных видов позволит брендам точнее определять 

свои позиции на рынке, особенности целевого сег-

мента и эффективность своих действий. Поэтому 

востребованность диджитал-анализа бренда со вре-

менем будет продолжать расти, а его использова-

ние обеспечит конкурентное преимущество. 
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Аннотация 

В связи с переходом на рыночные отношения и усилением интеграционных процессов России в ми-

ровое экономическое пространство, особую роль приобретают фондовые рынки как механизм аккумули-

рования и перераспределения ликвидности и активов, что способствует притоку трейдеров на рынок, це-

лью который является получение приращенной прибыли на вложенный капитал. На сегодняшний день 

существует достаточно обширная база предлагаемых торговых стратегий, построение которых основыва-

ется на классических технических индикаторах. Тем не менее, многие трейдеры продолжают терять свой 

капитал. Таким образом, усовершенствование методик и стратегий торговли требует расширение научного 

познания. В данной статье мы оценим эффективность торговой системы, построенной на основе популяр-

ных методов технического анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления, стохастический осцил-

лятор, экспоненциальное скользящее среднее, с помощью методов исторического моделирования, бэкте-

стинга. В результате, торговая система продемонстрировала хорошие финансовые результаты, в том числе 

благодаря внедрению системы риск-менеджмента.  

Abstract 

In connection with the transition to market relations and strengthening of integration processes of Russia into 

the world economic space, stock markets as a mechanism for accumulation and redistribution of liquidity and 

assets, which contributes to the inflow of traders to the market, the purpose of which is to obtain increased profits 

on invested capital. Nowadays, there is a wide enough base of proposed trading strategies, the construction of 

which is based on classical technical indicators. Nevertheless, many traders continue to lose their capital. Thus, 

the improvement of trading methods and strategies requires an increase in scientific knowledge. In this article we 

will evaluate the effectiveness of a trading system based on popular technical analysis methods, such as support 

and resistance levels, stochastic oscillator, exponential moving average, using historical modeling methods, back 

testing. As a result, the trading system has shown good financial results, including the implementation of risk 

management system. 

Ключевые слова: механическая торговая система, стохастик, экспоненциальное скользящее среднее, 

историческое моделирование, бэктестинг, алгоритмическая торговля, фондовый рынок. 

Keywords: mechanical trading system, stochastics, exponential moving average, historical modeling, back 

testing, algorithmic trading, stock market. 

 

I. Introduction 

Russian stock market is one of the most underval-

ues markets, that implies that it has significant oppor-

tunity for growth. In general, due to not sufficient 

amount of trading agents and the early stage of devel-

opment of stock market in Russian Federation it could 

be characterized as a semi-efficient market. Taking that 

into account, it is possible to state that relatively low 

market efficiency could enable traders to capitalize on 

that using not so complicated technical indicators and 

trading rules. During the following research we would 

test simple mechanical trading system based on classi-

cal technical analysis indicators against historical data  

II. Construction of trading system 

First of all, lets define what rules should any trad-

ing system contain. In the general case these rules are: 

1. Position entry rules - define entry points. 

2. Rules of exit from position - define exit points 

3. Protective stop of trading - exit with loss  

4. Capital management rules - position size de-

termination 

It is necessary to define support and resistance 

lines. It should be noted that we will take not only the 

specified price level, but "zones" for the levels. The re-

sistance and support zone are calculated as a given price 

level +/- 5% - 10%. 

Each of these rules must contain a certain logic, 

which ensures that each rule works. If we want to par-

ticipate in market movements, we must enter the mar-

ket on the basis of some indication that makes up the 

entry rules. Accordingly, if we have entered the market, 

we need to exit it at some point. When it happens, it 

depends on the system features. The exit itself can be 

of two types - stop trading (so-called stop-loss), or exit 

with profit. 

In general, the rules of exit and protective stop of 

trade are separated, but they are often applied together. 

For example, work with moving averages: enter a long 

position if the moving average with a smaller period 
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crosses the moving average with a larger period from 

bottom to top, and exit - if the moving average with a 

smaller period crosses the moving average with a larger 

period from top to bottom. For short positions it is ex-

actly the opposite. 

1. First of all, it is necessary to define support 

and resistance lines. It should be noted that we will take 

not only the specified price level, but "zones" for the 

levels. The resistance and support zone are calculated 

as a given price level +/- 5% - 10%. 

2. Exponential Moving Averages. 

In our case EMA parameters: 9 (short-term 

trend),36 (medium-term trend) and 72 (long-term 

trend). 

Using the price oscillator stochastics to confirm 

market entry. Stochastics parameters: 14,5,3. To con-

firm market entry, we will take a crossover of the fast 

and slow signal line in (near) the oversold and over-

bought zones or divergence of the price and oscillator 

(Picture 18,29). 

 
Picture 1. Cross of fast and slow stochastics line. 

 

 
Picture 2. Divergence of price and oscillator 

 

3. Stop-loss positioning 

This system implies the setting of moving stop-

losses (i.e. it is necessary to move the price value of the 

stop-loss position in accordance with the share price). 

In our case, the stop-losses are placed outside the long-

est EMA with parameters 72.  

Market entry conditions. 

The beginning of a new cycle should be consid-

ered as a breakout/breakout of resistance/support lines. 

To enter and exit the market, we will use the intersec-

tion of all EMAs and, depending on the future trend, to 

build the EMA in order: in an uptrend - a short-term 

EMA at the top, at the bottom - a long-term EMA and 

vice versa. For confirmation we will use the following 

rule: if the price has crossed the EMA, but the EMA has 

not crossed each other, then this configuration corre-

sponds to the correction waves.  

For confirmation of EMA signals, we use stochas-

tics: when building EMA, it is necessary to wait for ei-

ther the turn of the fast and slow signal zone and their 

                                                           
8 Screenshot from trading terminal QUICK 

exit from the oversold/bought zones, or to identify the 

divergence if it is present.  

Criteria for evaluating the trading system. 

One of the most important criteria of any trading 

system is profitability for the selected period. Profita-

bility is calculated according to the following formula: 

TotalReturn= 
𝐸𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦−𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
Х100% 

Where,  

TotalReturn - profitability for the period 

StartEquity- size of initial capital 

EndingEquity amount of capital at the end of the 

period 

Besides, the size of the maximum drawdown is an 

important parameter of the trading system evaluation. 

This parameter allows to predict what maximum loss a 

trader can suffer. 

The third parameter determines the number of 

deals for the selected period: the number of winning po-

sitions and losing positions. Winning positions should 

dominate.  

9 Screenshot from trading terminal QUICK 
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III. Calculation of trading system 

For the analysis of a trading short-term strategy, 

the instruments for analysis will be Russian shares 

traded on the Moscow Exchange. We will test our trad-

ing system on the shares which were diversified by sec-

tors of the economy: Aeroflot, Sberbank, Mostotrest, 

PhosAgro, Levenguk. When trading, we will use capi-

tal of 200,000 rubles per share.  

We will summarize our transactions in a table. 

(Table 1) 

Table 1. 

Trade deals 

Stock Date Price (Buy) 
Price 

() 

Number of 

shares 
Profit Profit, rubles 

Aeroflot 
15.10.15-

24.03.17 

Buy 

40,52 

Sell 

154,7 
4500 +114,5 515250 

 
28.04.17-

27.06.17 

Buy 

167,29 

Sell 

172,9 
1195 +5,61 6703,95 

 
31.10.17-

2.03.18 

Sell 

179,88 

Buy 

151,21 
1111 +28,67 31852,37 

 
9.07.18-

4.12.18 

Sell 

140,15 

Buy 

107,07 
1427 +33,08 47205 

Sberbank 
1.10.15-

12.01.16 

Buy 

73,93 

Sell 

92,38 
2700 +18,45 49815 

 
17.02.17-

22.02.17 

Buy 

98,32 

Sell 

162,81 
2034 +63,78 129728 

 
17.08017-

3.04.18 

Buy 

168,95 

Sell 

245,44 
1183 +79,49 90842,57 

 
16.05.18-

10.07.18 

Sell 

232,79 

Buy 

228,6 
859 +4,19 3599,21 

 
6.03.19-

24.07.19 

Buy 

205,11 
Sell 229,43 975 +24 23400 

 
9.12.19-

7.03.19 
Buy 234,85 

Sell 

246,60 
851 +11,75 9999 

Mostotrest  
2.04.15-

12.08.15 

Buy 

76,63 

Sell 

86,10 
2609,9 +9,47 24715,75 

 
11.09.15-

4.12.15 
Sell 85,24 Buy 79,98 2346 +5,26 12339,9 

 
24.03.16-

18.05.16 
Buy 80,26 Sell 88,40 2491 +8,14 20276,74 

 
26.12.16-

20.06.17 
Buy 88,74 Sell 104,73 2253 +15,99 36025,47 

 
2.08.17-

12.01.18 
Buy 108,17 Sell 147,34 1430 +44,87 6416,1 

 
20.04.18-

14.12.18 
Sell 139,82 Buy 94,95 1430 +44,87 64164,1  

PhosAgro  
30.07.15-

15.10.15 
Buy 2150 Sell 2569 93 +419 38967 

 
6.07.16-

10.11.16 
Sell 2749 Buy 2532 72 +217 15624 

 

It should be noted that Levenguk has not passed 

the test, as the prices of this company have high daily 

price volatility, which associated with constant beating 

out the stop-loss. 

Thus, as a result of speculative trading the profit at 

a rate of 1 126 924,06 rubles has been received, accord-

ingly profitableness will make 112,7 % (average annual 

profitability 22,54 %).  

IV. Conclusion 

In summary, let's draw the following conclusions. 

We have analyzed strategy that is based on application 

of classical technical analysis using technical indicators 

and oscillator. As a result of the analysis it was found 

out that the use of classical trading gives a yield of 

112,7% for all period and 22,54% per year. However, 

in practice many traders do not achieve comparable re-

turns, which could be the result of disregarding risk-

management techniques and behavioral deviations that 

are inherent to traders as a result of trading. Further in-

vestigation of the reasons that lay beyond decreased in-

dividual traders’ financial results deserves separate sci-

entific research. 
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Abstract 

There are two forms of development: evolution-associated with gradual quantitative changes in the object: 

revolutionary-characterized by qualitative changes in the structure of the object. The main components of the term 

"development" are: the presence of a goal (direction of development), the time or time frame allotted for changing 

the object, taking into account objective historical, economic and other laws. The first component of development 

is the presence of goals and objectives. It is the correct goal, optimally solved tasks, and implementation of a set 

of measures that allow the object to develop progressively. A well-defined goal and clear ideas about the final 

result sometimes provide the key to solving all the planned tasks, while speeding up not only the development 

process, but also its quality. Of course, the main goal of any commercial enterprise is to get the maximum profit, 

but in different areas of activity, tasks to achieve the goal are solved in different ways. Sometimes, the solution of 

such problems leads the company's management to a standstill.  

Keywords: evaluation criteria for large-scale production, indicators for the assessment of large-scale produc-

tion in agriculture. 

 

For example, in 2017, the gross grain harvest was 

a record for the last 40 years, but the sales price did not 

cover even the expenses incurred by producers, not to 

mention maximizing profits. Therefore, for the progres-

sive development of agricultural production, it is nec-

essary to take into account a set of factors that affect the 

final result. And the more complete this accounting is, 

the more predictable the enterprise development pro-

cess becomes. Factor accounting and calculation of in-

dicators should be carried out using various methodo-

logical techniques, which will ultimately ensure the ob-

jectivity of such accounting, show the level of influence 

of factors on the final result, possible trends, dependen-

cies, relationships, and allow you to build models. De-

velopment is possible without the presence of targets, 

without taking into account historical and economic 

laws, which is present today in many agricultural or-

ganizations. However, in this case, development will 

flow slowly, inefficiently, non-linearly, with many re-

gressive thresholds and branches. The existence of tar-

gets presupposes a progressive development over time 

and taking into account objective laws. 

An important part of development is the time or 

time frame needed to change an object. This is primar-

ily due to the fact that objects and ongoing processes 

can't be changed right now. This type of transformation 

requires a certain time frame [1,с.3]. Moreover, in mod-

ern conditions, it is not physical time, not chronology, 

but rhythm, the level of intensity of development that 

comes to the fore. It is the rhythm, intensity, that in 

practice determines the level of production efficiency, 

the rhythm and quality of its development. A striking 

example is the development of the poultry industry. 

Until 1998, this industry was unprofitable for various 

reasons. However, the industry's advantage is a short 

production cycle of approximately 50-60 calendar 

days. This advantage has contributed to the develop-

ment of poultry farming in a number of Russian re-

gions. This advantage was used by investors. It is prof-

itable for investors to develop those industries that give 

https://www.world-exchanges.org/
http://www.finam.ru/
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quick returns. Of course, there are other important fac-

tors, such as investment, price, cost, price, capacity, etc. 

the Rhythm of the entire production process, as well as 

the development process itself, determines the technol-

ogies used. It is no accident that over the past decade, 

in a number of regions of the Russian Federation, the 

labor intensity of production of basic agricultural prod-

ucts has decreased several times. Realizing the im-

portance of the time factor, the importance of produc-

tion intensification, the investor is forced to invest in 

technologies that reduce not only the production cycle, 

but also increase the turnover of capital, reduce the 

share of wages in the cost price, and contribute to 

higher wages. It is no accident, for example, that pig 

farming has also been developing in Russia in recent 

years. The profitability of the industry can be more than 

77%, the production cycle is about 300 days, which is 

not comparable to either the production of grain or 

sugar beet. And this, in our opinion, is the effect of the 

time factor - the need to invest in industries that have a 

short production cycle. 

An equally important component of the develop-

ment of large-scale agricultural production is the con-

sideration of historical and economic laws. The current 

economic situation is a prerequisite for making certain 

economic decisions. However, very often the economic 

situation is formed by the implementation of laws, reg-

ulations, and other legal documents that do not take into 

account the objective economic laws of development. 

The result is economic chaos. For example, in 1992, 

land and agricultural enterprises were privatized. The 

state had a goal-to form an institution of property, the 

period of this reform was defined, but there were no ob-

jective economic prerequisites. Objective economic 

preconditions are formed in the course of the function-

ing of the economic system, and in any case should not 

be imposed by the state. As a result, the Institute of 

large owners was formed, and the Institute of small and 

medium-sized businesses has remained undeveloped 

for 30 years. A similar example can be given with the 

formation of farms and the support of private farms. It 

is important to take into account objective prerequi-

sites, laws of development, and foreign experience, ra-

ther than creating revolutionary economic models that 

are abstracted from reality[3, с.670]. 

In practice, we can distinguish between develop-

ment that takes into account historical and economic 

laws, and development that does not take into account 

such laws. Development that does not take into account 

objective historical and economic laws creates eco-

nomic chaos without contributing to the creation of 

qualitatively new economic structures. A striking ex-

ample is the incorporation of agricultural organizations 

and the formation of farms in Russia. 

Of course, the development of large-scale produc-

tion should be characterized by clear targets, time 

frames, and consideration of economic laws. The de-

velopment of large-scale production should aim not 

only to maximize profits, but also to minimize the re-

sources used. In this regard, the issue of optimizing the 

parameters of the development of large-scale produc-

tion is currently relevant. Here we should use the theory 

of the advantages of large-scale production, which was 

developed during the development of the socialist 

economy. In our opinion, the implementation of this 

theory in different economic conditions will have a dif-

ferent impact on the advantages of scale of production 

[2,с.14]. 

We believe that in undeveloped, unformed eco-

nomic systems, that is, in systems where the economic 

relations between the state and economic entities are 

not worked out, the impact of large-scale production 

factors will be negligible. In such systems, the unsettled 

economic relations between the state and economic en-

tities do not allow the latter to respond clearly to the 

changes that are taking place, they are forced to con-

stantly adapt to existing conditions. As a result of this 

unstable development, it is impossible to build mathe-

matical models for optimizing large-scale production. 

As you know, there is a double disparity of prices 

in the agricultural sector, there is no direct state regula-

tion of pricing for agricultural products and material 

and technical resources. In practice, these factors 

should be the basis for sustainable development of 

large-scale agro-industrial formations and agricultural 

organizations. To give stability to the entire economic 

system, the state must perform regulatory functions and 

support promising forms of economic management.  

It is obvious that a development that does not take 

into account the dialectical laws of philosophy will not 

be characterized by qualitative cyclicality. The transi-

tion to a market economy was accompanied at first by 

a significant sequestration of Federal budget funds to 

support agriculture, then by an increase in food imports, 

a decrease in the profitability of agricultural produc-

tion, and the bankruptcy of domestic producers. After 

that, the share of state support for agriculture in the 

structure of the Federal budget increases, and the state 

seeks to raise agriculture to the previous, pre-reform 

level. The results of this development are: inefficient 

use of budget funds in a transitional economy, signifi-

cant investments in the restoration of the agricultural 

sector, as a result, the industry returns to the starting 

point of development (the beginning of market re-

forms), although in practice this could be avoided. All 

of the above confirms our assumption about the cyclical 

development of the economy, which does not take into 

account objective economic laws. If the object takes 

into account economic and historical laws, the develop-

ment becomes straightforward, qualitative, the most 

optimal, and low-cost [4, с.970]. 

This confirms the thesis that the development of 

large-scale production is possible only taking into ac-

count target settings, time factors, and objective eco-

nomic and historical laws. Large-scale agricultural pro-

duction can develop both evolutionarily and revolution-

arily. The essence of evolutionary development 

consists primarily in the accumulation of knowledge 

and experience, in the need to use the competitive ad-

vantages of the industry, complex, subcomplex, organ-

ization, that is, in continuous quantitative change, 

which is the basis for further qualitative changes. The 

main components of the "development" category are 

presented in table 1. 
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Table 1 

Characteristics of the economic category "Development» 

Structural 

components of the 

category 

Characteristics of structure components 

The concept 
A purposeful change caused by historical and economic laws that occurs within a certain 

time period, resulting in a new qualitative state of an object-its composition or structure 

Goal Acquisition of a new quality state by an object 

Measure Quantitative and qualitative assessment of cost and natural indicators 

Form Revolutionary, evolutionary 

Factors 
Investment and innovation attractiveness of the industry, state support, development 

prospects 

Solve the problem 
Positive changes in quantitative and qualitative indicators of agricultural performance; 

Social sphere development. 

Evaluation 

criterion 
Economic, technological, environmental, organizational, social 

 

The basis for the revolutionary development of 

large-scale agricultural production is a significant 

breakthrough in technology, implementation of organi-

zational and economic relations, state support and state 

regulation, and significant investment in the industry. 

Changes of this nature usually occur abruptly, abruptly, 

and are typical for economic entities that actively apply 

innovations. 

Before we begin to consider the criteria and indi-

cators for the development of agricultural production, 

we will clarify the concept of criteria. Translated from 

the Greek language, "criterion" (criterion — a means 

for judgment) means a sign on the basis of which an 

assessment, definition or classification of something is 

made; a measure of judgment, evaluation. In fact, a cri-

terion is a feature based on which an assessment or clas-

sification is made. 

We propose to evaluate the development of large-

scale agricultural production, as well as the choice of 

promising areas, on the basis of a multi-factor analysis 

that takes into account various organizational, legal, 

economic, social and other aspects of the ongoing pro-

cesses. For this purpose, it is necessary to use a system 

of criteria and indicators. 

The system of criteria for the development of 

large-scale agricultural production should reflect the 

degree of achievement of the final goal, that is, the level 

of development of agricultural production. Private in-

dicators should determine the effectiveness of individ-

ual areas of development. Since, in fact, the category 

"development" implies quantitative and qualitative 

change, it is reasonable to assume that the criteria will 

be differentiated into five groups that characterize the 

activities of agricultural organizations in various indus-

tries: economic, technological, social, organizational, 

environmental, reflecting material, household and other 

conditions of employment and living standards of peo-

ple, natural, etc. 

Of course, each of the criteria has a certain, differ-

entiated impact on production efficiency. Therefore, 

the essence of each of them is different. As a result, it 

is advisable to use the development criteria in the anal-

ysis of the efficiency of large-scale agricultural produc-

tion. 

The system of criteria and indicators of economic 

efficiency of agricultural production in the new eco-

nomic conditions in the form of guidelines was devel-

oped in All-Russian research Institute of agricultural 

Economics in 1997. In this work, the most complete 

definition of the essence of the efficiency of agricul-

tural production is given. It consists in forming a set of 

conditions for ensuring expanded reproduction, which 

allows the industry not only to meet the needs of soci-

ety, but also to develop harmoniously on the basis of 

stable organizational, economic, legal, social, moral 

and environmental ties and relation to quantify the cri-

teria for the development of large-scale agricultural 

production, a system of indicators is used.  

The economic development criterion is expressed 

quantitatively by the following factors: the amount of 

the financial result; profitability; price and cost per unit 

of output; capacity to pay; the size of land use; level of 

concentration; level of specialization; level of commer-

cialization; productivity. 

The technological criterion is characterized by a 

set of indicators that reflect the degree of implementa-

tion of production resources, comparing the actual data 

with the standard level. These indicators include: man-

ufacturing products in General, the areas of activity per 

1 head of cattle, 1 or 100 hectares of arable land or ag-

ricultural land; the value of gross output by activities, 

per 100 hectares of arable land or agricultural land; the 

complexity of the production unit; increase in gross 

output at comparable prices per unit of additional re-

sources spent. 

The social criterion for the development of large-

scale agricultural production characterizes the quality 

of life of the rural population and is represented by in-

dicators that characterize the working conditions, life, 

leisure, income of agricultural workers, the level of im-

provement of the rural housing stock, life expectancy, 

the share of the economically active population, the 

availability of social infrastructure, wages and the 

amount of disposable per capita expenses, the availa-

bility of housing stock and social infrastructure, the 

level of unemployment in rural areas. 

The organizational criterion is represented by a set 

of factors involved in the implementation of the organ-

izational mechanism of the enterprise. These factors 
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are: the system of production organization and manage-

ment; personal qualities of the head and chief special-

ists; effective marketing policy; orientation to innova-

tive development of production; team cohesion; the 

presence of motives for high-performance work in 

structural divisions and specialists. 

The ecological criterion for the development of 

agricultural production characterizes the change in the 

environment, increasing the environmental friendliness 

of production. Indicators that characterize the use of the 

environment are the amount of lost gross output and the 

amount of costs required to restore the environment to 

its original state. 

Intensive use of natural resources in agriculture 

has led to the priority of economic interests over natural 

harmony. The active use of land resources is currently 

alarming due to the fact that agricultural crops remove 

a significant part of organic and mineral substances 

from the soil. Only over the past 100 years, the propor-

tion of humus in the soil has decreased by 3, and in 

some regions by 5-7 times! Agricultural producers do 

not pay due attention to the rational use of natural re-

sources due to the lack of available funds. The state is 

also not concerned with the problem of rational use of 

natural resources and their preservation for future gen-

erations. In this regard, there is a need to justify the in-

dicators of agricultural land use in the environmental 

aspect. 

The withdrawal of agricultural land from circula-

tion means that the company loses a significant part of 

its financial resources. At the same time, the volume of 

lost products can be calculated using the formula: 





N
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where, i is the index of the type of agricultural 

product; 

У1 – yield before the onset of erosion and deserti-

fication processes; 

У2 – yield after the onset of erosion and desertifi-

cation processes; 

P1 – area of agricultural land before the beginning 

of erosion and desertification processes; 

P2 – the area of agricultural land after the onset of 

erosion and desertification processes. 

It should be noted that this formula assumes the 

calculation of the yield for one year for the same crops. 

Losses over several years will be determined by the for-

mula: 
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where, T – the time during which agricultural land 

was subject to erosion and desertification processes.  

An important aspect is the process of determining 

the decrease in economic efficiency due to an increase 

in water and wind erosion and the process of desertifi-

cation of agricultural land. Profit losses can be calcu-

lated in several stages. The first stage is to determine 

the cost of damage. It is advisable to determine the cost 

of damage for each year of underutilization of agricul-

tural land using the following formula: 
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where, C – price of the i-th product type without 

VAT; 

S – cost per unit of output. 

At the same time, a significant problem in deter-

mining the reliability of environmental performance in-

dicators is the issue of pollution of water bodies, forest 

plantations, atmospheric air, natural and cultural land-

scapes. In particular, the issue of determining the re-

sponsibility of each source of environmental pollution 

is problematic. To determine the extent of damage to 

nature, first of all, it is necessary to constantly monitor 

the state of the environment. Second, clearly identify 

the sources of environmental pollution and degrada-

tion. Third, provide for strict sanctions for environmen-

tal pollution and irrational use of natural resources. 

Based on the above provisions, the system of cri-

teria and indicators for the development of agricultural 

production will consist of five blocks and 25 main in-

dicators that characterize the development of agricul-

tural production. With the help of the above indicators, 

it is possible to give a comprehensive assessment of the 

activities of large-scale agricultural organizations, clas-

sify them by various characteristics. For example, the 

concentration of production, marketability, level of 

specialization, and production efficiency. This, in turn, 

will allow us to identify common features of the most 

effective large-scale agricultural organizations. 
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Анотація 

Аналіз взаємозв'язку між регіональними економічними системами та національною економікою 

здійснено за показниками: валовий внутрішній продукт (ВВП); валовий регіональний продукт (ВРП); ін-

фляція; споживчі ціни; ціни виробників промислової продукції; ціни реалізації продукції сільського гос-

подарства; промислове виробництво; експорт та імпорт товарів, розподіл коштів Державного фонду регіо-

нального розвитку. Проведений аналіз дозволив встановити загальне зростання реального ВВП. При 

цьому встановлено значні розбіжності соціально-економічного розвитку регіонів за ВРП. 

Abstract 

The analysis of the relationship between regional economic systems and the national economy was carried 

out according to the indicators: gross domestic product (GDP); gross regional product (GRP); inflation; consumer 

prices; producer prices of industrial products; sales prices of agricultural products; industrial production; export 

and import of goods, distribution of funds of the State Fund for Regional Development. The analysis revealed the 

overall growth of real GDP. At the same time, significant differences were identified in the socio-economic de-

velopment of the regions according to the GRP. 

Ключові слова: регіональна економіка, національна економіка, валовий внутрішній продукт; валовий 

регіональний продукт; інфляція; споживчі ціни. 

Keywords: regional economy, national economy, gross domestic product; gross regional product; inflation; 

consumer prices. 

 

Постановка проблеми. Національна еко-

номіка розвинених країн значною мірою залежить 

від успішного розвитку її регіонів. Активізація 

регіональної діяльності стає одним з найваж-

ливіших факторів, що визначає успіх виробничої й 

підприємницької діяльності як на внутрішньому 

(національному), так і на міжнародному ринку, 

оскільки вона може дати відчутні переваги в конку-

рентній боротьбі. Відтак постає питання необ-

хідності розкриття та аналізу взаємозв’язків ро-

звитку регіональних економічних систем та націо-

нальної економіки України. 

Аналіз останній досліджень і публікацій. 
Проблемам управління регіональним розвитком та 

його впливу на розвиток національний приділялася 

увага в працях учених: Т. Т. Авдєєвої, Ю. М. Ба-

жала, Б. М. Данилишина, Є. Г. Коваленко, М. І. Ма-

ниліч, Г. Г. Фетисової. Проте, у наукових працях 

недостатньо уваги приділено особливостям дифе-

ренціації рівня розвитку слабкої та розвиненої 

регіональних економік в призмі розвитку націо-

нальної економіки, визначення їх взаємозв’язків. 

Метою статті є розкриття та аналіз 

взаємозв’язків розвитку регіональних економічних 

систем та національної економіки України. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 

взаємозв'язку між регіональними економічними си-

стемами та національною економікою пропо-

нується здійснювати за показниками, які є підґрун-

тям для соціально-економічного розвитку як націо-

нальної економіки загалом, так і в розрізі регіонів, 

а саме: валовий внутрішній продукт (ВВП); вало-

вий регіональний продукт (ВРП); інфляція; спо-

живчі ціни; ціни виробників промислової про-

дукції; ціни реалізації продукції сільського госпо-

дарства; промислове виробництво; експорт та 

імпорт товарів України з країнами Європейського 

союзу (ЄС) та розподіл коштів Державного фонду 

регіонального розвитку (ДФРР) (табл. 1).  

  



The scientific heritage No 47 (2020) 63 

Таблиця 1. 

Основні показники соціально-економічного розвитку України [2] 

Показники 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Фактично за 

січень - жо-

втень 2019 

р. 

Середньомісячна заробітна плата одного 

працівника 
    

номінальна, грн 5070 7104 8865 10306 

Заборгованість із виплати заробітної плати – 

усього, млн. грн. 
2004,0 2368,4 2645,1 3438,0 

Індекс споживчих цін х х 341,7 х 

Обсяг реалізованої промислової продукції, 

млн. грн. 
1565332,5 1926868,0 х 1876634,4 

Індекс промислової продукції х х 2261639,7 х 

Обсяг сільськогосподарської продукції, млн. 

грн. 
631105,0 690895,0 х 634065,0 

Індекс сільськогосподарської продукції х х 843295,0 х 

Обсяг виробленої будівельної продукції (ви-

конаних будівельних робіт), млн. грн. 
70942,4 101074,6 х 131532,0 

Індекс будівельної продукції х х 136270,2 х 

Прийняття в експлуатацію загальної площі 

житла (нове будівництво), тис. кв. м  
х х х 7743,4 

Капітальні інвестиції, млн. грн. х х 43247,6 379203,1 

Експорт товарів та послу, млн. дол. США 32734,4 39486,1 52113,3 44842,1 

Імпорт товарів та послуг, млн. дол. США 35058,7 44697,6 –8865,7 48913,6 

Сальдо (+, –), млн. дол. США –2324,3 – 5211,5 928556,4 –4071,5 

Оборот роздрібної торгівлі, млн. грн. 1159271,9 816553,5 331661,4 881924,0 

Вантажооборот, млн. ткм 323473,9 343057,1 103792,4 282319,5 

Пасажирооборот, млн. пас. км 102239,4 99277,7 8865 91435,7 

 

При цьому, слід враховувати, що для ро-

зрахунку ВВП необхідно дати оцінку результатів 

виробництва та споживання, темпів економічного 

зростання, продуктивності праці, а також сфор-

мувати уявлення про загальний добробут нації. Ди-

наміку ВВП України за період з 2012 по 2016 роки 

представлено в таблиці 2.  

Таблиця 2.  

Динаміка ВВП України з 2012-2016 роки [2] 

Роки 
Номіналь-ний 

ВВП 

Номінальний ВВП ( в грн.) на 

душу населення 

ВВП (в USD) на душу насе-

лення 

Насе-

лення 

(тис. ос.) 

2012 1408899 30912,5 +2098,6 +7,3% 3856,8 +286,1 +8,0% 45577 

2013 1454931 31988,7 +1076,2 +3,5% 4030,3 +173,5 +4,5% 45483 

2014 1566728 35834 +3845,3 +12,0% 3014,6 -1015,7 -25,2% 43722 

2015 1979458 46210,2 +10376,1 +29,0% 2115,4 -899,2 -29,8% 42836 

2016 2383182 55853,5 +9643,3 +20,9% 2185,9 +70,5 +3,5% 42668 

 

Протягом 2014-2015 років через втрату кон-

тролю над частиною території України, руйнування 

окремих промислових об’єктів та зниження їх за-

вантаженості, втрату усталених міжгалузевих та 

логістичних зв’язків у регіональному та зовнішнь-

оекономічному просторі, а також скорочення еко-

номічно активного населення та низького рівня ін-

вестицій у відповідь на дестабілізацію економічної 

ситуації відбувалось падіння фактичного ВВП на 

15,8 відсотка, при цьому втрати потенційного ВВП 

склали 11,8 відсотка.  

Проте, вже у 2016-2018 роках завдяки започат-

кованим реформам, активізації європейських інте-

граційних процесів, поступової зміни філософії віт-

чизняного бізнесу і перетворення його у частину 

світової економічної системи, а не напівзамкнутого 

пострадянського економічного простору, відбулась 

активізація економічної діяльності [6].  

Упродовж 2016-2018 років реальний ВВП зріс 

на 8,4 відсотка (у 2016 році – на 2,4 відсотка, у 2017 

році – на 2,5 відсотка, у 2018 році – на 3,3 відсотка) 

до 91,3 відсотка рівня 2013 року. За оперативним 

звітом Державної статистики реальне зростання 

ВВП у І кварталі 2019 року становить 2,2 відсотка. 
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Активна діяльність будівельних підприємств (зо-

крема, проведення ремонтних робіт на об’єктах 

транспортної інфраструктури), роздрібного сег-

менту ринку (в умовах зростаючої купівельної 

спроможності домогосподарств), підприємств 

транспортної сфери (зокрема, авіаційного, авто-

мобільного та трубопровідного), позитивна ди-

наміка виробництва сільськогосподарської про-

дукції, а також діяльність окремих видів економіч-

ної діяльності сфери послуг (освіта, охорона 

здоров’я та банківський сектор) забезпечили пози-

тивну динаміку ВВП, знівелювавши негативний 

вплив результатів діяльності окремих підприємств 

промисловості [6]. 

Підтримувана загальним покращенням інве-

стиційного клімату, зокрема, внаслідок зменшення 

стримуючої дії фактору політичної невизначеності, 

продовженням реформ з дерегуляції та створення 

сприятливих умов для розвитку підприємництва, 

активізацією процесів приватизації, поступовим 

покращенням кредитної діяльності банківського 

сектору за рахунок збільшення довіри до банківсь-

кої системи та створення умов для зниження кре-

дитних ризиків, удосконалення роботи та розвитку 

фінансових ринків, відповідно до основних засад 

грошово-кредитної політики на 2019 рік та середнь-

острокову перспективу, впродовж 2020-2022 років 

питома вага валового нагромадження основного 

капіталу (ВНОК) у структурі ВВП постійно зроста-

тиме – в середньому на 0,4 відсоткового пункту 

щорічно. Це відбуватиметься в основному завдяки 

нарощуванню інвестицій неурядового сектору, в 

той час, як інвестиційна активність сектору дер-

жуправління хоча і залишатиметься високою, але її 

приріст, на відміну від попередніх років, суттєво 

уповільниться через високу порівняльну базу 

(капітальні видатки зведеного бюджету протягом 

2016-2018 років номінально зросли майже у 3,1 

раза, а питома вага бюджету у фінансуванні 

капітальних інвестицій збільшилась з 7,8 відсотка у 

2015 році до 12,7 та 12,6 відсотка у 2017 та 2018 ро-

ках відповідно, що є одним з найбільших показ-

ників за період з 2000 року (вищі значення були за-

фіксовані лише у 2004 році)) [2]. 

Динаміку та обсяги структурних зрушень в 

економіці регіону характеризує також ВРП, який є 

узагальнюючим показником розвитку регіону і ха-

рактеризує рівень економічного розвитку та резуль-

тати економічної діяльності всіх господарюючих 

суб’єктів регіону. Показники ВРП дають мож-

ливість побудувати найважливіші національні 

(регіональні) рахунки. На рис. 1 наведено частки 

регіонів України у підсумку ВРП протягом 2013-

2017 років.  

Аналіз даних показує, що найбільшу частку у 

підсумку ВРП (у відсотках) в Україні за 2017 р. зай-

мали такі регіони: м. Київ – 23,4%, Дніпропет-

ровська область – 10,5%, Харківська - 6,3%, До-

нецька – 5,6%, Київська – 5,3%, останню четвірку 

аутсайдерів відповідно посідали, Закарпатська 

(1,4%), Тернопільська (1,4%), Луганська (1,0%), 

Чернівецька (1,0%) області. ВРП лідера (м. Києва) 

більше ВРП аутсайдера (Чернівецька область) у 

23,4 рази. Це свідчить про значну розбіжність еко-

номічного розвитку регіонів. У 2017 р. у порівнянні 

з 2016 р. частка у підсумку ВРП (у відсотках) 

Дніпропетровської області збільшилась на 0,3%, 

Харківської та Донецької – зменшилась на 0,2%, 

Київської – зменшилась на 0,1%, м. Києва - не 

змінилась. Частка Чернігівської та Тернопільської 

областей збільшилась на 0,1%, Луганської та 

Рівненської - зменшилась відповідно на 0,3% і 

0,1%, Закарпатської - не змінилась. 

 
Рис. 1. Динаміка валового регіонального продукту за регіонами протягом 2013-2017 років, млн. грн. 

Джерело: складено автором на основі [2].  

* з 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території АРК і частини Донецької і Луганської областей 

в зоні проведення АТО.  
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Слід також відмітити, що згідно даних 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України [6] у 2020 році 

прогнозується за варіантом 1 зростання ВВП на 

рівні 3,3 відсотка, у 2021 році – на 3,8 відсотка, у 

2022 році – на 4,1 відсотка, індекс споживчих цін 

(грудень до грудня попереднього року) – 106 від-

сотків у 2020 році, 105,7 відсотка у 2021 році, 105,3 

відсотка у 2022 році.  

За варіантом 2 економіка України розвивати-

меться за споживчою моделлю, відповідно до якої 

суттєвіше зростання споживання домогосподарств, 

простимульоване вищим підвищенням державних 

соціальних стандартів, надасть більшого імпульсу 

для розвитку економіки з боку попиту на початко-

вому етапі із затуханням динаміки на кінець про-

гнозованого періоду внаслідок відставання потен-

ційного ВВП від його динаміки, закладеної до 

варіанту 1. Останнє буде спричинене повільнішими 

процесами модернізації виробництва через пере-

розподіл ресурсу на користь активного підвищення 

виробниками заробітної плати працівникам, а та-

кож повільнішою динамікою зростання зайнятості 

внаслідок гальмування створення нових робочих 

місць та інтенсивнішим зростанням витрат на 

оплату праці.  

Тобто у 2020-2021 роках прогнозується зрос-

тання ВВП на рівні 3,6 відсотка, у 2022 році – на 3,3 

відсотка, індекс споживчих цін (грудень до грудня 

попереднього року) – 106,5 відсотка у 2020 році, 

107,1 відсотка у 2021 році, 107 відсотків у 2022 році 

[6]. 

У середньостроковій перспективі основним 

рушієм у формуванні економічного зростання в 

Україні за обома варіантами залишатиметься 

внутрішній попит.  

За варіантом 1 у прогнозному періоді транс-

формаційні зміни у світі, зумовлені четвертою про-

мисловою революцією, спонукатимуть виробників 

збільшувати інвестиційні вкладення у технологічні 

зміни, а державний сектор – надалі вкладати кошти 

у великі інфраструктурні проекти.  

У свою чергу, активна інвестиційна діяльність 

супроводжуватиметься процесами підвищення спо-

живчої активності населення внаслідок зростання 

рівня оплати праці у відповідь на політику Уряду та 

роботодавців щодо підвищення рівня заробітної 

плати. Загалом всебічний гармонізований розвиток 

української економіки сприятиме забезпеченню 

сталого зростання національної економіки з помір-

ним прискоренням впродовж прогнозного періоду 

у середньостроковій перспективі.  

За варіантом 2 економіка України розвивати-

меться за споживчою моделлю, що відповідно по-

слаблюватиме процеси модернізації виробництва 

через більший рівень соціального навантаження та 

відповідно обмеження фінансових можливостей 

виробників. У свою чергу, обмеження інве-

стиційного попиту зменшуватиме потенціал зрос-

тання у середньостроковій перспективі. 

Найбільший внесок у зростання, як і раніше, 

матиме споживчий попит в силу своєї найбільшої 

питомої ваги у ВВП, а також політики Уряду щодо 

підвищення добробуту громадян як основи 

уповільнення процесів відтоку трудових ресурсів з 

України. Разом з тим, помірна динаміка розвитку 

світової економіки, посилення конкуренції на рин-

ках збуту вітчизняної продукції, трансформаційні 

зміни у світі, зумовлені четвертою промисловою 

революцією, спонукатимуть виробників збільшу-

вати інвестиційні вкладення у технологічні зміни, а 

державний сектор – надалі вкладати кошти у великі 

інфраструктурні проекти. 

У 2020-2022 роках у структурі ВВП продов-

жуватиметься тенденція останніх трьох років у 

напрямку зміщення акцентів на користь інве-

стиційної компоненти. Підтримувана загальним по-

кращенням інвестиційного клімату, зокрема, вна-

слідок зменшення стримуючої дії фактору політич-

ної невизначеності, продовженням реформ з 

дерегуляції та створення сприятливих умов для ро-

звитку підприємництва, активізацією процесів при-

ватизації, поступовим покращенням кредитної 

діяльності банківського сектору за рахунок збіль-

шення довіри до банківської системи та створення 

умов для зниження кредитних ризиків, удоскона-

лення роботи та розвитку фінансових ринків, 

відповідно до Основних засад грошово-кредитної 

політики на 2019 рік та середньострокову перспек-

тиву, впродовж 2020-2022 років питома вага ВНОК 

у структурі ВВП постійно зростатиме – в середнь-

ому на 0,4 відсоткового пункту щорічно [6]. 

При дослідженні розподілу коштів ДФРР про-

тягом 2015-2019 рр. на прикладі Західних регіонів 

України щодо фінансування програм та проектів 

регіонального розвитку [5 на інфраструктурні про-

екти у 2017 році становила 18,5 млрд гривень. 

Відтак, держава мотивувала сільські території, ін-

вестувати у проекти інфраструктури через субвен-

ції для об'єднаних територіальних громад (ОТГ) та 

через державний фонд регіонального розвитку. 

ОТГ, які утворились з не досить інтегрованих 

між собою сільрад, отримали таку ж саму проблему 

власної згуртованості, як і Україна, і тепер на місце-

вому рівні мають здійснювати кроки на творення 

своєї нової згуртованої громади, нової місцевої 

ідентичності, що також зменшує вплив регіональ-

ної політичної еліти. Більшість стратегічних планів 

таких громад містять такий пріоритет, як інтеграція 

громади. Перехід ОТГ до розуміння необхідності 

стратегічного планування свого розвитку з ро-

зрахунком на кошти ДФРР дає змогу сподіватись на 

більш швидке опанування проектними підходами 

більшої кількості спеціалістів, що стимулюватиме 

конкуренцію, а відтак покращуватиме якість про-

ектів [7]. 

При цьому основні напрямки у 2017 році були 

спрямовані на власні доходи місцевих бюджетів 

громад, які сьогодні сягнули 173,5 млрд гривень, 

що потенційно і є можливостями для реалізації 

стратегій розвитку територій і впровадження про-

ектів. Протягом 2017 року за рахунок державної 

підтримки регіонального розвитку в регіонах у ре-

алізовано 2,8 тисячі інфраструктурних проектів. 
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Рис. 2. Обсяги фінансування ДФРР програм та проектів регіонального розвитку Західних регіонів 

України протягом 2016-2019 рр., тис. грн. 

Джерело: складено автором на основі [2] 

*з 2014 р. без урахування тимчасово окупованої території АРК і частини Донецької і Луганської обла-

стей в зоні проведення АТО. 

 

Протягом 2019 року за кошти ДФРР в регіонах 

буде реалізовано 113 об’єктів освіти (загально-

освітні школи, дитячі садочки) на 885 млн гривень, 

29 об’єктів водопостачання та водовідведення на 

383,8 млн грн, 58 об’єктів охорони здоров’я та 

соціального захисту населення на 696 млн грн, 14 

об’єктів дорожньо-транспортної інфраструктури на 

277 млн грн, 19 об’єкти культури на 161,5 млн грн. 

тощо. Загальний обсяг фінансування ДФРР на 2019 

рік становить 7,6 млрд грн. 

Приблизно 800 інвестиційних проектів у рам-

ках держфонду регіонального розвитку на суму 3,5 

млрд грн. В рамках субвенції на розвиток інфра-

структури ОТГ було реалізовано понад 2000 про-

ектів на суму майже 1,5 млрд грн.  

Утриманню на високому рівні державної інве-

стиційної активності сприятиме формування ме-

ханізмів залучення інвестицій через використання 

інститутів спільного інвестування шляхом ство-

рення венчурних фондів фінансування інновацій-

них проектів та розвитку проектів державно-при-

ватного партнерства. Поряд з цим, з метою вдоско-

налення інфраструктури для надання суб’єктам 

економічної діяльності можливостей до підви-

щення конкурентоспроможності, значна увага дер-

жави і надалі приділятиметься розвитку інфра-

структурної та дорожньої мережі, зокрема відбува-

тиметься розширення фінансування автошляхової 

галузі, а також реалізація інвестиційних проектів 

ПАТ “Укрзалізниця” щодо оновлення рухомого 

складу та розширення пропускної спроможності 

залізничної інфраструктури і ефективності переве-

зень відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України “Про залучення позики від Євро-

пейського інвестиційного банку для реалізації про-

екту “Проект модернізації української залізниці” та 

Стратегії розвитку ПАТ “Укрзалізниця” до 2021 

року. 

Загалом, розподіл державних інвестиційних 

потоків між галузями економіки відбуватиметься у 

відповідності з пріоритетами, визначеними у стра-

тегічних документах Уряду. Основна увага зосе-

реджуватиметься на середньо- та високотехно-

логічних галузях промисловості, в першу чергу: ма-

шинобудуванні (зокрема, сфері військово-

промислового призначення та літакобудуванні); 

будівництві транспортної інфраструктури; енерге-

тиці (у напрямку підвищення енергоефективності 

та розвитку альтернативних джерел енергії в 

Україні), а також добуванні енергетичних ма-

теріалів, що відповідає сучасній політиці забезпе-

чення енергонезалежності України. Крім того, при-

ватні інвестиції також і надалі спрямовуватимуться 

до агропромислового комплексу, а також у розви-

ток сфери послуг, зокрема у ІТ-сферу та туризм, що 

історично мають великий потенціал та є доволі при-

вабливими для інвесторів [1]. 

Згідно даних міністерства регіонального ро-

звитку, будівництва та житлово-комунального гос-

подарства України протягом 2015-2019 року 

розподіл коштів ДФРР щодо фінансування програм 

та проектів регіонального розвитку на прикладі 

Західних регіонів України свідчить, що Львівська 

область отримала найбільше фінансування у роз-

мірі 343042,938 тис. грн. та найменше Чернівецька 

область – 192278,364 тис. грн. 

Загалом у січні-червні 2019 року розвиток 

більшості регіонів характеризувався позитивною 

динамікою у сферах промислового, сільськогоспо-

дарського виробництва та виробництва будівельної 

продукції, а також уповільненням інфляційних про-

цесів на споживчому ринку. За підсумками січня-

вересня 2019 року обсяги промислового вироб-

ництва в Україні залишилися на рівні відповідного 

періоду попереднього року (у січні - вересня 2018 

року спостерігалося зростання на 2,4 %).  
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Збільшення обсягів виробництва промислової 

продукції спостерігалось у 12 регіонах (у січні-ве-

ресні 2018 року – у 17 регіонах): від 0,3 % у 

Чернівецькій та Миколаївській до 19,0 % у Він-

ницькій області. Також суттєво наростили обсяги 

промислового виробництва підприємства Рівненсь-

кої (на 9,4 %), Херсонської (на 4,6 %), Кірово-

градської (на 4,5 %), Одеської (на 4,4 %) та Донець-

кої (на 4,0 %) областей. Зменшення обсягів вироб-

ництва промислової продукції за підсумками січня-

вересня 2019 року спостерігалось у 13 регіонах, від 

-0,2 % у Полтавській до -15,2 % у Хмельницькій об-

ластях. Крім Хмельницької, найбільше скорочення 

обсягів зафіксовано у Закарпатській області (-9,0 

%), Житомирській (-8,6 %), Чернігівській (-8,5 %), 

Івано-Франківській та Запорізькій (-4,2 %) обла-

стях. Зростання обсягів виробництва у січні-вересні 

2019 року проти показників січня-вересня 2018 

року відбулося за такими напрямами промислової 

діяльності1 як: добувна промисловість і розроб-

лення кар'єрів. Виробництво продукції збільшилося 

в цілому по Україні на 2,2% (у січні-вересні 2018 

року – також на 2,2%). 

Серед основних видів діяльності у добувній 

промисловості зросло добування кам’яного та бу-

рого вугілля (на 3,2%); сирої нафти та природного 

газу (на 3,1%); металевих руд (на 2,6%). Нарощення 

обсягів виробництва у добувній промисловості і ро-

зробленні кар'єрів у січні-вересні 2019 року зафік-

совано у 16 регіонах (у січні-вересні 2018 року – в 

11 регіонах).  

Найбільший приріст спостерігався у Херсонсь-

кій (у 2,4 раза) та Миколаївській (+21,4%) областях. 

У 7 регіонах обсяги виробництва у галузі зменши-

лися. Скорочення варіювало від -5,5% (у Черкась-

кій області) до -49,5% (у Волинській області). Зро-

стання виробництва продукції переробної проми-

словості спостерігалося у 10 регіонах (у січні-

вересні 2018 року – у 14 регіонах): від +0,5% (у 

Сумській області) до +22,5% (у Вінницькій об-

ласті). 

Обсяг реалізованої промислової продукції на 

одну особу в середньому по Україні становив 

44396,6 гривень. При цьому територіальна диспро-

порція щодо обсягів реалізованої промислової про-

дукції на одну особу порівняно з відповідним періо-

дом попереднього року залишилась незмінно і 

склала 14,0 раза (максимальне значення 6 у січні-

вересні 2019 року спостерігалося у Дніпропет-

ровській області – 110916,2 грн., мінімальне у Лу-

ганській області – 7917,8 грн.).  

За підсумками січня-червня 2019 року продов-

жено позитивну динаміку по Україні щодо обсягу 

виробництва валової продукції сільського госпо-

дарства – зростання на 5,9 % (у відповідний період 

2018 року – збільшення на 4,9 %). За звітний період 

обсяги виробництва продукції збільшилися у 16 

регіонах в межах від 0,5 % в Житомирській до 27,2 

% у Запорізькій області. Обсяги виробництва також 

суттєво збільшилися у Кіровоградській (на 21,4 %), 

Донецькій (на 16,8 %), Миколаївській (на 13,2 %) та 

Дніпропетровській (на 12,5 %) областях. У Івано-

Франківській області обсяги виробництва у січні-

вересні 2019 року залишилися на рівні відповідного 

періоду 2018 року. Зменшення обсягу виробництва 

валової продукції сільського господарства за 

січень-червень 2019 року в порівняні з відповідним 

періодом 2018 року зафіксовано у 7 регіонах: від -

0,3 % у Київській до -4,5 % у Одеській області.  

Загалом основними причинами виникнення 

негативних тенденцій були:  

- обмеження доступу товаровиробників до кре-

дитних ресурсів;  

- подорожчання матеріально-технічних ре-

сурсів;  

- низькій рівень купівельної спроможності 

населення; 

- захворювання свиней на африканську чуму 

(спостерігається тенденція до зменшення виник-

нення випадків АЧС порівняно з відповідним періо-

дом 2018 року).  

Обсяг виробництва валової продукції сільсь-

кого господарства у розрахунку на одну особу 

сільського населення у січні-вересні 2019 року по 

Україні дорівнював 15612 грн., що на 6,5 % переви-

щувало відповідний показник 2018 року (14596 

грн.). Найвищі показники обсягу виробництва ва-

лової продукції сільського господарства у ро-

зрахунку на одну особу сільського населення за 

січень-вересень 2019 року зафіксовано у Кірово-

градській (28345 грн), Дніпропетровській (25975 

грн), Херсонській (24547 грн), Миколаївській 

(24129 грн) та Харківській (23955 грн) областях.  

Загалом обсяг виробництва валової продукції 

сільського господарства у розрахунку на одну 

особу сільського населення за січень-вересень 2019 

року в порівнянні з відповідним періодом попе-

реднього року: збільшено в 7 областях, найбільше 

в: Запорізькій (на 55,3 %), Донецькій (на 30,6 %), 

Дніпропетровській (на 12,4 %), Кіровоградській (на 

9,7 %) і Миколаївській (на 8,6 %) та Херсонській (на 

6,3 %) областях; зменшено у 17 областях: Київській 

(на 12,4 %), Житомирській (на 9,4 %), Луганській 

(на 8,8 %), Черкаській (на 8,2 %), Чернігівській (на 

8,1 %) областях. За підсумками січня-вересня 2019 

року у 22 регіонах спостерігалося збільшення об-

сягу виробництва будівельної продукції: від 1,7 % 

у Полтавській області до 2 разів у Вінницькій, в 

цілому по Україні зростання склало 20,5 % (за 

відповідний період 2018 року – на 8,2 %). В розрізі 

регіонів найбільше зростання обсягу будівельної 

продукції, крім Вінницької області, зафіксовано у 

Чернігівській (у 1,6 раза), Херсонській (на 38,2 %), 

Дніпропетровській (на 33,4 %) та Закарпатській (на 

32,9 %) областях. Негативну динаміку щодо вироб-

ництва будівельної продукції за підсумками 9 

місяців 2019 року зафіксовано у 3 регіонах: Чер-

каській (на 1,1 %), Одеській (на 2,1 %) та Івано-

Франківській (на 5,6 %) областях. У вересні 2019 

року по відношенню до грудня 2018 року ситуація 

на споживчому ринку в усіх регіонах характери-

зувалася зростанням цін. Так, середній індекс спо-

живчих цін по Україні становив 103,4 % (у вересні 

2018 року зростання становило 5,6 %). У регіональ-

ному розрізі індекс споживчих цін варіював від 



68 The scientific heritage No 47 (2020) 

101,9 % у Вінницькій області до 105,1 % у До-

нецькій області [2]. 

За підсумками січня-вересня 2019 року, 

порівняно з відповідним періодом 2018 року, спо-

стерігалося збільшення на 48,0 % обсягу прийня-

того в експлуатацію житла (за 9 місяців 2018 року – 

зменшення на 15,6%). Збільшення обсягу будів-

ництва житла спостерігалось у 24 регіонах, серед 

яких найбільше - у Чернівецькій (у 1,7 раза), Мико-

лаївській, Кіровоградській та Івано-Франківській (у 

1,2 раза), тернопільській (у 1,1 раза) областях. Нега-

тивна динаміка зменшення обсягу прийнятого в 

експлуатацію житла мала місце тільки у Харківсь-

кій (зменшення на 8,1 %) області (у січні-червні 

2018 року зменшення за цим показником було за-

фіксовано у 16 регіонах). Оцінка обсягів вантажних 

перевезень автомобільним та залізничним транс-

портом свідчить про збільшення у звітному періоді 

обсягів перевезень по Україні в цілому на 2,4 %, 

порівняно з січнем-червнем 2018 року.  

Збільшення обсягів вантажних перевезень за-

фіксовано у 15 регіонах, серед яких найбільше - у 

Чернігівській (на 28,7 %), Сумській (на 25,0 %), 

Рівненській (на 14,8 %), Миколаївській (на 11,6 %) 

областях та м Києві (на 22,0 %). Скорочення обсягу 

вантажообороту спостерігалося у 10 регіонах 

України. Найбільше показники знизились у 

Харківській (на 24,1 %), Тернопільській (на 11,1 %), 

Волинській (на 9,8 %), Хмельницькій (на 7,8 %) та 

Львівській (на 7,4 %) областях. 

Отже, загалом прогнозується протягом 2020-

2022 років збереження тенденції подальшого роз-

ширення споживчого попиту, що супроводжувати-

меться зменшенням частки кінцевих споживчих 

витрат у ВВП в середньому на 0,3 відсоткового 

пункту щороку. Це відбуватиметься за рахунок 

менших темпів зростання споживання порівняно із 

ВНОК і супроводжуватиметься зменшенням ролі 

споживання сектору держуправління (в середньому 

скорочення частки у ВВП прогнозується на 0,6 від-

соткового пункту щороку), динаміка якого залиша-

тиметься помірною (зростання в середньому у 

2020-2022 роках – на рівні 0,3 відсотка, в тому числі 

скорочення на 0,3 відсотка у 2020 році, що дещо 

нижче прогнозованого на 2019-2021 роки темпу на 

рівні 0,7 відсотка) і формуватиметься під впливом 

процесів реформування сфери державного управ-

ління як на загальнодержавному, так і на місцевому 

рівнях в умовах продовження реформи децен-

тралізації. 

Висновки і пропозиції. Проаналізовано ВВП 

та ВРП за регіонами, а також обсяги фінансування 

ДФРР програм та проектів регіонального розвитку 

Західних регіонів України протягом 2016-2019 

років, що дозволило встановити загальне зростання 

реального ВВП на 8,4% протягом 2016-2018 років 

та при цьому встановити значні розбіжності 

соціально-економічного розвитку регіонів за ВРП. 

На основі проведеного аналізу регіональної ди-

наміки соціально-економічного розвитку в умовах 

нестабільності нами запропоновано виокремити 

наступні рекомендації: 

1) Стратегії регіонального розвитку повинні 

враховувати недоліки попереднього стратегічного 

планування, від так система стратегічних пла-

нувальних документів регіонального рівня повинна 

повністю відповідати вимогам законодавства щодо 

державної регіональної політики. 

2) Регіони повинні здійснювати відбір про-

ектів, спрямованих на створення нових робочих 

місць та зростання доходів бюджетів, а не на 

освоєння коштів. 

3) Проведення регіональними органами 

влади громадських обговорень з представниками 

бізнесу та наукових закладів, органів місцевого са-

моврядування, регіональними експертами щодо ро-

зроблення Стратегії регіонального розвитку. 

4) Відбір регіональними органами влади про-

ектів на фінансування за кошти ДФРР, інших бюд-

жетних програм повинен бути спрямований на до-

сягнення завдань регіональних стратегій. 

5) Внести зміни до нормативної бази ДФРР, 

що сприятиме забезпеченню чіткої прив’язки про-

екту до конкретного технічного завдання з плану 

реалізації регіональної стратегії.  
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