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Анотація
В статті проведено аналіз статистичних даних щодо стану нормативної грошової оцінки земельних
ділянок різного сільськогосподарського призначення. Дослідження проводились для північних, південних,
західних, східних та центральних областей України, Київській області та в цілому по Україні. З метою
отримання прогнозів нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення виведено
економетричні моделі. Встановлено, що основний масив статистичних даних з достатньою точністю представляють нелінійні регресивні моделі, а саме степеневі економетричні моделі. Обгрунтовано доцільність
розробки нової моделі інформаційного забезпечення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. Визначено місце економетричного моделювання грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в системі планування функціонування місцевих органів влади по надходженнях до
бюджету та прийняття рішень щодо соціально-економічного розвитку територій.
Abstract
In the article the analysis of statistical data is conducted in relation to the state of normative money estimation
of lot lands of the different agricultural setting. Researches were conducted for the north, south, western, east and
central areas of Ukraine, to the Kyiv area and on the whole on Ukraine. With the aim of receipt of prognoses of
normative money estimation of earth of the agricultural setting econometric models are shown out. It is set that
the basic array of statistical data with sufficient exactness is presented by nonlinear regressive models, namely to
the degree of econometric model. Expediency of development of new model of the informative providing of money
estimation of earth of the agricultural setting is reasonable. The location of econometric design of money estimation of earth of the agricultural setting is determined in the system of planning of functioning of local authorities
on receivables in a budget and making decision in relation to socio-economic development
Ключові слова: земля, нормативна оцінка, інформаційне забезпечення, економетричне моделювання,
прогнозування.
Keywords: land, regulatory assessment, information support, econometric modeling, forecasting
Постановка проблеми
Враховуючи складні земельні перетворення
які відбуваються останнім часом в Україні та сучасний стан її економічного розвитку, актуальним є
питання достовірної оцінки наявного земельно-ресурсного потенціалу країни. Нормативна грошова
оцінка земель відіграє важливу роль у функціонуванні та розвитку місцевих громад, регіонів та країни в цілому.
Процес оцінки земельно-ресурсного потенціалу України є досить складним та багатофакторним. Опрацювання статистичної інформації з використанням сучасних методів обробки є передумовою встановлення реальної і справедливої вартості
земель сільськогосподарського призначення.

Дослідження та прогнозування розвитку ринку
земель і зокрема, нормованої вартості ділянок різного сільськогосподарського призначення, є актуальним для будь-якого розвитку суспільства. Це надає можливість зробити прогноз щодо надходження фінансових ресурсів в державний та
міський бюджети. Згідно з результатами соціологічного дослідження, що проведені такими соціологічними компаніями, як КМИС та Соціологічною
групою Рейтинг, 72% українців виступають проти
продажу земель сільськогосподарського призначення, тільки 13% - підтримують встановлення ринку землі. Молодь та заможні громадяни більш схильні до відкриття ринку землі. Мешканці міст та сіл
одностайно виступають проти цієї ініціативи. При
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цьому мешканці сільських територій більш виступають проти запровадження ринку землі. [1]
Зважаючи на це, проблема визначення та прогнозування нормативної грошової оцінки землі
сільськогосподарського призначення в Україні в
умовах кризової ситуації в країні є надзвичайно актуальною.
Основною метою цієї публікації є аналіз статистичних даних щодо стану нормативної грошової
оцінки земельних ділянок різного сільськогосподарського призначення в адміністративно-територіальних утвореннях України. Тобто, необхідним є
отримання (на цій основі) з певним ступенем достовірності короткострокових прогнозів використовуючи економетричне моделювання. Основною
складовою при цьому є забезпечення потреби у розробці нової моделі інформаційного забезпечення
грошової оцінки земель сільськогосподарського
призначення, на основі аналізу рівня актуальності
інформаційного забезпечення робіт з грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.
Виклад основного матеріалу
За площею сільськогосподарських угідь Україна посідає одне з перших місць у світі. Сільськогосподарські угіддя України займають 42 млн гектарів, що становить 70 % загального фонду країни.
Розподіляються вони наступним чином:78,9 % рілля та багаторічні насадження, 13,0 % - пасовища,
8,4 % - сіножаті. У степових районах та лісостеповій зоні найвища частка орних земель. Найбільша
частка пасовищ розташована у Карпатах, на Поліссі
та степу, а сіножаті розташовані, в основному лісовій та лісостеповій зонах. [2]
Україна характеризується високим ступенем
освоєння земельного фонду; на сільськогосподарські угіддя припадає 60 % його площі. Характерною
рисою структури сільськогосподарських угідь України є загальна висока питома вага ораних земель
(80 %), а в Кіровоградській, Вінницькій і Тернопільській областях він складає близько 90 %. Інші
площі використовуються під багаторічні насадження (1,5 %), сінокоси (3,1 %) і пасовища (11 %).
На структуру сільськогосподарських угідь впливають природні, економічні і соціальні фактори. Так,
землі лісостепової зони розорані на 85,4 %, землі
Полісся – на 68,9 %. Тут майже третину площі сільськогосподарських угідь займають природні кормові угіддя [3].
На вартість сільськогосподарської землі в Україні впливають якість ґрунтів, наявність інфраструктури та бажання власника швидко продати
пай. Із зростанням площі ділянки ціна за сотку
майже не знижується.
Якість ґрунту має визначальний вплив на формування родючості землі, але в комплексі з іншими
важливими чинниками, такими як клімат, материнські гірські пори, рослинні і тваринні організми, рельєф і висота місцевості, геологічний вік країни. Ін-
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дикатором родючості ґрунту в сільському господарстві є урожайність сільськогосподарських культур. Урожайність складається з природної урожайності та прибавки урожаю за рахунок застосування
агротехнічних заходів. Природну урожайність сільськогосподарських культур забезпечують агрокліматичні умови та родючість ґрунту, при оптимальному рівні агротехніки. Саме це забезпечує основні
потреби людства у виробництві якісних продуктів
харчування.
Враховуючи географічне положення України,
взаємозв’язок наведених факторів свідчить про великий ґрунтовий потенціал нашої країни.
Нормативна оцінка – це вартість землі, яку
встановлює держава для розрахунку земельного податку і ставки оренди. Нормативна грошова оцінка
земель сільськогосподарського призначення проводиться в розрізі видів сільськогосподарських угідь:
рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища,
перелоги. Інформаційною базою для розрахунку
нормативної грошової оцінки зазначених земель є
відомості Державного земельного кадастру Згідно
Методики нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від
16.11.2016 р. № 831 [3].
Проведемо аналіз даних наведених у довіднику з нормативної грошової оцінка сільськогосподарських угідь в Україні у розрізі областей та даними сайту безкоштовних оголошень OLX [4].
Ціни на землю на OLX перебувають біля нижньої межі експертних оцінок її вартості на протязі
2005-2018 рр. В 2019 році вони впали трохи нижче
цієї межі. Так, за оцінками експертів, за умови
зняття мораторію ціна за гектар землі може становити 1480-6030 дол. або 38994-158872 грн. [4]
Отже, ціна гектару землі нижча за оцінку експертів можна передбачити, що в разі зняття мораторію на продаж землі помітного стрибка ціни не
відбудеться. Виходячи із отриманих даних, ціни мають тенденцію зростання та поступово мають наблизитись до експертних оцінок.
Ціна на землю перевищують нормативну оцінку. За розрахунками, у 2017 році вона в середньому становила 30927 грн. проти 42487 грн. за 1
гектар ринкової ціни [4].
Найбільше за 1 гектар просять на Львівщині –
53824 грн., Київщині – 52261 грн. та Вінниччині –
51377 грн. Найменше – на Донеччині – 22539 грн.,
Чернігівщині – 26079 грн. та Луганщині – 26126
грн. Низька вартість земельних паїв на сході може
пояснюватися близькістю до зони Операцій об’єднаних сил.
Середня ринкова ціна землі в Україні відрізняється від нормативної на 40-50%, але в деяких областях вона може відрізнятися удвічі.
Різниця між нормативною грошовою оцінкою
аграрної землі та середньою ціною в областях у відсотках наведена в таблиці 1.
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Таблиця 1
Різниця між нормативною грошовою оцінкою аграрної землі та середньою ціною в областях, %
Область України
2016 р.
2017 р.
2018 р.
2019 р.
Вінницька
-70
-50
-54
-48
Волинська
4
-69
-67
-41
Дніпропетровська
-69
-58
-56
-28
Донецька
-40
3
-4
34
Житомирська
-45
-45
-33
-63
Запорізька
-60
-46
-45
-27
Київська
-65
-42
-42
-64
Кіровоградська
-72
-70
-71
-6
Луганська
-52
-18
1
-11
Львівська
-н/д
-79
-81
-74
Миколаївська
-58
-55
-53
-40
Одеська
-55
-50
-41
-26
Полтавська
-69
-61
-65
-43
Рівненська
-71
-72
-50
-67
Сумська
-75
-46
-60
-37
Тернопільська
-83
-72
-76
-62
Харківська
-56
-36
-31
-27
Херсонська
-59
-37
-39
-16
Хмельницька
-56
-65
-50
-43
Черкаська
-71
-58
-50
-42
Чернівецька
-77
-53
-51
-41
Чернігівська
-53
-54
-45
-14

Земельні ділянки як основні земельно-кадастрові одиниці якісно неоднорідні, мають різні природно-історичні властивості і якості, що враховується при їх використанні і стосується різних угідь.
Земельний кадастр у межах земельної ділянки ведеться за угіддями. У зв'язку з цим угіддя є основним елементом земельного кадастру.
Класифікація угідь проводиться з урахуванням
основного призначення і систематичного використання окремих ділянок землі для певних виробничих цілей. Це означає, що тимчасове використання
ділянки сінокосу для випасання худоби є підставою
для переведення її в пасовище. Крім характеру використання землі, при класифікації угідь необхідно
враховувати природні властивості, які відображають якісний стан окремих земельних ділянок. Таким чином, під земельними угіддями слід розуміти
ділянки землі, що систематично використовуються
або придатні до використання для конкретних господарських цілей і які відрізняються за природноісторичними ознаками.
Сучасна класифікація виділяє сільськогосподарські угіддя, до яких належать землі, що безпосередньо використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції: рілля, багаторічні насадження, сінокоси і пасовища, а також перелоги. [5]
Тісний зв'язок сільського господарства з природно-кліматичними умовами зумовлює зональний
характер його спеціалізації.
Для проведення дослідження нормативної вартості землі сільськогосподарського призначення в
розрізі її видів виберемо такі області України, як

Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Полтавська та Київська. Ці області є представниками західних, східних, північних, південних та центральних територіальних угрупувань.
Статистичні вибірки сформовано згідно Держгеокадастру України [6].
1. Рілля та перелоги. До ріллі відносять земельні ділянки, які систематично обробляються під
посіви сільськогосподарських культур, а також чисті пари, включаючи посіви багаторічних трав у полях сівозмін зі строком користування, передбаченим сівозмінами, і вивідні поля.
Перелогами вважають землі, які раніше оралися, а тепер через певні обставини більше одного
року, починаючи з осені, не використовуються для
посіву сільськогосподарських культур і не підготовлені під пар. До перелогів не відносять розорані ділянки сінокосів і пасовищ, що залишені для природною заростання травостоєм.
Динаміку нормативної грошової оцінки ріллі
та перелогів показано на рисунку 1. Як видно з рисунку 1, нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів поступово зростала з 1995р. по 2011р. Починаючи з 2012 року – спостерігаємо стрімке зростання, а з 2017 року – різке падіння нормативної
вартості рілля. В 2019 році стабілізація вартості.
Лише у Львівській та Миколаївській областях нормована вартість ріллі зменшується. Найбільша нормована вартість ріллі та перелогів на всьому період
спостерігається у Полтавській області, найменша –
Миколаївській області до 2018 року, а з 2019 року
найменша – у Львівській.

6

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
40 000,00
35 000,00
30 000,00

Вінницька

25 000,00

Дніпропетровська
Київська

20 000,00

Львівська

15 000,00

Миколаївська

10 000,00

Полтавська

5 000,00

В середньому по Україні:

2019

2017

2015

2013

2011

2009

2007

2005

2003

2001

1999

1997

1995

0,00

Рис. 1. Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні, гривень за гектар
за 1995 – 2019 роки
Побудуємо однофакторні економетричні лінійні та нелінійні моделі, що виражають залежність

нормативної грошової оцінки землі від номера періоду (таблиця 2.). Адекватність моделі визначатимемо за коефіцієнтом детермінації. [7]
Таблиця 2
Економетричні моделі: залежність нормативної грошової оцінки ріллі та перелогів від номеру року та
оцінка їх адекватності
№ з/п
Область України
Модель
Коефіцієнт детермінації
1
Вінницька
y = 2690,1x0,6497
R² = 0,7971
2
Дніпропетровська
y = 2641,8x0,6506
R² = 0,7968
3
Київська
y = 2600,2x0,6497
R² = 0,7971
4
Львівська
y = 2163,2x0,6503
R² = 0,7969
5
Миколаївська
y = 2102x0,6625
R² = 0,789
6
Полтавська
y = 2805x0,6491
R² = 0,7913
7
В середньому по Україні
y = 2489,9x0,6545
R² = 0,7936

Серед побудованих моделей найбільший коефіцієнт детермінації мали степеневі моделі. Він наближається до 80%, отже моделі можна вважати
адекватними.
2. Багаторічні насадження. До багаторічних
насаджень відносяться земельні ділянки, що зайняті штучно створеними деревними, чагарниковими, трав'янистими багаторічними насадженнями.
З цих ділянок отримують урожай плодово-ягідної,
технічної чи лікарської продукції. до багаторічних
насаджень відносять:
 сади. Це насадження зерняткових, кісточкових, горіхоплідних, цитрусових, субтропічних та
іншими порід дерев;

 виноградники;
 ягідники. Це ділянки, що зайняті культурними чагарниковими, напівчагарниковими і трав'янистими рослинами. Характерною ознакою яких є
те, що вони дають їстівні плоди;
 плодорозсадники. Ділянки з садівним матеріалом плодових, ягідних культур і виноградників. У плодовому розсаднику розмножують та формують рослини, відбирають і підготовляють їх до
пересадження в сад чи ягідник або на продаж.
Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень в Україні, гривень за гектар за 1995 – 2019
роки показана на рисунку 2.
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Рис.2. Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень в Україні, гривень за гектар
за 1995 – 2019 роки (за даними Держгеокадастру)
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Як видно з статистичних даних, в 2019р. нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень
різко зменшилась у Вінницькій та Київській областях, на відміну від інших областей, де вона продов-

жує поступово зростати. У Вінницькій області нормована грошова оцінка багаторічних насаджень є
найбільшою, а у Львівській області – найменшою.
В таблиці 3 зазначено економетричні моделі,
що показують динаміку грошової оцінки багаторічних насаджень.
Таблиця 3
Економетричні моделі динаміки нормативної грошової оцінки багаторічних насаджень
№ з/п
Область України
Модель
Коефіцієнт детермінації
1
Вінницька
y = 19408x0,4413
R² = 0,8318
2
Дніпропетровська
y = 5601,6x0,5112
R² = 0,8439
3
Київська
y = 18529x0,4388
R² = 0,8197
4
Львівська
y = 3462,8x0,4994
R² = 0,8804
5
Миколаївська
y = 9638x0,476
R² = 0,916
6
Полтавська
y = 10577x0,4361
R² = 0,843
7
В середньому по Україні
y = 9828,9x0,4764
R² = 0,9138

Найкращою є апроксимація степеневими моделями. Визначимо їх таким, за якими можна визначати короткострокові прогнози. Коефіцієнти детермінації в усіх моделях більше за 83%, отже, моделі
мовна вважати адекватними.
3. Сіножаті. Сіножатями називають земельні
ділянки, покриті багаторічною трав'янистою рослинністю, які систематично використовують для сінокосіння. Залежно від природно-історичних властивостей сіножаті поділяються на заливні, суходільні і заболочені.
Заливними сінокосами є сінокоси з різнотравною рослинністю, розміщені в річкових долинах,
заплавах рік і низинах, які систематично заливаються водами на тривалий час, що впливає на хара-

ктер рослинності. Сюди не відносять лиманні сінокоси, розмішені в западинах засушливої степової
зони.
До суходільних належать сінокоси, розміщені
в сухих лощинах, балках, на рівнинних ділянках,
вододілах або схилах, на незначних пониженнях місцевості серед ріллі і на лісових полянах в усіх зонах і гірських районах країни, що зволожуються головним чином атмосферними опадами, а також у
долинах мілких рік і струмків, які періодично заливаються талими водами на нетривалий період. Переважно це сінокоси нормального, а іноді й недостатнього зволоження.
Аналіз динаміки нормативної грошової вартості природніх сіножатей проведемо згідно рисунку 3.
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Рис.3. Нормативна грошова оцінка природних сіножатей в Україні, гривень за гектар
за 1995 – 2019рр.
У 2019 р. у всіх розглянутих областях грошова
оцінка сіножатей зменшується, а в Київські та Вінницькій областях – значно знизилась, а у Миколаївській та Дніпропетровській областях, навпаки, нормативна грошова оцінка сіножатей значно збільшилась.
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7

Результати економетричного моделювання динаміки нормативної грошової оцінки сіножатей показані в таблиці 4.

Таблиця 4
Економетричні моделі динаміки нормативної грошової оцінки природніх сіножатей
Область України
Модель
Коефіцієнт детермінації
Вінницька
y = 930,38x0,4577
R² = 0,8937
Дніпропетровська
y = 780,68x0,5126
R² = 0,8391
Київська
y = 2039,9x0,4531
R² = 0,8804
Львівська
y = 1152,7x0,4775
R² = 0,9157
Миколаївська
y = 658,12x0,5225
R² = 0,8026
Полтавська
y = 1384,7x0,4504
R² = 0,9028
В середньому по Україні
y = 1316,4x0,4774
R² = 0,915

За проведеними дослідженнями, знову ж найкращими є степеневі моделі, що мають коефіцієнт
детермінації майже 90%.
Пасовищами називають землі, покриті бага-

торічною трав'янистою рослинністю, які систематично використовуються для випасання худоби, не
придатні для сінокосів і які не є перелогами. Крім
того, у складі пасовищ є площі підкормових і карантинних ділянок, а також ділянки скотопрогонів.
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Рис.4. Динаміка нормативної грошової оцінки природніх пасовищ в Україні та її апроксимація,
гривень за гектар за 1995 – 2019рр.
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Таблиця 5
Економетричні моделі динаміки нормативної грошової оцінки природних пасовищ
Область України
Модель
Коефіцієнт детермінації
Вінницька
y = 873,03x0,4261
R² = 0,746
Дніпропетровська
y = 810,86x0,4985
R² = 0,8828
Київська
y = 1261,6x0,4602
R² = 0,8998
Львівська
y = 1091,3x0,4629
R² = 0,9051
Миколаївська
y = 677,41x0,5042
R² = 0,8666
Полтавська
y = 969,46x0,4809
R² = 0,9191
В середньому по Україні
y = 1031,7x0,4758
R² = 0,9163

Аналіз апроксимації статистичних даних показує, що нормативну грошову оцінку землі достатньо апроксимувати степеневими нелінійними моделями. Апроксимація поліномами п’ятого ступеня
також має високий коефіцієнт детермінації. Проте,
з економічної точки зору поліноми п’ятого ступеня
в прогнозуванні мають різке зменшення норматив-

ної грошової оцінки земельних ресурсів, що відповідає різкому зменшенню статистичних даних в
207-2018 роках та не відповідає збільшенню нормативної оцінки в 2019 році. Таким чином для кожного виду земельних ресурсів сільськогосподарського призначення визначено економетричні моделі, за якими можна утворювати короткострокові
прогнози. Ці прогнози зазначено в таблиці 6.

Таблиця 6
Прогноз нормативної грошової оцінки 1 гектара сільськогосподарських угідь
Багаторічні насаПриродні сіноПриродні пасоРілля та перелоги
Область Украдження
жаті
вища
їни
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
Вінницька
21777,60 22339,66 46408,57 47250,52 4133,26 4205,28 3499,04 3555,76
Дніпропе-тров21448,63 22002,98 29624,19 30201,27 4147,51 4228,53 4114,43 4192,57
ська
Київська
21049,82 21593,09 77400,24 78692,69 8927,57 9081,54 5650,57 5749,56
Львівська
17545,95 17999,22 17622,40 17957,69 5462,18 5561,50 4931,00 5017,90
Миколаївська
17732,41 18199,21 45447,94 46271,77 3611,01 3682,92 3501,71 3568,98
Полтавська
22663,95 23248,34 43795,79 44522,57 6007,02 6110,01 4645,05 4730,12
В середньому
20470,74 21003,03 46408,57 47250,52 6235,85 6349,22 4861,80 4949,89
по Україні
Побудовані прогнози показують, що нормована грошова оцінка землі сільськогосподарського
призначені за всіма її видами з кожним роком незначно, але збільшується.
Висновки
У зв’язку з необхідністю відкриття ринку земель сільськогосподарського призначення є нагальна потреба у встановленні реальної вартості сільськогосподарських земель різних категорій, що обґрунтовує актуальність якості інформаційного
забезпечення робіт з нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення, та
обумовлює застосування для цього нових методів і
моделей на ряду з існуючими.
Відповідно до статистичних даних виведено
економетричні моделі, на основі яких зроблено
прогнози нормативної грошової оцінки землі сільськогосподарського призначення. такі моделі визначено для північних, південних, західних, східних та центральних областей, Київській області та
в цілому по Україні. Встановлено, що основний масив статистичних даних з достатньою точністю
представляють нелінійні регресивні моделі, а саме
степеневі економетричні моделі.
Отримані прогнози мають практичну цінність
– їх можуть використовувати органи самоврядування для прогнозування надходження фінансових

коштів від податку на землю, а також планувати
альтернативні рішення щодо соціально-економічного розвитку територій.
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Анотація
У статті розглядаються основні тренди екологізації життя, зокрема такі, що стосуються галузі бджільництва. Окреслені найперспективніші види діяльності та виділено ряд факторів, що можна використати
субєктами діяльності для формування підприємницького потенціалу сільських теориторій. Відображено
доцільність запровадження методів органічного бджільництва. Висвітлено вимоги до виробництва органічної продукції бджільництва згідно українського законодавства та відносно вимог ЄС. Описано процедуру
сертифікації та охарактеризовано сертифікаційні органи, які діють на території України. Відображено тенденції та стан ринку органічної продукції бджільництва , визначено поняття «ціни» та «цінності» органічної продукції. Виділено ряд факторів, що впливають на функціонування галузі бджільництва, визначено
ризики та запропоновано заходи по їх мінімізації. Для ефективного функціонування галузі запропоновано
використовувати канали збуту та збутові стратегії виходячи з закордонного досвіду та з урахуванням української специфіки. Узагальнено проблеми галузі органічного бджільництва, визначено основні пріориітети та запропоновано шляхи реалізаціїпоставлених завдань.
Abstract
The article deals with the main trends of greening of life, in particular those related to the beekeeping industry.
The most promising activities are outlined and a number of factors are identified that can be used by the entities
to form the entrepreneurial potential of rural theories. The expediency of introducing organic beekeeping methods
is reflected. Requirements for production of organic beekeeping according to the Ukrainian legislation and regarding the requirements of the EU are covered. The certification procedure is described and the certification bodies
operating in the territory of Ukraine are characterized. The trends and the state of the organic beekeeping market
are reflected, the concepts of "price" and "value" of organic produce are defined. A number of factors affecting
the functioning of the beekeeping industry were identified, risks identified and measures taken to minimize them.
For effective functioning of the industry it is suggested to use marketing channels and marketing strategies based
on foreign experience and taking into account the Ukrainian specificity. The problems of organic beekeeping have
been generalized, the main priorities have been identified and the ways of realization of the set tasks have been
proposed.
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В сучасному світі, основними трендами розвитку та підвищення якості життя є екологізація життєзабезпечення, ощадливе використаня ресурсів та
розвиток технологій виробництва харчових продуктів, безпечних для життя. Безпечність продуктів
харчування стає важливим фактором при виборі
продукції споживачем, адже вироблена продукція
сільського господарства, без застосування мінеральних добрив, хімічних засобів та шкідливих кормових добавок є не лише запорукою чистоти довкілля а й здоров'я людини.
Найперспективнішим видом діяльності на
сільських територіях, за даних умов, є органічне виробництво. Зокрема, важливу роль відіграє формування і розвиток ринку органічної продукції бджільництва. Ефективно використовуючи унікальні
якості суб’єктів підприємницької діяльності, можливості, ресурси і компетенції сільської соціальноекономічної системи можна сприяти не лише популяризації і розвитку органічного бджільництва а й
формуванню підприємницького потенціалу сільських територій. Маржа при виробництві органічних
продуктів, в тому числі й продукції бджільництва,
в декілька разів вища ніж при виробництві традиційних, що є додатковим стимулом і фактором зростання підприємницького потенціалу як сільських
територій так і економіки країни в цілому. Окрім
цього, забезпечуючи населення якісними, безпечними продуктами харчування, органічне виробництво сприяє покращенню здоров’я нації та підвищує
рівень продовольчої безпеки країни.
Роль органічного виробництва у формуванні
підприємницького потенціалу сільських територій
в цілому висвітлено у праці Ракович О.А. [1] а формування та розвиток органічного виробництва продукції бджільництва у світі та в Україні досліджувались такими вченими як Ковальчук І.І. [2], Лосєв О.М. [3], Пясковский В.М. [4], Єфіменко Т.М.
[5]. Органічне виробництво на сільських територіях
Шкуратова О.І. [6] розглядає як систему, що базується на способі життя сільського населення в певних умовах навколишнього природного середовища. Проте, еколого-економічні аспекти виробництва органічної продукції бджільництва висвітлені
не в повній мірі та потребують подальшого дослідження.
Бджільництво є найдавнішим людським промислом з багатовіковою історією, а Україну в світі
позиціонують як батьківщину культурного бджільництва. Дана галузь сільського господарства в країні забезпечує як запилення ентомофільних сільськогосподарських культур так і виробництво різноманітної продукції бджільництва для потреб
населення і для різноманітних галузей.
Станом на 2019 рік в Україні налічується близько 90 тисяч пасічників, які обслуговують 2 млн
бджолородин. Медоносна база в Україні налічує 6
млн. га соняшника, які забезпечують медозбір близько 40 кг/бджр. Аналіз структури виробленого в
Україні меду свідчить, що основна частка його припадає на соняшниковий мед (65%) а основними виробниками меду в країні є Вінницька, Донецька,
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Дніпропетровська, Запорізька, Житомирська, Миколаївська, Полтавська і Кіровоградська області,
забезпечуючи 70% виробництва всього українського меду.
Будучи на позиції лідера в рейтингу європейських виробників меду та обіймаючи третє світове
місце за експортом (67,8 тис. т), Україна подає обнадійливі перспективи по експорту та валютних надходженнях (133 млн. доларів). Виробляючи 6%
світового меду (понад 100 тис.тонн меду на рік), українці постачають мед в 35 країн світу (США, Німеччина, Польща). Дозвіл на експорт при цьому
має 68 виробників та переробників меду. Найбільша частка експорту (75 %) припадає на Польщу
та Німеччину. Частково, це пов’язано з підписанням Угоди про асоціацію з ЄС, яка передбачає скасування імпортних мит для більшості продукції,
яка експортується з України. Для меду (товарний
код 040900) ставка ввізного мита дорівнює 0% при
застосуванні квот. Розміри квот за Угодою становлять - 5000 тонн/рік з поступовим збільшенням протягом 5 років до 6000 тонн/рік. За вже використаних
квот ставка становить 17,3%. Для отримання преференційного доступу на ринок ЄС (зниженні ставки ввізного мита) необхідно підтвердити походження (“національність”) товару з України та
отримати Сертифікат EUR.1. Щодо меду діє правило походження «Товар повністю вироблений в
Україні», тобто тільки повністю вироблений в Україні мед може отримати Сертифікат EUR.1.
Основними споживачами меду у світі, практично в рівній мірі, є США і ЄС. Україна, збільшила
експорт меду більше ніж у два рази до Європи за
останні п’ть років, проте, основним постачальником меду до ЄС залишається Китай. Також загострює конкуренцію Аргентина, що збільшила поставки меду в дане угрупування майже в 3,5 рази.
Проте, збільшення обсягів виробництва українського меду в шість разів з 2012 року не підтвердженний кількістю бджолосімей. В цілому, динаміка експорту мала позитивну тенденцію аж до 2017 року,
проте в 2018 - експорт українського меду зменшився на $98 млн або 49,4 тис.тон що становить 27%.
Україна, втрачаючи лідируючі позиції найбільших
експортерів меду, зайняла, за підсумками 2018
року, пяте місце проти третього місця в 2017 році.
В цьому році, за попередніми даними, ситуація
дещо покращилась. Так, за січень-жовтень 2019
року було експортовано 37,9 тис.тонн меду на суму
$72,5 млн, що є на 43% більше аналогічного періоду
2018 року [7]. Необхідно відмітити, що експортне
ціноутворення на ринку меду здійснюється в умовах ринкової кон’юктури, сформованої ключовими
світовими гравцями.
Значна кількість аграріїв розуміють доцільність та важливість поєднання двох складових виробництва сільськогосподарської продукції: це
сама технологія виробництва і бджільництво, як
ефективний засіб підвищення урожайності та покращення якості фруктів, овочів, технічних та інших
культур. Так, бджільництво можна розглядати як
вагомий еколого-економічний чинник сільськогосподарського виробництва. Особливого значення в
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даному відношенні набуває органічне бджільництво, що поєднує не лише максимально наближені
до природних методів ведення бджільництва, а й
підтвердження відповідність даних методів встановленим правилам і вимогам. Виникнення та становлення сфери органічного аграрного виробництва
зумовлене світовими потребами збалансованого
розвитку агроекологічної системи. Органічне виробництво - це цілісна система господарювання та виробництва харчових продуктів в поєднанні зі збереженням біологічного різноманіття природи, високих стандартів належного утримання тварин,
технологій виробництва продуктів, виготовлених
на процесах природного (органічного) походження
та із природних речовин [8].
У світі лідером з виробництва і експорту органічного меду є Бразилія (близько 40 тис. т, до 20
тис. т експорт), Аргентина - 1300 т, Мексика - 1150
т. Активно цим шляхом йде Туреччина, яка виробляє більше 400 т органічного меду. Серед європейських країн особливими темпами розвивається органічне виробництво в Болгарії. Асоціація органічного бджільництва цієї держави за десятиліття
суттєво розширилась і вже має у виробництві більше 45 тис. бджолосімей [7]. Вірменія домоглася
продажу органічного меду у Південну Корею.
Головними імпортерами органічного меду в
світі є США, Японія і країни ЄС. До Німеччини органічний мед постачають 54 країни світу. Він складає 5% споживчого ринку [5, 7]. Зараз відзначаються особливо швидкі темпи зростання органічної
продукції бджільництва. Вже відбулося два Конгреси (в Болгарії та Мексиці) з органічного бджільництва. На Конгресі Апімондії у Києві (жовтень
2013 року) відбувся круглий стіл і в Туречинні
(2017 рік) теж розширили обговорення цих питань.
Так, світовий ринок продовжує підвищувати вимоги до екологічно чистої та безпечної продукції
сільського господарства, яку можливо отримати
лише за умов біологічного (органічного) землеробства. Останнє передбачає повне вилучення з технології вирощування культур агрохімікатів та заміщення їх природними, органічними засобами.
Завдячуючи сприятливим природно-кліматичним умовам, родючим грунтам, специфічним умовам господарювання та значному ринку потенцйнх
споживачів, органічна продукція бджільництва є
одним із найперспективніших видів виробництва.
Основу її складає комплексна програма, що базується на стандартах Євросоюзу і Детальних правилах виробництва продукції бджільництва в Україні
та включає всю систему, від кормової бази до реалізації кінцевому споживачеві. Основними перевагами даного виробництва є екологічна складова та
значно вища ціна органічного продукту в порівняні
з традиційним, а недоліками – процедура та вартість сертифікації всіх ланок виробництва та реалізації продукції.
В Україні, з 2 серпня 2019 року вступив в дію
Закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної
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продукції" що визначає основні принципи, вимоги,
засади правового регулювання функціонування ринку органічної продукції, правові основи діяльності
центральних органів виконавчої влади, суб’єктів
ринку органічної продукції та напрями держполітики у зазначених сферах, у тому числі продуктів
бджільництва. Згідно даного закону, всі виробники
органічної продукції та сертифікаційні органи повинні бути внесні в відповідні реєстри для здійснення діяльності на ринку органічної продукції України до 2 лютого 2021 року. На сьогоднішній день
триває так званий трансформаційний період для
введення відповідних коректив і здійснення всіх
юридично-організаційних процедур учасників ринку.
Виробники органічної продукції бджільництва
в своїй діяльності користуються затвердженими 23
березня 2016 року №208 Детальними правилами
виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва (рис.1).
Даний документ чинний до 6 червня 2020 року,
надалі в дію вводиться Порядок (детальні правила)
органічного виробництва та обігу органічної продукції, що містить в собі додаткові вимоги до органічного бджільництва. Розглянемо дані правила та
відмінність їх від діючих більш детальніше.
Так, під час вибору порід бджіл не вимагається
використовуваи виключно місцеві екотипи бджоли
медоносної (Apis melifera) а рекомендується надавати перевагу місцевим екотипам бджоли медоносної (Apis mellifera) відповідно до вимог породного
районування. А у разі оновлення пасік дозволяється
заміняти неорганічними бджолиними матками і
роєм не 10% а 20% маток і рою на рік, за умови, що
матки і робочі бджоли поміщаються у вулики із стільниками або вощиною, які мають органічне походження. Проте, дана вимога не поширюється на перехідний період для пасік.
Більш детальніше прописано правила перехідного періоду, під час якого слід віск заміняти воском з органічного бджільництва. Використання
бджолиного воску неорганічного походження дозволяється під час формування пасік або під час перехідного періоду в обсягах, необхідних для забезпечення життєдіяльності бджолиних сімей, лише у
разі, коли віск органічного походження відсутній
на ринку органічної продукції, коли віск не забруднено речовинами, забороненими до використання
під час виробництва органічної продукції або віск
отримано із запечатаних комірок.
Не змінилися вимоги відносно розташування
пасік у радіусі трьох кілометрів до джерел нектару
і пилку переважно органічних рослини та/або дикоросів, лісів або рослини, що не оброблялися з використанням речовин, заборонених до використання
у процесі органічного виробництва. Проте, мають
бути враховані при розміщенні пасік додатково також і вимоги Закону України “Про бджільництво”.
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Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини)

1. Загальні положення

Визначають вимоги виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва і є
обов'язковими для виробників (фізичних або юридичних осіб), які займаються виробництвом органічної продукції (сировини) бджільництва, основою якого є виключення
з технологічного процесу застосування хімічних добрив та пестицидів синтетичного
походження, генетично модифікованих організмів (ГМО), консервантів тощо,
відповідно до діючого законодавства у цій сфері та технологічні особливості при її виробництві.

2.1. При виробництві органічної продукції (сировини) бджільництва застосовуються загальноприйняті технологічні операції виробництва продукції бджільництва з урахуванням вимог, встановлених цими Детальними правилами.
2.2. В процесі виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва її виробник
2. Загальні вимоги вироповинен забезпечити:
бництва органічної проа) використовувати бджіл відповідно до породного районування;
дукції (сировини)
б) виробляти і використовувати лише органічні корми;
бджільництва
в) вулики та обладнання повинні відповідати вимогам, які передбачені цими Детальними правилами;
г) лікувати бджіл необхідно проводити у відповідності з вимогами, які передбачені
цими Детальними правилами.

3. Вимоги щодо походження, розмноження та
відтворення бджіл

3.1. Необхідно використовувати виключно місцеві екотипи бджоли медоносної (Apis
melifera).
3.2. Дозволяється заміняти бджолиними матками і роєм 10% маток і рою на рік за
умови, що матки і робочі бджоли поміщаються у вулики з стільниками або вощиною,
які мають органічне походження.
Дозволяється відтворення пасік іншими бджолами лише у випадку високої смертності
бджіл, спричиненої проблемами зі здоров’ям або катаклізмами за відсутності можливості використання бджіл з пасік, які здійснюють органічне виробництво продукції (сировини) бджільництва.
Відповідні тимчасові дозволи мають надаватися уповноваженим органом з оцінки
відповідності.

4. Вимоги щодо
утримання бджіл

4.1. Пасіки слід розміщати в місцях, які можуть забезпечити джерела нектару і пилку,
що у радіусі 3 км від пасіки, складаються в основному з органічно вирощених культур
та випадкової рослинності (дикоросів) або лісів чи культур, які не є органічно вирощуваними, але до яких застосовуються методи незначного впливу на довкілля.
Зазначені вище вимоги не стосуються місць, де відсутнє цвітіння або де бджоли знаходяться у стані спокою.
Пасіки повинні розміщатися на достатній відстані від джерел, які можуть викликати
забруднення продуктів бджільництва або погіршення здоров’я бджіл.
Зона розташування пасіки реєструється (на карті відповідного масштабу з переліком
місць розташування вуликів), а вулики ідентифікуються. Сертифікаційний орган слід в
узгоджений термін інформувати про переміщення пасік.
4.2. Вулики повинні виготовлятися в основному з природних матеріалів, які не створюють загрози забруднення довкілля або сільськогосподарської продукції. В них можна
використовувати лише природні продукти, такі як прополіс, віск і рослинні олії.
4.3. Бджолиний віск для нових сімей має бути вироблений у органічних підрозділах та
відповідно не забруднений речовинами, які не дозволені до використання в органічному виробництві.
4.4. Для створення нових пасік або під час перехідного періоду використання неорганічного бджолиного воску дозволяється лише у наступних випадках:
бджолиний віск з органічних господарств відсутній на ринку;
доведено, що він не забруднений речовинами, які не дозволені до використання в органічному виробництві, а також за умови його походження з вуликів.

5. Вимоги щодо годівлі
бджіл та кормів

5.1. В кінці продуктивного сезону у вуликах слід залишати достатні для зимівлі запаси
меду і пилку.
5.2. Підгодівля бджолиних сімей дозволяється лише, якщо виживання бджіл є під загрозою у зв’язку з кліматичними умовами, і лише в термін між останнім забором меду
і за 15 днів до початку наступного періоду медозбору.
У випадку довготривалих виняткових погодних умов або катаклізмів, які перешкоджають виробництву нектару дозволяється годувати бджіл органічним медом, органічним
цукровим сиропом або органічним цукром.
Дозволяється проводити годівлю бджіл органічним медом, органічним цукром або органічним цукровим сиропом лише у випадку довготривалих виняткових погодних умов
або катаклізмів, які перешкоджають виробництву нектару. Відповідні тимчасові дозволи мають надаватися уповноваженим органом з оцінки відповідності.
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До журналу пасіки вноситься наступна інформація стосовно підгодовування: тип продукту, дати, кількість та вулики, у яких застосовувався цей продукт.

6. Вимоги щодо
лікування бджіл

6.1. Заборонене таке хірургічне втручання, як обрізання крил у бджолиних маток.
Забороняється знищення бджіл у стільниках як спосіб, пов’язаний зі збиранням продукції бджільництва.
6.2. Застосування хімічно синтезованих традиційних ветеринарних лікарських
препаратів або антибіотиків з профілактичною метою заборонене.
Дозволяється застосовувати фізичні методи для дезінфекції пасік, наприклад,
пару або відкритий вогонь.
6.3. Якщо, незважаючи на усі профілактичні заходи, сім’ї захворіли або заражені паразитами, необхідно негайно розпочати їх лікування і за необхідності сім’ї слід ізолювати.
У випадку зараження кліщем Varroa destructor можуть застосовуватися такі речовини,
як: мурашина кислота, молочна кислота, оцтова кислота і щавелева кислота, а також
ментол, тимол, евкаліптол або камфора.
Якщо лікування проводиться хімічно синтезованими традиційними препаратами (за винятком тих, що вказувались в попередньому абзаці), в цей період сім’ї, до яких застосовується лікування, слід ізолювати, а увесь віск замінити воском з органічного бджільництва. В подальшому до цих сімей застосовується перехідний період.
Знищення розплоду трутнів дозволяється лише для запобігання розповсюдженню
кліща Varroa destructor.

Рис 1. Детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва
Визначено, що вулики виготовляються з природніх матеріалів, а не в основному з природніх матеріалів, які не створюють загрози забрудненню
природнього довкілля чи сільськогосподарської
продукції. Незмінними залишились вимоги до виробництва бджолиного віску в органічних
підрозділах та використання лише таких природніх
продуктів як прополіс, віск і рослинні олії. В даній
частині уже прописана заборона обробки
внутрішньої частини вуликів фарбами та/або іншими хімічними речовинами.
Під час відкачування меду вказана заборона
використання хімічно синтезованих репелентів, а
також відкачування меду із стільників за наявності
в них розплоду. Так само як і в попередніх правилах, визначено, що після завершення продуктивного сезону у вуликах слід залишати для зимівлі запаси органічного меду та пилку, достатні для життєдіяльності бджіл.
Годівля бджолиних сімей також заборонена, з
аналогічним виключенням, коли виживання бджіл
є під загрозою у зв’язку з кліматичними умовами у
строк між останнім відкачуванням меду та за 15
днів до початку наступного періоду медозбору.
Дозволяється годувати бджіл органічним медом,
органічним цукровим сиропом або органічним
цукром.
Для захисту рамок, вуликів і стільників, зокрема від шкідників, дозволяється детальними правилами використовувати лише родентициди
(тільки для застосування у пастках) і відповідні речовини, затверджені детальними правилами і сертифікаційним органом. Застосування фізичних методів для дезінфекції пасік (пара або відкритий вогонь) зберігається і з червня 2020 року.
Знищення розплоду трутнів дозволяється без
змін лише для запобігання розповсюдженню кліща
Varroa destructor. Аналогічними залишилис вимоги
до лікування бджолиних сімей та застосування до
них перехідного періоду

Оператори, що займаються органічним
бджільництвом, будуть зобов’язані згідно нових
вимог відображати в журналі обліку окрім інформації про використання кормів (тип, дата, кількість
та вулики, де вони використовуються) ще й дані про
вилучення, переробку та зберігання продуктів
бджільництва а також інформацію про виймання
стільників та операції з відкачування меду.
Так, додаткові вимоги містять зобовязання
операторів щодо відображення в обліку інформації
про використанння кормів, процесу виробництва
продукції бджільництва та рух самої органічної
продукції. Проте в частині вимог, детальні правила
виробництва органічної продукції (сировини)
бджільництва мають більш деталізований характер,
зокрема, вимоги щодо розміщення пасік та годівля
бджіл в зимовий період [8].
Дотримання правил виробництва операторами
підтверджується щорічною сертифікацією. Орган
сертифікації вибирається на розсуд виробника в залежності від ряду факторів та підтверджується
укладанням договору. Якщо обіг чи виробництво
органічної продукції відповідає встановленим вимогам та чинному законодавству, виробнику
надається спеціальний сертифікат терміном на 15
місяців. У сертифікаті вказується найменування
підприємства, код державного реєстру, галузь, статус органічної продукції, термін дії сертифікату та
інформація про орган, який його видав. А якщо продукцію планують експортувати, то додатково укладається ще й договір з органом іноземної сертифікації.
Сертифікаційне рішення приймається після інспекції при наявності всіх необхідних документів.
Тому важливим моментом успішного проходження
перевірки є ступінь підготовки оператора до інспекції. Від моменту прийняття позитивного
рішення наступає перехідний (конверсійний)
період, тривалістю від одного року. Також необхідно враховувати, що вартість сертифікації зале-
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жить від ряду факторів: виду виробництва, кількості землі та виробників, що сертифікуються та
включає безпосередньо вартість сертифікату та лабораторні аналізи. Інспекційні перевірки у вартість
сертифікації не включаються та оплачуються додатково. Порядок сертифікації виробництва та
обігу органічної продукції затверджується Кабінетом Міністрів України а всі оператори ринку органічної продукції повинні бути включені в реєстр
виробників органічної продукції, ведення якого регулюється Міністерством аграрної політики. Проекти відповідних нормативно-правових актів розробляються. Необхідно також враховувати, що
тривалість перехідного періоду в бджільництві від
одного року, протягом якого продукція не може
маркуватись та продаватись як органічна.
Кожна країна яка виробляє органічний мед,
має у першу чергу дотримуватись національних
стандартів на органічну продукцію, якщо вона виступає експортером, то і вимог країни-імпортера. У
стандартах зазначаються вимоги до технологій утримання, розведення і виробництва, правила й порядок сертифікації і контролю.
На ринку України станом на 2020 рік
працюють 18 сертифікаційних органів, сертифікована якими органічна продукція може безперешкодно експортуватися з України до Європейського
Союзу, де вартість даної продукції значно вища, але
лише одна з них є українською - «Organic Standard»
(«Органік Стандарт»). Вона була заснована у 2007
р. у рамках швейцарсько-українського проекту
«Сертифікація в органічному сільському господарстві та розвиток органічного ринку в Україні». Її
основна діяльність - інспекція та сертифікація органічного виробництва рослинництва, тваринництва, заготівлі дикорослих продуктів, бджільництва, аквакультур, добрив та їх експорт-імпорт.
«Organic Standard» сертифікує продукцію бджільництва орієнтуючись на вимоги країн-імпортерів
продукції. У 2019 році сертифікацію в «Organic
Standard» проходять близько 70 пасік. В основному,
це господарства, які тримають від 100 до 1000 вуликів.Також сертифікуються не лише виробники, а
й переробники меду, що є великими експортерами.
За даними «Органік Стандарт» в 2018 році було
експортовано близько 400 тонн органічного меду.
Не зважаючи на екологічну ситуацію в країні,
українські бджолярі виробляють якісний органічний мед. Так як основна частина меду експортується до Європи (300 т. меду в 2018 р), то вітчизняні бджолярі орієнтуються на чинні європейські
вимоги безпеки виробництва органічного меду
(Регламент Комісії (ЄС) №889/2008 «Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і
контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС)
№834/2007 стосовно органічного виробництва і
маркування органічних продуктів»).
Вони регулюють вимоги відносно походження, розмноження та відтворення тварин, умови
утримання тварин (вимоги до розміщення пасік, вуликів, бджолиного воску та використання неорганічного бджолиного воску), відгодівля та корми
(походження кормів для бджіл, особливості
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підгодівлі бджіл), лікування та здоров’я (особливості догляду за бджолами, профілактика захворювань, лікування у випадку хвороби чи зараження
сімей), виробництво та переробка (вимоги до відкачування меду, паралельне виробництво в бджільництві, вимоги до обладнання та посуду, що застосовується в процесі виробництва). Критеріями, які
відрізняються або не відображені у вищеперерахованих правила є те, що:
Уповноважений орган влади може надавати
тимчасові дозволи на відтворення пасік неорганічними бджолами лише у випадку високої
смертності бджіл, спричиненої проблемами зі здоров’ям або катаклізмами за відсутності можливості
використання бджіл з органічних пасік;
Пасіки повинні розміщатися на достатній
відстані від джерел, які можуть викликати забруднення продуктів бджільництва або погіршення здоров’я
бджіл.
Зона
розташування
пасіки
реєструється (на карті відповідного масштабу з перел\іком місць розташування вуликів), а вулики
ідентифікуються. Сертифікаційний орган слід в
узгоджений термін інформувати про переміщення
пасік;
Бджолиний віск для нових сімей має бути вироблений у органічних підрозділах та відповідно не
забруднений речовинами, які не дозволені до використання в органічному виробництві;
Застосування хімічно синтезованих традиційних ветеринарних лікарських препаратів або антибіотиків з профілактичною метою заборонене;
З метою захисту рамок, вуликів і стільників,
зокрема, від шкідників, дозволяється використовувати лише родентициди (тільки для застосування
у пастках) і відповідні продукти;
Якщо, незважаючи на усі профілактичні заходи, сім’ї захворіли або заражені паразитами,
необхідно негайно розпочати їх лікування і, за
необхідності, сім’ї слід ізолювати;
Ветеринарні лікарські препарати можуть використовуватися в органічному бджільництві лише
якщо таке використання дозволене у відповідній
країні-учасниці;
В ході відкачування меду забороняється застосовувати хімічно синтезовані репеленти. Також забороняється відкачувати мед зі стільників з розплодом;
Інформація про виймання рамок і відкачування
меду заноситься до журналу пасіки;
Якщо це необхідно з метою забезпечення можливості для певного господарства започаткувати
або підтримати органічне виробництво за наявності
кліматичних, географічних або структурних обмежень, з метою запилювання оператор може мати органічні і не органічні бджільницькі підрозділи в одному господарстві за умови виконання усіх правил
органічного виробництва, за винятком положень
щодо розміщення пасік. У цьому випадку продукт
не може реалізовуватися як органічний;
Споруди, обладнання та посуд мають піддаватися належному очищенню і дезінфекції задля запобігання перехресному інфікуванню і утворенню
носіїв хвороб.
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Від моменту подання заявки власником до
набуття статусу органічної пасіки – встановлюється
перехідний період. Надалі, органічна сертифікація
пасіки проводиться щороку на добровільній основі.
Етапи проведення сертифікації органічної продукції сільського господарства в Україні відображені на рис. 2.
Значна кількість громадських організацій та
виробників-ентузіастів сприяє розвитку вітчизняного органічного сектору. Завдяки їм Україна
увійшла до десятки країн світу по обсягу збору дикоросів. В Україні, за даними «Organic Standard»,
зареєстровано 550 тис.га під сертифікованими дикоросами (травами, ягодами і грибами) які є потенційними територіями для ведення органічного
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бджільництва з найменшими затратами та зареєстровано 33 господарства, що займаються органічним бджільництвом. Лідируючі позиції по
кількості органічних пасік належить Миколаївській
області (9 пасік). Проте в магазинах українських
міст органічного меду мало, він представлений
лише пятьма компаніями-виробниками – ТОВ
«Біхайв» (натуральний мед акацієвий, гречаний,
різнотрав’я та соняшниковий), ТОВ «Сан Бі
Україна» (мед натуральний квітковий), ТОВ «Органік Оригінал» ТМ «Екород» (мед різнотрав’я та
акацієвий), ТОВ «Юкреніан Бі» та ПП «ГалексАгро». Ціна такого меду на 30–35% дорожча за конвенційний [9].

І етап. Подання та розглід заяви на проведення сертифікації.

ІІ етап. Укладення контракту про сертифікацію

ІІІ етап. Атестація виробництва продукції, що сертифікується, або система якості,
якщо це не передбачено схемою

ІV етап. Відбір, ідентифікація проб продукції та випробування

V етап. Аналіз отриманих результатів та прийняття рішення щодо можливості видачі
сертифіката та ліцензії

VI етап. Видача сертифіката, ліцензії та занесення сертифікованої продукції до
реєстру системи

VII етап. Визнання сертифіката, що виданий за кордоном чи міжнародним органом

VIII етап. Інформація щодо результатів робіт із сертифікації

ІХ етап. Контроль
Рис.2. Етапи проведення сертифікації органічної продукції сільського господарства в Україні (сформовано автором)
В цілому, за даними прес-служби Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(FАО), вартість українського меду є однією з найнижчих у світі попри третє місце серед світових
експортерів, та становить лише 1,98 доларів США

за кілограм. Основною причиною низької ціни є те,
що 99% усього меду експортується в бочках, без
бренду та фактично без доданої вартості. Іншою
причиною є те, що близько 90% експортованого
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меду є монофлорний мед з соняшнику. Даний фактор не враховує споживчий попит найбільших країн
імпортерів органічного меду. Європейські споживачі зорієнтовані на різноманіття сортів меду та інноваційні продукти з новими цікавими смаками (з
прянощами, з горіхами та ягодами, травами, гострий мед із перцем, крем-мед і т.д.). Використовуючи природно-кліматичний потенціал, у 2018 році
Україна експортувала до ЄС 71% свого меду, де попит на дану продукці зростає. Так, європейські ціни
на квітковий мед – близько 5,3 євро/кг, на крем-мед
– 6,6 євро/кг. Органічний мед коштує набагато дорожче: квітковий– 13,3 євро/кг, а монофлорна
акація – вже 14,1 євро/кг.
Купуючи органічну продукцію споживач платить не лише за неї, а і за сформовану в його уяві
цінність про дану продукцію – якісна продукція,
здорова їжа, здоров’я покупця та його родини, збереження навколишнього середовища, відтворення
природних ресурсів, мода тощо. Саме ця цінність,
на наш погляд, і лежить в основі сучасного ціноутворення на органічну продукцію (рис.3).
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Тому, цінність органічної продукції пропонується визначати на підставі безперервного моніторингу уподобань споживачів, їх можливостей, макроекномічних чинників, тощо. Важливою складовою додаткових витрат, що формує ціну органічної
продукції є вартість сертифікації. Наприклад вартість сертифікації в «Organic Standard» коштує від
15 тисяч грн, проте вона є дешевшою за сертифікацію іноземниими компаніями і саме вартість є одним із визначальниих факторів при виборі сертифікаційного органу.
Зменшуючи енергоємність сільскогосподарського виробництва можна одночасно підвищити
конкурентоспроможність товаровиробників продукції бджільництва як на внутрішньому так так і на
міжнародних ринках. Ліси, на відміну від інших
сільськогосподарських угідь, значно менше піддаються хімічному впливу засобів захисту, тому саме
їх можна розглядати з найбільшою ймовірністю як
потенційні території для ведення органічного бджільництва [10].

витрати на виробництво

витрати на реалізацію
продукції

додаткові витрати

ціна
органічної
продукції

цінність органічної
продукції
Рис.3 Механізм формування ціни на органічну продукцію (власна розробка автора)
Однак, без відповідного рівня економічного
ефекту виробники органічної продукції втрачають
зацікавленість у виробництві, переорієнтовуються
на його прибуткові види.

В цілому, на ефективність функціонування органічного бджільництва впливають ряд чинників,
які можна розділити на фактори мікро та макропоходження (рис. 4).
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Нормативно-правова
база

Ціноутворення

Пропозиція на продукцію

Конкурентоздатність
підприємств

Конкурентоспроможність продукції

Політичн
і

Економічні

Ресурсні

Інноваційний розвиток

Технічна модернізація

Переробка продукції

Соціальні

Селекційноплемінна робота

Виробничі

Ветеринарне забезпечення

Наявність кормової бази
Екологічні
Зайнятість сільського
населення

Мікропоходження

Макропоходження

Попит на продукцію

Концентрація виробництва

продукції
Контроль якості
продукції

Сертифікація

ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Рис 4.Чинники впливу на ефективність функціонування органічного бджільництва
При будь-якій господарській діяльності можливе виникнення ризику- непередбачуваної події,
яка впливатиме на отримання прибутку або призведе до втрат. Особливо актувальним дане питання
є для виробників органічної продукції та вимагає
більш детального аналізу ризиків такої діяльності.
Згідно опитування американських фермерів
виявлено три категорії ризиків органічного виробництва сільськогосподарської продукції:
1. ризики, аналогічні звичайному сільському
господарстві;
2. ризики, що відрізняються від тих, які присутні в традиційному сільському господарстві, та є
тимчасовими;
3. ризики, що значно відрізняються від звичайного виробництва.
До першої групи таких ризиків відносять:
 ризик зменшення доходів через несприятливі кліматичні умови
 ризик втрати доступу до виробничих ресурсів

 ризик втрати підтримки зі сторони держави
(підвищення податків, анулювання субсидій).
Ефективним способом керування даними ризиками є можливість підвищення ціни і різноманітність вибору виробництва.
До другої групи ризиків «ризики, що відрізняються від тих, які присутні в традиційному сільському господарстві, та є тимчасовими» відносять:
- ризик тимчасового зниження врожайності культур внаслідок переходу на органічні методи ведення господарства;
- проблема збуту продукції при виході продукції фірми на новий ринок.
Ризики третьої групи, що значно відрізняються
від звичайних, характеризуються іншим характером виробництва органічної продукції та побудова
іншої збутової системи. Харакерним для даної
групи ризиків є те, що вони мають довготривалий
характер та потребують застосування нових дієвих
інструментів управління ними [11].
Дану класифікацію можна застосовувати і для
органічних виробників продукції бджільництва.
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Загалом, ризики в органічному бджільництва
можна поділити на дві категорії: ризики виробничої
діяльності та ринкові ризики (рис 5).
На сьогоднішній день в усьому світі спостерігається зменшення популяризації бджіл, що повязують з поширенням традиційних хвороб (зараження кліщем варроа) та інтенсивне застосування
хімічних засобів у рослинництві. Президент Союзу
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пасічників України, Володимир Стретович відмічає, що для відтворення 20 бджолиних сімей потрібно близько $ 1000, а загинути може від 20 до 100
бджолосімей, що є дуже витратним. За даними
Держпродспоживслужби, в 2018 році в Україні загинуло майже 45 тисяч бджолосімей. Це призвело
до втрат на суму більш ніж 130 млн грн.

ЗАХОДИ ПО МІНІМІЗАЦІЇ РИЗИКІВ

Рис 5. Елементи управління ризиками в органічному бджільництві
Найбільш еффективним способом уникнення
масового зникнення бджіл є добре налагоджена комунікація між пасічниками та агровиробниками через своєчасне інформуваня про строки та місце застосування хімічних засобів у рослинництві. Саме
тому, фахівцями громадської організації «ГрандЕксперт» було розроблено та впроваджено систему
автоматичного оповіщення зареєстрованих пасік у
всій Україні про заплановану обробку полів, після

надходження відповідної інформації від агровиробників. Це дозволяє мінімізувати збитки, вчасно
впроваджуючи захистні заходи. Про важливість даної проблематики свідчить також запропонований
алгоритм дій із запобігання отруєнню бджіл «Вісім
кроків для врятування бджіл від засобів агрохімії»
експертом відділу секторальної політики компанії
GFA Consulting Group (Німеччина) Романом Смоловим (рис 6.).
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Крок 1. Зареєструвати пасіку в органі місцевої влади

Крок 2. Провести ветеринарне обстеження пасіки.

Крок 3. Отримати ветеринарно-санітарний паспорт пасіки.

Крок 4. Якщо планується вивозити пасіку на кочівлю, треба місце її розташування погодити
з власником (користувачем) конкретної земельної ділянки.

Крок 5. Отримати ветеринарну довідку для кочівлі пасіки.

Крок 6. У разі розташування пасіки на місцевості визначити ступінь небезпеки отруєння
бджіл продуктами агрохімії.

Крок 7. Поінформувати органи місцевої влади про локацію пасіки на кочівлі.
Крок 8. Укласти з власником (користувачем) земельної ділянки, на якій тимчасово встановлено пасіку, договір про надання послуг із запилення ентомофільних сільгоспкультур бджолами.
Рис 6. Алгоритм дій із запобігання отруєнню бджіл
Даний алгоритм вимагає певних узгодженостей дій, якщо власники пасік і агровиробник є різними субєктами господарювання. Проте в кінцевому результаті маємо більшу ефективність виробництва не лише продукції бджільництва а й
вирощування сільськогосподарських культур, плодоовочевої продукції та покращення екосистеми в
цілому.
Особливо важливе значення має ентомофільне
запилення при органічному виробництві, де урожайність сільськогосподарських культур забезпечується максимально природними способами без
застусування агрохімічних засобів.
Загалом, до основних заходів управління ризиками в органічному бджільництві можна віднести:
- модернізацію виробничих комплексів, що
підвищує їх виробничу ефективність;
- виробництво власного органічного воску та
прополісу для запобігання недоступності ресурсів і
мінімізації втрат;
- налагодження збутових ланцюгів і систем
контролю якості;

- налагодження комунікації з агровиробниками;
- об’єднання в асоціації та кооперативи, для забезпечення обміном досвіду та підтримки розвитку
виробництва.
Отже, виробництву органічної продукції бджільництва в умовах сьогодення притаманна низка різноманітних ризиків. Також, існує ряд факторів, що
перешкоджають розвитку органічного виробництва:
 недосконале нормативно-правове забезпечення;
 відсутність фінансової підтримки держави;
 низький рівень поінформованості споживачів і виробників щодо органічної продукції.
Для подальшого розвитку органічного виробництва доцільно запровадити систему мінімізації
різних видів ризиків.
Для реалізаціє власної продукції, кожен виробник враховує організаційні, технологічні, економічні та соціальні особливості при виборі збутової системи та обранні маркетингової стратегії (рис. 7).
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рівня сервісу
передбачає
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Найбільш оптимальними для виробників органічної продукції є застосування наступних стратегій:
1. «Зміни маркетингових каналів». Базується
на організації власної системи розподілу (роздрібна
торгівля), зверненні до послуг нових посередників
та збільшенні кількості складських приміщень.
2. «Зміни організації продажу». Передбачає підбір форм і методів продажу, реорганізацію торговельних та впровадження системи преміювання торгових посередників.
3. «Підвищення рівня сервісу». Заключається в
оптимізації термінів опрацювання замовлень, доставки продукції до споживача та покращення пакування товару.
В основному, органічні виробники, в тому числі і виробники продуції бджільництва, при виборі
каналів збуту, звертаються до європейського досвіду. Так, в Європі, органічну продукцію, в основному (70%), реалізують через мережу роздрібної
торгівлі, 15% це прямі продажі через ринки і 15% продажі через спеціалізовані магазини [12]. За да-
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ними онлайн-анкетування, в Україні 34% споживачів купуют органічну продукцію через мережі супермаркетів, 23% – в спеціалізованих магазинах, 11 %
- безпосередньо у виробника і лише 5% - через мережу інтернет. Тому необхідно враховувати дані
особливості при виборі методів, форм та каналів
збуту.
Виробництво органічної продукції бджільництва є важлливим для українського бджільництва в
цілому, так як дана продукція користується попитом як на внутрішньому ринку так і на зовнішньому, та має значно вищу ціну. Проте, для того
щоб українська органічна продукція була більш
конкурентою, потрібна також підтримка з боку держави через наукові розробки щодо збільшення виробництва продукції бджільництва, її стандартизацію й систему оцінки відповідно до світових вимог.
Формування системи органічного бджільництва
має стати пріорітетним у довгостроковій стратегії
дій нашої країни з огляду на низку певних факторів.
Наприклад, виробництво органічного меду можливе на природно-заповідних територіях України,
площа яких становить 2,8 млн га.

прямий продаж через:

• - мережу фірмових магазинів;
• -телемаркетинг;
• - мережу Інтернет магазинів

прямі поставки через мережу ресторанів і спеціалізованих магазинів

продаж через супермаркети

продаж представникам оптової торгівлі та переробним підприємствам

збутові кооперативи для продажу органічної продукції під спільною маркою

експорт органічної продукції

Рис.7. Основні маркетингові стратегії та канали збуту органічної продукції
Якщо органічне бджільництво вимагає затрат
на органічне землеробство і пасічництво та в цілому залежить від взаємодії з сільськогосподарськими агровиробниками, то бджоловедення на природохоронних територіях є економічно дешевшим.
Перспективним є також виробництво органічної продукції бджільництва на уже сертифікованих
землях. Шляхом кооперації можна здешевити сертифікацію застосовуючи так звану систему «групової сертифікації»
Основними перепонами для розвитку галузі
бджільництва в Україні на думку П’ясківського В.
М. є:
 недостатній рівень селекційно-племінної
роботи, що проявляється через відсутність ефективного контролю якості племінного матеріалу;

 погіршення якості продукції через порушення вимог використання ветеринарних препаратів при лікування та профілактиці хвороб бджіл;
 порушення технології виробництва, переробки та фасування продукції;
 отруєння бджіл хімічними засобами захисту рослин через несвоєчасне інформування про їх
використання та порушення в технологічних режимах обробки сільськогосподарських ентомофільних культур.
Отже, в сучасних умовах господарювання для
подальшого розвитку галузі бджільництва необхідно:
- здіснювати технологічну модернізацію виробництва використовуючи інноваційні технології;

22
- створювати інфраструктуру галузі з наявністю дрібнотоварного виробництва, великих промислових бджологосподарств а також обслуговуючих
кооперативів;
- посилити селекційно-племінну роботу і ветеринарне забезпечення;
- розвивати внутрішній ринок.
Шляхами реалізації даних завдань може стати:
- пільгове кредитування та державна підтримка через виділення державних дотацій;
- формування розгалуженої системи лізингу
спеціалізованого обладнання для галузі бджільництва;
- формування дієвого механізму контролю виробництва, переробки та реалізації продукції бджільництва та посилення контроллю за дотриманням
ветеринарно-санітарних вимог;
- створення інформаційної бази посівів ентомофільних сільськогосопдарських рослин;
- запровадження дієвого механізму співпраці з
агровиробниками а також забезпечення дотримання плану природнього районування бджіл, збереження та репродукція аборигенних бджіл;
- популяризація меду як екологічного продукту і як замінника цукру (природній підсолоджувач);
- створеня цікавих продуктів з доданою вартістю (соуси з додаванням меду, медові напой,
мило,косметика), знайти оригінальні сорти (наприклад медові мікси) та цінні властивості меду (підкреслити високу бактерицидність).
Тому, для ефективного функціонування галузі
органічного бджільництва насамперед необхідно:
- використовувати наявний природно-кліматичний потенціал (природоохоронні території та сертифіковані сількогосподарські землі);
- розробити спеціальні нормативно-правові
акти та систему сертифікації, що адаптовані до міжнародних і європейських вимог та імплементувати
їх у виробництво та суспільство;
- створити дієвий механізм державної підтримки підприємств, що трансформують власне виробництво і перебувають на стадії прехідного періоду
(низькі кредитні ставки, юридична підтримка, компенсація вартості органічної сертифікації) та контролю;
- підтримувати та стимулювати розвиток органічного ринку через поширення інформації, створення дорадчо-консультативних служб та науковоосвітніх центрів;
- вихід на міжнародний ринок органічної продукції як готового товару з власним брендом та доданою вартістю а не просто сировиною.
Все це сприятиме збільшенню кількості органічних підприємств, зростанню зайнятості населення та збільшить доходи товаровиробників.
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Анотація
У статті досліджено основні складові впливу державного регулювання на стійкий розвиток сільських
територій України. Зазначено, що стратегія ефективного розвитку сільських територій повинна ґрунтуватися на прискореному розвитку їх інвестиційно-інноваційного потенціалу. Наголошено про необхідність
державного фінансового регулювання розвитку сільських територій, яка зумовлена тим, що за будь-якого
типу економічної системи основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих
потреб, які не можуть бути задоволені через ринковий механізм. Визначено, що стабільний місцевий економічний розвиток надає можливості працевлаштування економічно активного населення в регіоні, і є основою для підвищення добробуту місцевих мешканців, сприяє підвищенню якості життя на всій території
країни. Зроблено висновки, що економічна політика сільських територій має ґрунтуватись не на модифікаціях управлінського впливу, а на побудові господарського інституту власних системних структурно-економічних зрушень, можливостей використання власного потенціалу.
Abstract
The article examines the main components of the influence of state regulation on the sustainable development
of rural territories of Ukraine. It is stated that the strategy of effective development of rural territories should be
based on accelerated development of their investment and innovative potential. It is emphasized the need for state
financial regulation of rural development, which is due to the fact that for any type of economic system, the main
purpose of the state is to provide financial resources for those needs that cannot be met through the market mechanism. It is determined that stable local economic development provides employment opportunities for economically active population in the region and is a basis for improving the well-being of local residents, contributing to
improving the quality of life throughout the country. It is concluded that the economic policy of rural territories
should be based not on the modifications of managerial influence, but on the construction of an economic institute
of its own systemic structural and economic shifts, opportunities to use its own potential.
Ключові слова: сільські території, управління розвитком, реформування, державна підтримка, децентралізація, модернізація.
Keywords: rural areas, development management, reform, state support, decentralization, modernization.
Постановка проблеми у загальному вигляді.
В умовах формування ринкових відносин на селі,
особливо в період економічної нестабільності в
країні, дослідження передумов забезпечення збалансованого потенціалу сільського розвитку на основі внутрішньо орієнтованих мотиваційних чинників, обґрунтування пріоритетних видів економічної діяльності сільських територій регіону з
дотриманням екологічних вимог стає вкрай актуальним. Одним з основних напрямів реформування
механізму управління регіональним розвитком є
розвиток місцевої ініціативи [2; 18]. Сьогодні сільські території і поселення країни перебувають під
впливом суперечливих процесів реформування економічної основи їхнього розвитку, що посилює невизначеність і обумовлює появу соціальних ризиків
у частині організації господарської діяльності та
одержання населенням необхідного рівня трудового доходу і, відповідно, рівня та якості життя.

Здійснювані наразі трансформаційні зміни на сільських територіях на тлі процесів децентралізації
чинної системи управління створюють нові умови,
більш чи менш сприятливі для успішної організації
життєдіяльності сільського населення за місцем
проживання.
Поглиблення євроінтеграційних процесів вимагають формування нової моделі сільського розвитку, адаптованої до світових стандартів, посилюють його роль у соціально-економічному розвитку
України та її регіонів.
Таким чином, тематика, яка розглядається у
статті, а саме управління та державне регулювання
як невід’ємна умова розвитку потенціалу сільських
територій є досить актуальною.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що перешкоди ефективного розвитку сільських територій перебувають у центрі уваги наукових
розвідок багатьох науковців та практиків – еконо-
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містів, соціологів, фахівців з сільського господарства та державного управління, політиків. Значний
внесок в дослідження сталого розвитку сільських
територій доповнили Г. Калетнік, І. Гончарук, О.
Бобровська, Л. Газуда, С. Газуда, К. Мазур, В.
Луцяк, Я. Жаліло, Т. Заяць, Т. Зінчук, О. Павлов, О.
Козирєва, К. Козирєв, З. Смутчак, І. Чугунов, та
інші. Проте, проблеми та перспективи управління
та державного регулювання як невід’ємної умови
розвитку потенціалу сільських територій є надзвичайно актуальними і потребують подальшого вивчення з метою вирішення завдань поліпшення якості життя сільського населення і вивчення регіональних особливостей сталого розвитку сільських
територій.
Виділенння не вирішених раніше частин загальної проблеми. Практична реалізація полягає у
застосуванні методу делегування повноважень, як
один із способів встановлення компетенції місцевих органів публічної влади, що є важливою складовою частиною децентралізації виконавчої влади,
і має велике значення для всіх процесів побудови
правової держави й, зокрема, для підвищення ефективності діяльності системи місцевих органів публічної влади. Інститут делегування повноважень в
сучасних умовах є важливим для функціонування
публічної влади на сільських територіях.
Крім того, запровадження програмно-цільового методу у бюджетному процесі розвитку сільських територій сприятиме забезпеченню прозорості бюджетного процесу, що чітко визначає цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні
кошти регіону, що в свою чергу підвищить рівень
контролю за результатами виконання бюджетних
програм. Це допоможе здійснити упорядкування
організації діяльності головного розпорядника бюджетних коштів щодо формування і виконання бюджетних програм шляхом чіткого розмежування
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відповідальності за реалізацію кожної бюджетної
програми між головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальними виконавцями бюджетних програм [5; 6]. Головним пріорітетом даного метого є посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів за
дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо визначеній меті його діяльності, а також
за фінансове забезпечення бюджетних програм розвитку потенціалу сільських територій і результатів
їх виконання. Такий підхід призведе до підвищення
якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і використання бюджетних коштів
на розвиток сільських територій.
Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті полягає у вивченні існуючих
проблемних питань, які стосуються управління та
державного регулювання розвитком ресурсного потенціалу сільських територій й визначення основних напрямів його вдосконалення. Також комплексному теоретико-практичному дослідженню питань управління та державного регулювання
сільського розвитку, зокрема обґрунтуванню соціально-економічних і екологічних проблем розвитку
українського села, виокремленню принад сільських
територій, формуванню організаційно-економічного механізму державної підтримки їх розвитку та
реалізації сучасної державної аграрної політики.
Виклад основного матеріалу дослідження. В
умовах ринкового середовища особливої актуальності набуває проблема пріоритетного сільського
розвитку, в тому числі розвитку сільських територій, оскільки тут реалізуються соціально-економічні інтереси різних статево-вікових груп населення,
відносини суспільства і людини, задовольняються
матеріальні та духовні їх потреби, створюються належні умови життєдіяльності (табл.1).
Таблиця 1

Класифікація принад сільських територій
Назва
Характеристика
-мальовничий ландшафт;
- наявність та можливості для використання природних ресурсів;
I
Природні
- низька деградація природного вигляду території.
- близькість до транспортних магістралей;
II 
Географічні
- наближеність до міст та бізнес-центрів.
- розвиненість соціального капіталу;
- соціальна стабільність та згуртованість;
III
Соціальні
- активність громади;
- самоуправління.
- баланс локального ринку праці;
- наявність бізнес-перспектив;
IV
Економічні
- рівень витрат на життя;
- розвиненість обслуговуючої інфраструктури.
- унікальне природне середовище;
- природно-заповідні території;
V
Екологічні
- національні природні і регіональні ландшафтні парки.
- ендогенна культурна специфіка;
- спосіб життя;
VI
Культурні
-розвиток локальних промислів;
-історична цінність території.
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
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Початок ХХІ ст. характеризується необхідністю реалізації стратегії і політики раціональних
структурних змін та модернізації економіки
України з урахуванням посилення дії ендогенних
факторів, які впливають на розвиток сільських територій. Зазначена стратегія повинна ґрунтуватися
на прискореному розвитку інвестиційно-іннова-

Зростання матеріального
добробуту;
Мінімізація використовуваних
ресурсів та утворюваних доходів;
Збалансованість використання і
відтворення природних ресурсів;
Раціональна структура економіки
регіону;
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ційного потенціалу як внутрішнього джерела якісного розвитку за умов визначення доцільного рівня
відкритості економіки. При цьому досягається переміщення внутрішніх ресурсів у конкурентоспроможні види діяльності, що забезпечують відносно
стійкий ефект зростання із одночасним посиленням
позицій національного виробника (рис. 1) [1; 2].

Ефективність фінансових витрат у регіоні;
Збереження унікальних природних
і виробничих комплексів;
Збереження і відновлення цілісності
природної екосистеми;

Економічна доцільність проектів розвитку;

Територіальна організація суспільної
праці;
Формування факторів економічної мотивації суб’єктів різних видів діяльності
до участі в інноваційних процесах економічного розвитку і жителів, і влади.
Рис. 1. Основні принципи розробки власної економічної політики розвитку сільських територій регіону
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
Сьогодні державне регулювання розвитку
сільських територій забезпечує Міністерство розвитку громад та територій України. Метою діяльності (місією) головного розпорядника коштів державного бюджету (Міністерства розвитку громад та
територій України) є забезпечення формування та
реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства, зокрема щодо: територіальної
організації
влади,
адміністративнотериторіального устрою, розвитку місцевого самоврядування; збереження традиційного характеру

середовища населених пунктів; промисловості будівельних матеріалів; благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, поховання, технічної інвентаризації об'єктів нерухомого
майна, питної води та питного водопостачання. Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива [15]. У таблиці 2 наведено інформацію
щодо основних складових (стратегічних цілей) Міністерства розвитку громад та територій України на
2020-2022 роки.
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Таблиця 2
Стратегічні цілі та показники результату діяльності Міністерства розвитку громад та територій України
згідно бюджетного запиту на 2020-2022 роки (Форма 2020-1)
Найменування показника результату

Одиниці
виміру

2019 рік (затверджено)

2020
2021
2022
рік
рік
рік
(про(прог(прогект)
ноз)
ноз)
Збільшення спроможних, самодостатніх територіальних громад, розвиток та реалізація програм будівництва доступного житла, утворення нормативної бази, інтегрованої у міжнародно-правовий простір, запровадження стимулюючого ціноутворення для фінансування модернізації комунальної інфраструктури
Прогнозна кількість інвестиційних проОд.
806,0
707,0
1 092,0 1 189,0 1 290,0
грам/проектів регіонального розвитку
Прогнозна кількість об'єднаних територіальних громад, яким надається державна фіОд.
665,0
806,0
1 005,0
нансова підтримка на формування інфраструктури
Кількість інфраструктурних проектів
Од.
2 376,0
2 682,0
2 682,0
Рівень реалізації інфраструктурних проек%
97,9
100,0
38,2
тів
Підвищення наукового потенціалу у сферах будівництва, житлового-комунального господарства та регіонального
розвитку
Кількість прикладних наукових і науковотехнічних розробок з питань нормування та
Од.
21,0
30,0
18,0
18,0
18,0
стандартизації у сферах будівництва та житлової політики
Кількість прикладних наукових і науковотехнічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, житлово-комунального господарства і регіонаОд.
17,0
4,0
5,0
5,0
4,0
льного розвитку та наукового обґрунтування
науково-технічного
розвитку
будівельної галузі
Кількість проведених засідань Колегій та
Од.
7,0
7,0
7,0
7.0
7,0
НТР
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових і науково-технічних розробок з питань нормування та стандартиза%
76,2
100,0
100,0
100,0
100,0
ції у сферах будівництва та житлової політики у загальній кількості розробок
Поліпшення житлових умов громадян України
Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та приОд.
5428,0
5248,0
5033,0
5033,0
5033,0
дбання житла, укладених в попередніх роках
Кількість договорів часткової компенсації
відсоткової ставки кредитів комерційних
Од.
1920,0
1920,0
1487,0
1279,0
1130,0
банків, укладених в попередніх роках
Середній розмір часткової компенсації в
місяць на 1 позичальника за договорами, тис.грн.
1288,9
1233,6
1410,0
1411,4
1400,0
укладеними в попередніх роках
Підвищення рівня енергетичної ефективності національної економіки, забезпечення енергетичної безпеки і перехід до ефективного використання та споживання енергоресурсів
Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енеОд.
9,0
8,0
8,0
8,0
8,0
ргоефективності та енергозбереження (круглі столи, конференції, виставки)
Кількість розроблених проектів регуляторОд.
26,0
20,0
20,0
20,0
20,0
них актів
Кількість організованих та проведених інших інформаційних компаній з питань популяризації енергоефективності та енергоОд.
18,0
21,0
21,0
21,0
21,0
збереження (освітні заходи, інформаційнорекламні заходи,промоакції, співпраця з
громадськістю)
Кількість домогосподарств, якими впроваджено енергоефективні заходи (за винятком котлів з використання будь-яких видів
Тис.од.
19,6
31,0
31,0
палива та енергії) за механізмом відшкодування частини суми кредитів
Кількість багатоквартирних будинків, в
яких впроваджено енергоефективні заходи
Тис.од.
1854,0
1854,0
1854,0
за механізмом відшкодування частини
суми кредитів

*Джерело: сформовано на основі [15]

2018
рік
(звіт)
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У цьому контексті, слід звернути увагу на інформаційно-аналітичну діяльність щодо підвищення ефективності використання ресурсного потеціалу сільських територій, як особливий напрям
інформаційної діяльності, що пов’язаний з виявленням, опрацюванням, збереженням та поширенням

27
інформації переважно у сфері управлінської,
політичної та економічної діяльності, яка складається з інформаційного пошуку та аналітичної
обробки інформації (табл. 3.) [2; 9].

Таблиця 3
Етапи інформаційного пошуку та аналітичної обробки інформації щодо підвищення ефективності використання ресурсного потеціалу сільських територій
Інформаційний пошук
Аналітична обробка інформації
- збір та аналіз даних, пошук і оцінка інформації з вико- - виявлення, опис проблем, тенденцій, альтернаристанням інформаційно- телекомунікаційних техно- тив, конфліктних і надзвичайних ситуацій;
логій та можливостей Інтернет;
- моделювання проблем, вибір методів їх
- ідентифікація та систематизація інформації, її
рішення, оцінка наслідків;
зберігання;
- інформаційне та аналітичне рецензування
- створення баз даних;
планів, програм, результатів експертиз;
- інформаційний супровід підготовки
- аналіз і прогнозування ситуацій, проблем у
прогнозів розвитку галузей, підприємств регіону;
політиці, економіці, науці, виробництві,
- інформаційна підтримка проектів зі ступенем ризику; підприємницькій діяльності тощо;
- інформаційна підтримка науково- дослідних робіт із - мінімізація факторів ризику;
проблем розвитку соціально-економічного потенціалу - аналітична оцінка ініціатив, інновацій, рорегіону.
зробка пропозицій щодо їх використання;
аналіз рейтингів, кредитних історій об’єктів;
- інформаційний супровід і аналіз суспільнополітичних акцій і процесів; підготовка
аналітичних та прогнозних матеріалів.
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
Акцентуючи увагу на врахуванні особливостей окремо взятих сільських територій, вчені-економісти
наголошують на їх унікальності і окреслюють їх фундаментальні риси (рис. 2) [2; 8].
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І Неможливість бути вичерпаними.
Забезпеченість сільських територій природними принадами має
тенденцію до постійного обмеження. Принади мають еволюційну властивість, що набувається за довгий період часу. Однак при цьому людина може вплинути на підвищення цінності принад сільських територій, що передусім зводиться до ефективного управління і раціонального їх використання, і як результат – підвищення добробуту
сільських мешканців;
ІІНезворотність.
У процесі забезпечення життєдіяльності людини виникають зростаючі потреби щодо використання ресурсів, і тому збереження чи
відновлення неповторності територій має високу реалізаційну ціну.
Людина передусім може вплинути на процеси, які за своєю природою
мають біоморфологічний (ріст дерев, продукція дикої природи, степова рослинність тощо), а не геоморфологічний (тектонічні пласти,
вулкани, структура ґрунту тощо) характер, де процеси відбуваються
дуже повільно;
IIIВисока еластичність прибутку від попиту.
З теоретичної точки зору, природні переваги гарантують високу
еластичність доходів від їх використання стосовно ринкового попиту.
Важливим при цьому є те, щоб збережене довкілля було надбанням
сільського соціуму в цілому, а не тільки приватної власності, що зокрема може суттєво вплинути на втрату територією своїх соціокультурних характеристик;
IVІмобільність.
Природні принади існують як фіксовані активи регіону. Вони, передусім, є надбанням окремо взятої територіальної громади, яка самостійно здійснює дихотомічний вибір на користь популяризації власних
принад у зовнішньому середовищі, або, навпаки, обмежуючи зовнішній
доступ до них та використовуючи для нарощування власного потенціалу.
Рис. 2. Фундаментальні риси унікальності сільських територій
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
Сьогодні соціально-економічний розвиток
України має свої особливості. За даними Державної
служби статистики України реальний ВВП України

збільшився на 3,2% (2019 до 2018), номінальний
ВВП у 2019 становив 3974,6 млрд. грн. (рис. 3).
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Рис. 3. Зміна реального ВВП (у % до попереднього року)
*Джерело: сформовано на основі [6]
Також, особливістю сучасного етапу розвитку
вітчизняної економіки є інвестування більшості галузей соціальної інфраструктури за рахунок власних та державних коштів. Згідно даних Державної
служби статистики України у 2019 році в Україну

надходження прямих інвестицій (акціонерного
капіталу) склало 2,5 млрд. дол. США, що на 0,4
млрд. дол. США менше у порівнянні з минулим роком (рис. 4).
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Рис. 4. Надходження прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в Україну
(наростаючим підсумком з початку року), млрд. дол. США
*Джерело: сформовано на основі [6]
Слід зазначити, що підвищення конкурентоспроможності сільських територій України характеризується рівнем реального наявного доходу населення. Згідно даних Державної служби статистики

України, зміна реального наявного доходу населення, (% до попереднього року) у 2019 році склало
6,5%, а у 2018 році цей показник становив 10,9 %
(рис. 5).
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*Джерело: сформовано на основі [6]
Складне соціально-економічне становище
сільських територій регіонів України багато в чому
спричинене загостренням кризи зайнятості, що не
тільки підриває основи розвитку економіки сільських територій, а й загрожує продовольчій безпеці та
звужує демографічно-відтворювальну базу, що і
зумовлює актуальність дослідження та необхідність розробки стратегічних напрямів формування зайнятості сільського населення. Згідно
даних Державної служби статистики України,
рівень безробіття населення віком 15-70 років, (у %
до робочої сили відповідного віку) у І кварталі 2019
12
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9,7
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році становив 9,2%, у І кварталі 2018 року цей показник становив 9,7%, у І кварталі 2017 року –
10,1% (рис. 6). Тобто, маємо позитивну тенденцію
показника рівня безробіття у період 2017-2019 рр.
Дієвим методом реалізації фінансової політики
держави в цілому, здійснюючи активний вплив на
ефективність суспільного виробництва, зростання
валового внутрішнього продукту, сприяння накопичень в сфері економіки, є бюджетний механізм,
який широко застосовується під час регулювання
соціальних процесів у державі.
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Рис. 6. Рівень безробіття населення віком 15-70 років, (у % до робочої сили відповідного віку)
*Джерело: сформовано на основі [6]
Згідно даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (разом за програмами та субвенціями) у 2019 році було передбачено 7670,0 млрд.
грн. бюджетних коштів на фінансування за бюджетними програмами Мінрегіону (без урахування

власних надходжень бюджетних установ) для Державного фонду регіонального розвитку. Але не
було здійснене фінансування Державного фонду
регіонального розвитку у 2019 році (рис. 7).
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*Джерело: сформовано на основі [15]
Сучасний соціально-економічний розвиток
регіонів розглянемо на прикладі Вінницької області. За інформацією офіційного сайту Вінницької
ОДА у Вінницькій області за січень 2020 року
рівень виробництва промислової продукції склав
87,9% до відповідного періоду 2019 року.
За індексом промислового виробництва серед
регіонів України Вінницька область займає 22
місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 94,9%).
На промислових підприємствах області станом
на 01.02.2020 року працює 58691 особа, середньомісячна заробітна плата яких склала 11145 грн.
Найбільше зосереджено трудових ресурсів у
харчовій галузі, в ній задіяно 22423 працівника. На
другому місці – енергетична промисловість, в якій
працює 10138 осіб.
У переробній промисловості збільшили свої
обсяги виробництва підприємства з виготовлення
виробів із деревини та поліграфічної діяльності в
1,5 рази, виробництва будматеріалів на 49,8% та машинобудування на 46,8%, але за рахунок зменшення обсягів виробництва у харчовій галузі на
10,3%, легкій на 8,4%, хімічній на 8,4%, у виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 51,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів на 39,3% відбулось зниження
промислового виробництва в переробній промисловості на 7,1%.
У добувній промисловості і розробленні
кар’єрів порівняно з січнем 2019 року обсяги промислового виробництва збільшились на 28,4%.
У 2019 році добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів,
послуг) на суму 1,8 млрд грн, що становить 2,2% від
середньообласного рівня.
У січні 2020 року у галузі працювало 1785 осіб,
середньомісячна заробітна плата яких становила
10548 грн.

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічній
діяльності (питома вага 3,7%) обсяги виробництва
січня 2020 року перевищили рівень відповідного
періоду 2019 року на 52,7%.
Підприємствами
деревообробної
та
поліграфічної промисловості у 2019 році реалізовано продукції на 3,0 млрд грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 2287 осіб,
середньомісячна заробітна плата – 9285 грн.
На підприємствах з виробництва гумових,
пластмасових виробів та продукції для будівельної
галузі у січні 2020 року обсяги виробництва в
порівнянні з відповідним періодом 2019 року збільшились на 49,8%.
Підприємствами галузі за 2019 рік реалізовано
продукції на суму 1,7 млрд грн, що становить 2,0%
від середньообласного обсягу реалізованої продукції.
У січні 2020 року у галузі працювало 2329 осіб,
середньомісячна заробітна плата – 7276 грн.
На машинобудівних підприємствах за період
січня 2020 року обсяги виробництва продукції
збільшились на 46,8%.
Питома вага галузі складає 3,5%, підприємствами реалізовано продукції у 2019 році на суму
2,9 млрд грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 7294 осіб,
середньомісячна заробітна плата – 9302 грн.
На підприємствах з виробництва харчових
продуктів, напоїв індекс промислової продукції
січня 2020 року до відповідного періоду попереднього року становив 89,7%.
Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за 2019 рік склала 62,1%, реалізовано
продукції на суму 50,6 млрд грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 22423
особи, середньомісячна заробітна плата – 12953
грн.
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На підприємствах легкої галузі, питома вага
якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за 2019 рік (далі: питома вага) складає 0,4%,
обсяги виробництва продукції зменшились проти
січня 2019 року на 8,4%.
За 2019 рік реалізовано продукції на суму 335,5
млн грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 2219 осіб,
середньомісячна заробітна плата – 7559 грн.
У виробництві хімічних речовин і хімічної
продукції (питома вага 2,2%) обсяги промислової
продукції у січні 2020 року не досягли рівня січня
2019 року на 8,4%.
У 2019 році реалізовано продукції на суму 1,8
млрд грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 927 осіб,
середньомісячна заробітна плата – 7839 грн.
На підприємствах з виробництва основних
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 1,0%) виробництво продукції
у січні 2020 року зменшилось в 2 рази і становить
48,9%.
Підприємствами галузі за 2019 рік реалізовано
продукції на суму 882,5 млн грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 531
особа, середньомісячна заробітна плата – 21446
грн.
Обсяги продукції підприємств з виробництва
готових металевих виробів, крім машин і устаткування у січні 2020 року в порівнянні з січнем 2019
року зменшились на 39,3%.
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Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за 2019 рік склала 3,8%, реалізовано
продукції на суму 3,1 млрд грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 3525 осіб,
середньомісячна заробітна плата – 8456 грн.
На підприємствах з постачання електроенергії,
газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні 2020 року зменшились на 38,5%.
За січень 2020 року вироблено 209,8 млн. кВт.
год електроенергії, що на 53,3% менше рівня
відповідного місяця попереднього року.
Питома вага галузі складає 17,0%, обсяг реалізованої продукції у 2019 році становить 13,85
млрд грн.
У січні 2020 року у галузі працювало 10138
осіб, середньомісячна заробітна плата яких становила 12256 грн.
У січні 2020 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг)
на суму 5,97 млрд грн.
Частка області у загальнодержавному обсязі
реалізованої продукції становить 3,3%.
Обсяг реалізованої промислової продукції на
одну особу населення за звітний період становить
3841,7 грн. [14].
Для соціальної адаптації сільських територій
необхідно передбачити ряд заходів (рис. 8) [2; 17].

І Поглиблений соціальний розвиток інфраструктури на ceлi;
ІІ економічне стимулювання роботи дрібних, особливо фермерських, квітникарських, садівничих та тваринницьких сільськогосподарських підприємств;
ІІІ організацію на сучасній технологічній базі системи місцевих переробних
i збутових структур, консультаційної, лабораторно-моніторингової системи за типом машинно-тракторних станцій, прокатних станцій, станцій технічного обслуговування тощо;
IV розвиток системи підготовки (сільських шкіл, сільських училищ) та перепідготовки кваліфікації працівників сільського господарства в нових умовах;
V державне замовлення на забезпечення малокваліфікованими сільськими
безробітними різних вікових груп охорони земель, створення лісонасаджень на деградованих i малопродуктивних землях;
VI жорстке визначення статусів щодо цільового використання земель, особливо сільськогосподарських угідь, уточнення відповідності, порядку вилучення земель аж до реприватизації, поглибивши конкретику до рівня угідь (недопущения
розорювания сінокосів, пасовищ та самоконсервація орних земель).
Рис. 8. Основні заходи з соціальної адаптації сільських територій
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
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Результати експериментальних досліджень доводять, що необхідність державного фінансового
регулювання розвитку сільських територій зумовлена тим, що за будь-якого типу економічної системи основним призначенням держави є забезпечення фінансовими ресурсами тих потреб [8; 19],
які не можуть бути задоволені через ринковий механізм.
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У цьому контексті весь набір факторів конкурентоспроможності сільських територій в залежності від уподобань (попиту) цільової групи споживачів можна розділити на загальні та приватні [2; 7].
До загальних чинників доцільно віднести високий
рівень якості життя населення, в силу його значущості та пріоритетності абсолютно для всіх споживачів. Звідси випливає, що якість життя є основною
конкурентною перевагою будь-якої сільської території (табл. 4).
Таблиця 4
Чинники конкурентоспроможності регіону в залежності від потреб цільових груп споживачів (ринків)

Групи споживачів

Чинники конкурентоспроможності регіону
Політична та соціальна стабільність;
Рівень злочинності;
Рівень забруднення навколишнього середовища; інфраструктурна забезпеченість;
Високий рівень виробництва і споживання ВРП на душу населення; ефективна організація
простору території;
Населення
Інтелектуальний, творчий і культурний потенціал населення території;
Затишна і комфортна атмосфера на території;
Розвинена інституційне середовище;
Рівень якості життя населення
Позитивний імідж регіону;
Чистота і безпека навколишнього середовища;
Розвинений ринок праці;
Високий рівень доходів і зайнятості населення;
Програми адаптації мігрантів;
Нові резиденти
Реабілітації бездомних та інших осіб, які перебувають у важкій життєвій ситуації;
Затишна і комфортна атмосфера на території;
Профіль регіону (структура господарського комплексу території, що відображає її функціональну специфікацію);
Рівень якості життя
Місцевий бізнес-клімат;
Близькість до споживачів і постачальникам;
Доступність і ціна базових ресурсів і фінансів;
Виробники товарів і Робоча сила (наявність, кваліфікаційна структура, вартість, ділова репутація, надійність);
Виробничі приміщення (наявність, вартість);
послуг
Висока ємність внутрішнього ринку; сприятливий бізнес-клімат;
Інтеграція з місцевими кластерами;
Високий рівень якості життя населення
Позитивний імідж і престиж регіону;
Геополітичне положення, природно-кліматичний і ресурсний потенціал регіону;
Виробничий і фінансовий потенціал регіону і стан його товарних ринків;
Рівень розвитку ринкової інфраструктури;
Інвестори
Рівень розвитку інноваційної діяльності;
Кваліфікаційний рівень трудових ресурсів;
Рівень якості життя
Зручне географічне розташування;
Унікальні туристичні ресурси; розвинена готельна інфраструктура;
Наявність засобів розміщення та експозиційних площ;
Позитивний імідж території;
Привабливість навколишнього середовища і сприятливі природно- кліматичні умови;
Туристи
Розвинена і доступна система комунікацій і транспорту;
Розвинена індустрія гостинності та розваг (наявність рекреаційних зон культури і відпочинку,
комфортабельні готелі та мотелі; кафе і ресторани);
Наявність унікальних пам'яток архітектури, культури, історії;
Рівень якості життя населення
Позитивний імідж і престиж регіону;
Стратегічне геополітичне положення;
Багатий природно-ресурсний потенціал;
Наявність високотехнологічного виробництва, розвиток НДДКР;
Органи влади
Налагоджені зв’язки і партнерські відносини з іншими регіонами
всередині країни і на
різного рівня
міжнародному рівні;
Висока оцінка ефективності діяльності органів влади;
Прозорість інформаційної та інституційного середовища;
Високий рівень якості життя населення

*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
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Економічний стан сільських території (регіону) – це сукупність економічних результатів, отриманих населенням, інституційними установами, що
розміщені на даній території, протягом певного періоду (року). При аналізі економічного стану і розвитку регіонів широко використовується такий показник як валовий регіональний продукт (ВРП) в
розрахунку на душу населення або одиницю трудових ресурсів [2; 4]. Основними частковими оціночними показниками економічного стану сільських
територій (регіонів) пропонується використовувати: грошові доходи з розрахунку на душу населення, грн.; частка зайнятого населення у загальній
чисельності, %; виробництво товарів та послуг на
душу населення, грн.; оборот роздрібної торгівлі на
душу населення, грн.; введення в дію житлового
фонду на душу населення, кв. м загальної площі;
обсяг інвестицій у житлове будівництво на душу
населення, грн.; обсяг інвестицій в основний
капітал підприємств на душу населення, грн. та
інші.
Оцінку рівномірності економічного розвитку
сільських територій України пропонується
здійснювати за чотирма комплексними критеріями:
темпи економічного зростання у кожному регіоні;
економічне зростання у регіоні до середнього в
Україні; економічне зростання по відношенню до
максимально досягнутого серед регіонів України;
рівномірність економічного розвитку [2; 10].
Особливої уваги заслуговує питання екологічної безпеки розвитку сільських територій. Екологічна безпека ґрунтується на дотриманні базових
складових: усвідомленні того, що людство це
невід'ємна частина природи, повністю залежна від
оточуючого його середовища; визнанні обмеженості і скінченності природно-ресурсного (екологічного) потенціалу Землі і окремих її регіонів,
необхідності його якісної та кількісної інвентаризації; неможливості штучного розширення природноресурсного (екологічного) потенціалу понад природно-системні обмеження [12; 19]; визначенні допустимого максимуму вилучення природних ресурсів і зміни екосистем як середовища життя;
необхідності вироблення превентивних екологічних заборон задовго до економічного вичерпання природних ресурсів або їх непрямого
руйнування; обов'язковості створення соціальноекономічного механізму гомеостазу в системі „людина – природа” типу „природа – товар – гроші –
природа” (аналогічно механізму „товар – гроші –
товар”); необхідності регулювання кількості лю-
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дей, їх тиску на природне середовище на локальному, регіональному та глобальному рівнях;
прийнятності тільки „екологосумісних” технологій
і техніки в усіх галузях господарювання; переході
до ресурсоекономних технологій і мініатюризації
виробів, до безпечних для природи і людей господарських прийомів; визнанні закону оптимальності,
а в господарюванні – принципу розумної достатності у використанні способів отримання життєвих
благ у просторових і часових конкретних рамках
(обмеження за факторами екологічного, соціального і економічного ризику) [2; 19]; розумінні, що
без адекватного середовища життя (цілісності екосистем) неможливе збереження нічого живого, в
тому числі його видів (включаючи людину) і природних систем більш низького рівня ієрархії.
Сучасний стан функціонування сільських територій зводиться до забезпечення населення продовольчими товарами, а промисловості – сільськогосподарською сировиною, однак, як вважає О.
Павлов [16], вони здатні виконувати кілька функцій
одночасно, що відповідає їх природі як складного
соціально-просторового утворення. Відповідно до
того, що сільські території відіграють визначальну
роль у життєзабезпеченні (виробництво продовольства), життєдіяльності (умови і якість життя сільського населення), природоустрої (освоєність навколишнього природного середовища) [2; 13], можна
виокремити виробничо-господарську, оздоровчорекреаційну, природоохоронну та соціальну
функції, ефективність яких сприятиме сталому розвитку суспільства.
У цьому контексті особливої уваги заслуговує
сучасний процес формування об`єднаних територіальних громад ОТГ, який можна назвати динамічним: станом на 2015 р. в Україні було сформовано 159 ОТГ; станом на 2016 р. – 366; станом на
2017 р. – 665; а станом на березень 2019 р. – вже 884
об’єднані громади [3; 7]. Крім того, слід наголосити
на тому, що одним із фундаментальних принципів
демократичного суспільства вважається залучення
громадськості до процесу прийняття управлінських
рішень. Тому важливою складовою нового етапу
реформи децентралізації стане підготовка та внесення до сесійної зали Верховної ради України законопроектів щодо дієвих механізмів громадської
участі у політичному житті в державі [7; 8]. Також
дослідження підтверджують важливість і актуалізацію сільського розвитку, що чітко простежується через основні функції сільських територій
на основі узагальнення наукових підходів (рис. 9).

- природоохоронна
- рекреаційна
- організаційноуправлінська

- (ототожнюється із духовною), акумулює духовний і
моральний потенціал сільських мешканців, які
вболівають за долю села, вірять в його відродження,
зростання привабливості сільського способу життя;
- яку вважають специфічною, оскільки споконвіків із
сільських територій вилучалося більше ресурсів, як віддавалося натомість. При цьому село значною мірою, є і постачальником трудових ресурсів для міста.

- соціальна

Сприяє підвищенню дієвості місцевого самоврядування, ролі територіальних громад у
вирішенні власних проблемних питань, що виникають у процесі забезпечення життєдіяльності на сільських територіях;

- виробнича

Безпосередньо відповідає рекреаційнооздоровчим потребам як сільського, так і
міського населення, надаючи унікальні можливості для відпочинку та відновлення духовних і фізичних сил народонаселення
країни;

Базується на збереженні довкілля сільських територій, де взаємопов’язані економічні
і природні відтворювальні процеси;

Поєднує відтворення населення сільських територій і
сільських поселень;

Безпосередньо пов’язана із
взаємовідносинами людей в
процесі життєдіяльності, сприяючи при цьому збереженню самобутності та історично сформованих звичаїв і традицій
сільських мешканців;

Проявляється в задоволенні потреб суспільства в
продовольчих і сировинних
ресурсах;
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- демографічна

Основні функції сільських територій

- моральна,
- донорська

Рис. 9. Основні функції сільських територій
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
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У цьому контексті слід наголосити на взаємозалежності розвитку сільських територій з багатофункціональністю сільського господарства, яке полягає в тому, що його результат це виробництво не
лише продовольства, сировини для харчової та переробної промисловості, а останнім часом – енергетичної сировини, а й ряд важливих суспільних благ,
на які також зростає попит у сучасному світі.
Сільські території є базисом таких благ (зовнішніх
ефектів, що виникають у зв’язку із сільськогосподарським виробництвом) до яких належать [2; 9]:
продовольча безпека країни, що розглядається як
вільний фізичний та економічний доступ усього
населення до безпечного продовольства в достатній
кількості для задоволення своїх потреб й уподобань
в обсягах, необхідних для здорового активного
життя; вплив на навколишнє середовище (формування та охорона агроландшафтів, агробіологічного різноманіття, збереження родючості ґрунтів,
охорона земель від негативних явищ природного й
техногенного характеру тощо); підтримання життєдіяльності населення на сільських територіях через використання їхніх природних ресурсів для економічної діяльності, що надає засоби для задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб [1;
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2]; відтворення і розвиток селянства (фермерства)
як носія національної ідентичності, хліборобської
культури і духовності.
Найбільш прийнятним для розуміння і виявлення взаємозалежностей факторів впливу на
сільський розвиток, на нашу думку, є закон єдності
і боротьби протилежностей, що вказує на джерело
руху, розвитку предметів, процесів і явищ. Згідно з
ним, найважливішою умовою, що породжує розвиток, є діалектична суперечність, що характеризується специфічними формами цього процесу
(рис. 10) [1; 2].
Місцевий економічний розвиток – це діяльність підприємств, суб’єктів господарювання на території регіону, органів влади та інших зацікавлених сторін, спрямована на примноження економічних
ресурсів
громади,
отримання
позитивного соціально-економічного ефекту [1; 4].
Стабільний місцевий економічний розвиток надає
можливості працевлаштування економічно активного населення в регіоні, є основою для підвищення
добробуту місцевих мешканців, сприяє підвищенню якості життя на всій території країни.

Заперечення більш розвинутою суспільною формою менш розвинутої
(заперечення розвинутішою формою економічної власності менш розвинутої);

Заперечення новими, прогресивнішими організаційними формами менш
розвинутих (наприклад, зміна одних організаційних форм управління
підприємствами, компаніями іншими, досконалішими);

Заперечення досконалішими речовими формами розвитку
продуктивних сил менш досконалих (якісне вдосконалення відносин
спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва тощо).
Рис. 10. Форми взаємозалежностей факторів впливу на розвиток сільських територій
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
Економічна оцінка сільського розвитку має
свої специфічні особливості, оскільки повинна

включати рівень розвитку сільських територій в
цілому (рис. 11) [2; 10].
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Функціонування підприємств, розміщених на певній території, в тому числі
у розрізі природноекономічних зон регіону;
Наявність виробничої і соціальної інфраструктури, яка значною мірою
сприяє економічному зростанню сільської місцевості та ефективному
функціонуванню соціальної сфери;
Наявність і раціональне використання
природно-ресурсного потенціалу території;
Геополітичне, геоекономічне і
геостратегічне розміщення регіону;

Сприятливі природнокліматичні
умови для ведення сільського господарства;
Раціональне розміщення
продуктивних сил.

Рис. 11. Особливості економічної оцінки розвитку сільських територій
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
Практикою господарювання в аграрній сфері
доведено, що ефективність управління агропромисловим комплексом значною мірою залежить від
наявності своєчасного та якісного інформаційного
забезпечення. У цьому процесі особливе місце
займає моніторинг. Моніторинг (від лат, monitor –
той, що нагадує, наглядає) у науковій літературі
визначається як спеціально організоване систематичне спостереження за станом певного об’єкта [1;
2]. Моніторинг будь-якого розвитку це процес
надання системі управління інформації про
відповідність результатів діяльності об’єкта обраним критеріям. Якісна організація моніторингу розвитку потенціалу сільських територій передбачає
спостереження за чинниками й тенденціями розвитку об’єктів з метою інформаційної підтримки
оперативних і стратегічних рішень, встановлення
рівня пристосованості об’єкта до навколишнього
середовища тощо.
Одним з основних інструментів визначення
пріоритетних напрямів розвитку та стратегічного

управління, що оцінюють у комплексі внутрішні і
зовнішні чинники, які впливають на розвиток території, є SWOT-аналіз. SWOT – початкові літери слів
Strengths (Сильні сторони), Weaknesses (Слабкі сторони), Opportunities (Можливості), Threats (Загрози). SWOT-аналіз — це своєрідний інструмент,
він не містить остаточної інформації для прийняття
управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати
процес обмірковування всієї наявної інформації з
використанням власних думок та оцінок [2].
Здійснення SWOT-аналізу сприяє встановленню
зв'язків між найхарактернішими для регіонального
(сільського) розвитку можливостями, загрозами,
сильними сторонами (перевагами), недоліками. За
результатами такого аналізу можна окреслювати
перспективні напрями та здійснювати вибір стратегій сільського розвитку (табл. 5).
Світовий досвід засвідчує, що успішне
функціонування ринку сільськогосподарської продукції на сільських територіях забезпечує маркетинг планування.
Таблиця 5
Фактори впливу та ризики розвитку сільських територій на основі сільськогосподарського виробництва
Позитивні передумови
Ризики
Запобіжні заходи
Сприятливе географічне
Створення „зелених” коридорів,
Митні процедури
1.
розташування
розвиток транспортних мереж
Помірно-континентальний
Меліоративні системи, тепличні
Засуха
2.
клімат
господарства
Родючі грунти
Виснаження
Агротехнології
3.
Значна частка сільського насеПрограми підтримки
Трудова міграція
4. лення займається традиційним
одноосібних господарств
господарством
Вирощування широкого
Перенасиченість ринків
Попередні замовлення,
5.
спектру сільгосппродукції
одноманітною продукцією
коопераціявиробників
Порушення допустимих
Система контролю якості
норм використання міне6. Можливість збору двох врожаїв
продукції
ральних добрив
Обслуговуюча кооперація,
Реалізація продукції з поля
Неліквідні залишки
7.
логістика
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
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З метою ефективного розвитку сільських територій доцільним є створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, який здійснюватиме заготівлю, зберігання та передпродажну
обробку, а також продаж продукції, її транспортування та надання маркетингових послуг, що дозволить зменшити ризики і витрати як виробника, так
і переробника сільськогосподарської продукції,
налагодити співпрацю з гуртовиками та представниками роздрібної торгівлі [10; 13]. Адже основне
покликання сільського середовища це виробництво
сільськогосподарської продукції, забезпечення
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населення країни продовольством та переробної
промисловості сировиною.
Головне завдання сучасності і в наступні роки
полягає у здійсненні політики стійкого економічного зростання та підвищення життєвого рівня
населення сільських територій [1; 4]. Cвітова наука
і практика нагромадили чималий досвід дослідження сталого забезпечення розвитку сільських
територій. Водночас збільшується фінансування заходів так званої „зеленої скриньки”, що містить
окремі види внутрішньої підтримки (табл. 6).

Таблиця 6
Основні складові сталого розвитку сільських територій
Характеристика
Загальні послуги – такі, як фінансування досліджень, контроль за шкідниками та хворобами,
І
підготовка та перепідготовка спеціалістів, інспектування, маркетингові послуги та підтримка
інфраструктури;
Прямі виплати товаровиробникам – підтримка доходів, не „прив’язана” до результатів виробІІ
ництва, страхування доходів та підтримка соціальних програм, виплати виробникам за втрати від
хвороб урожаю та тварин, за програмами виходу на пенсію або за виведення ресурсів із процесу
виробництва, інвестиційна допомога, програми з охорони довкілля та регіональні програми
підтримки;
Підтримка запасів для забезпечення продовольчої безпеки;
ІІІ
Внутрішня продовольча допомога.
IV
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження

IV

V

VI

стимулювання ефективного використання ресурсів і перехід до низьковуглецевої і стійкої до змін клімату
економіки сільського господарства,
продовольчого і лісового секторів;

сприяння соціальній інтеграції, скороченню бідності і економічному
розвитку в сільських районах.

ІІІ

відновлення, збереження і
зміцнення екосистем, які залежать
від сільського і лісового господарства;

ІІ

сприяння організації продовольчого
ланцюга постачання і управління
ризиками у сільському господарстві;

Сприяння передачі знань і інновацій
у сільському і лісовому господарствах та у сільській місцевост, їх
конкурентоспроможності;

І

підвищення життєздатності всіх
видів господарювання;

Підтримка сільського розвитку є подальшим пріоритетом політики ЄС, що обумовлено новим програмним періодом 2014-2020 рр. Розширено пріоритети розвитку сільських територій ЄС (систему чотирьох вісей замінено шістьма пріоритетами), зокрема (рис. 7) [2; 4].

Рис. 7. Пріоритети розвитку сільських територій ЄС
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
Підсумовуючи вищевикладене, можна окреслити основні засади і напрями використання
міжнародного досвіду щодо регулювання сільського розвитку на теренах України (табл. 7).
Нині важливим є розуміння державними і
владними структурами, що сільський розвиток є

важливою складовою як економічної, так і національної безпеки країни в цілому і тому його
підтримка сприятиме забезпеченню збалансованого соціально-економічного й екологічного розвитку сільських територій. У цьому контексті децентралізація є одним із шляхів вирішення проблеми бідності на сільських територіях [1; 2].
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Таблиця 7
Основні засади і напрями регулювання розвитку сільських територій України з урахуванням досвіду ЄС
Характеристика
- важливим є законодавче забезпечення і реалізація прийнятих та діючих законодавчих актів
1
щодо розвитку сільських територій;
- забезпечення адресного державного фінансування програм сільського розвитку, фінансування
2
розвитку сільських територій на конкурсних засадах;
- розширення банківського кредитування суб’єктів господарювання сільських територій,
3
освоєння капіталовкладень в пріоритетні галузі на селі;
- вибіркове фінансування переспектвних інвестиційних проектів, зокрема в розвиток інфраструк4
тури сільських територій;
-стимулювання розвитку підприємництва, створення малих форм господарювання в аграрній
5
сфері та малих підприємств у галузях переробної промисловості;
6
- стимулювання розвитку органічного землеробства;
7
- розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури;
8
- упорядкування доріг, розвиток дорожньої інфраструктури;
- підвищення статусу гірських територій (законодавче і фінансове забезпечення) і зокрема:
- інвестиційна допомога гірським областям, надання позики на пільгових умовах;
- створення в горах мережі дрібних і середніх підприємств для виробництва високоякісних товарів і послуг;
9
- розширення в структурі сільськогосподарських угідь гірської місцевості продуктивних лук і пасовищ,
- розвиток тваринництва в горах, особливо вівчарства;
- стимулювання розвитку сільського земленого туризму;
10 -вирішення проблем зайнятості сільського населення;
11
- активізація самоврядування і підвищення ролі громади в управлінні сільським розвитком;
- забезпечення систематичного моніторингу реалізації інвестиційних проектів і програм сільсь12
кого розвитку.
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження

У системі державного регулювання розвитку
сільських територій важлива роль належить регіональним програмам соціально-економічного й екологічного розвитку, сутність яких полягає в комплексному підході до вирішення основних цілей і
завдань забезпечення збалансованого розвитку
сільського життєвого середовища, а саме: забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку регіону, зокрема сільської місцевості; залучення інвестицій до пріоритетних видів економічної діяльності через створення спеціальних
економічних зон, спільних підприємств тощо; удосконалення структури господарського комплексу
конверсією, переорієнтацією окремих підприємств
машинобудівної галузі на випуск гостродефіцитних сільськогоподарських машин і устаткування,
товарів тривалого користування для населення
тощо; стимулювання раціонального використання
ресурсів регіону (природних, матеріальних, трудових, фінансових та інших); захист довкілля в
регіоні; поліпшення демографічної ситуації та
інше; як результат виконання перелічених цілей і
завдань – поступове підвищення життєвого рівня
населення [2; 16]. Регіональні програми складають
на короткотерміновий (до 1 року), середньотерміновий (від 1 до 5 років) і довготерміновий (понад 5 років) періоди.
У процесі забезпечення розвитку сільського
життєвого середовища важливими є нормативні документи зі змінами та доповненнями, що сприяють
розвитку індивідуального житлового будівництва

на селі, розширення мереж водо-, газо-, теплопостачання та інші. Зокрема, постанови Кабінету
Міністрів України “Про заходи щодо підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі”,
“Про водопостачання сільських населених пунктів
України”, “Про газифікацію сільських населених
пунктів та збільшення використання електричної
енергії на побутові потреби села”, “Про вдосконалення формування інвестицій на соціальний розвиток села та агропромислового комплексу” та інші.
Аналіз умов формування фінансових ресурсів
сільськогосподарських підприємств, які працюють
на сільських територіях та доступу їх до зовнішніх
джерел фінансування свідчить про необхідність перегляду концептуальних основ державного регулювання економіки та активізації позиції держави
[10].
Поточна ситуація в Україні вимагає нових підходів до проведення реформ і формування політики
підтримки розвитку сільських територій. Єдина
комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015–2020 рр.
спрямована відповісти на цей виклик і комплексно
провести низку реформ, на які вже довго чекають
виробники сільськогосподарської продукції, аграрний бізнес і сільське населення [17].
Пріоритетними серед відмічених завдань
регіонального менеджменту є формування науково-практичних управлінських підходів до забезпечення конкурентоспроможності виробництва
продуктів харчування, передусім шляхом виро-
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щування органічної, якісної і безпечної сільськогосподарської продукції, попит на яку зростає, зокрема й у світі.
Створення передумов для сталого зростання та
створення умов для покращення якості життя на
сільських територіях відбувається через перегляд
існуючих підходів до регулювання розвитку [11;
12], шляхом активізації процесів багаторівневого
управління з орієнтацією на перенесення центрів
ініціації економічних змін з загальнонаціонального
рівня на рівень окремих територій.
У таких умовах набуває актуальності обґрунтування інструментарію реалізації стратегії смартспеціалізації. Нормативно-методична база створення майбутньої моделі сталого розвитку
адміністративно-територіальних утворень закладається сьогодні в міжнародних стандартах побудови інтелектуальних мереж (Smart Systems/IoT) та
сталого розвитку «розумних міст і розумних спільнот» – SC &C (Smart Cities & Smart Communities) на
основі інтеграції широкого спектру технологічних,
загальнотехнічних, проектних, організаційноуправлінських й логістичних рішень та формується
майбутня архітектура «Інтернету речей», де буде
забезпечена повна енергетична та інформаційна інтероперабельність й новий, більш високий рівень
керованості як на рівні системи систем, так і на
більш низьких рівнях системної ієрархії адміністративно-територіальних утвореннях на основі відкритих, загальнодоступних стандартів. При
цьому першочерговими є стандарти, які визначають єдині принципи моделювання та побудови «розумних мереж» (Smart Grid) [11; 19].
На основі стандартизованих процесів в ЄС
наразі концептуально змодельовано майбутню
функціональну європейську еталонну архітектуру
Smart Grid, яка передбачає взаємозв’язок та
взаємодію стандартних інтерфейсів відповідно до
європейського ринку електроенергії та енергетичної системи в цілому [11], і може бути масштабована для підтримки забезпечення життєдіяльності
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територіальних громад від найменших адміністративно-територіальних утворень до мегаполісів з
урахуванням їх специфіки.
Загалом, реалізація концепції «SMARTCOMMUNITY» як одного з напрямів відродження
та розвитку сільських територій передбачає:
1) сталий соціально-економічний розвиток
ОТГ (об`єднаних територіальних громад) на принципах морально етичного та патріотичного виховання, духовності, розумності, гуманності та розвитку свідомості молоді;
2) стратегічний розвиток ОТГ;
3) удосконалення процесів формування кадрового потенціалу та прийняття управлінських
рішень;
4) активізацію ролі громадськості в управлінні
територіальними громадами;
5) формування оптимальної моделі публічного
управління ОТГ;
6) розвиток освіти та підвищення рівня виховання дітей, молоді та дорослих;
7) вивчення, формування та запровадження
новітніх технологій у лісництві та розвитку лісових
екосистем, поширенні практики перманентної агрокультури та органічного виробництва; інноваційного зеленого, сільського, культурного та
світоглядного туризму; удосконалення та впровадження перспективних підходів у практику екологічного будівництва, архітектури, розбудови
соціальної та виробничої інфраструктури населених пунктів; поширення систем альтернативної
енергетики, використання джерел відновлюваної
енергії [11; 18]; запровадження інноваційних виробництв та підприємництва.
Вирішення проблем сільського розвитку –
важке і складне завдання. Складність полягає в багатогранності проблеми, множинності шляхів
вирішення, різноманітності інтересів суб’єктів. Одним із напрямів її розв’язання є впровадження
дієвого економічного механізму підтримки розвитку сільських територій, що характеризуються
окремими аспектами з вирішення цієї проблематики (рис. 12).
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 Необхідність створення умов для забезпечення сільського розвитку,

ефективного функціонування ринкового механізму на сільських територіях (рівень прибутковості сільського господарства, земля – товар);

 Збалансування ринку продовольчих

 Підтримка
підприємницької діяльності
і розвиток малого та
середнього бізнесу в усіх
видах економічної
діяльності сільських

товарів, виробничої сфери та споживання (структура ринку продуктів харчування та частка вітчизняного товаровиробника);
 Реалізація політики протекціонізму сільсь-

когосподарського виробника (обмеження імпорту, контрабанди продуктів харчування);

 Державна підтримка та гарантії
збуту сільськогосподарської продукції;

 Розбудова інфраструктури

сільських територій
(виробничої, ринкової,
соціальної);
 Концепція сталого розвитку:

практична реалізація;
 Підтримка сільського
розвитку, розвитку сільських
територій регіональними
інституціями;
 Популяризація пріоритетних

видів економічної діяльності
сільських територій, зокрема
аграрного сектору,
лісогосподарської, рекреаційнотуристичної й санаторно-курортної
сфер;
 Ефективне функціонування
сільського господарства, відродження селянства як класу (дискусійно).

 Усунення корупції, лобіювання

власних інтересів агровиробників;

 Екологізація сільськогосподарсь-

кого виробництва, ведення органічного сільського господарства (дискусійне питання, механізм реалізації);

Рис. 12. Основні аспекти вирішення економічних проблем розвитку сільських територій
*Джерело: сформовано автором за результатами дослідження
Сучасна орієнтована модель формування мотиваційних факторів розвитку потенціалу сільських
територій за умови її реалізації передбачатиме посилення ролі держави у продовженні і завершенні
ефективних реформ на селі. Це можливе шляхом
задіяння мотиваційних факторів, що надаватимуть
імпульс у виконанні завдань соціально-економічного розвитку сільських територій [3; 5]. Також передбачатиме високу відповідальність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
за реалізацію завдань, викладених у загальнонаціональних та регіональних програмних документах

розвитку сільських територій. Забезпечуватиме дотримання конституційних прав людини і громадянина та розвиток місцевої демократії та сприятиме
формуванню здорової конкурентоспроможності та
розвитку людського потенціалу. Крім того, створюватиме умови для забезпечення результативності функціонування промислових підприємств та
підприємств аграрної сфери й забезпечуватиме
життєво важливі потреби та інтереси сільського
населення.
Висновки. Реалізація завдань ефективного розвитку сільських територій за рахунок державної
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підтримки сприятиме благоустрою сільських населених пунктів, зростанню доходів, підвищенню
рівня і якості життя сільських жителів. У контексті
реалізації завдань сільського розвитку зростає роль
територіальних громад при розгляді і вирішенні
економічних і соціально-культурних питань місцевого значення, зокрема і захисту навколишнього середовища сільських територій.
Економічна політика сільських територій має
ґрунтуватись не на модифікаціях управлінського
впливу, а на побудові господарського інституту
власних системних структурно-економічних зрушень, можливостей використання власного потенціалу.
Також вкрай важливим є проведення на державному рівні регіональної діагностики, яка включатиме оцінювання рівня розвитку регіону, його спеціалізації й комплексності розвитку продуктивних
сил, їх ефективності, а також дослідження регіональних ринків товарів і послуг, праці, фінансових
структур, рівнів інвестицій та інновацій. Важливе
значення при цьому має також аналіз особливостей
населення (демографічних показників, системи розселення тощо), оцінювання природно-ресурсного,
наукового і виробничого потенціалів, рівня розвитку і розміщення інфраструктури, екологічної безпеки.
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Анотація
Розкрито сутність дефініції «комплаєнс-контроль». Розглянуто основні види, напрями і принципи
комплаєнс-контролю. Розкрито особливості організації корпоративного комплаєнс-контролю, встановлено мету створення та завдання відповідальних органів, наділених повноваженнями у сфері комплаєнсполітики. Обґрунтовано необхідність реалізації системного підходу до управління комплаєнс-ризиками з
використанням комплаєнс-контролю для забезпечення економічної безпеки компанії.
Abstract
The definition of “compliance control” is analyzed. The basic types, directions and principles of compliance
control are considered. The organization peculiarities of corporate compliance control are revealed, the purpose of
creation and tasks of authorities in the compliance policy sphere is established. The necessity to implement a
systematic approach to compliance risk management using compliance control to ensure the economic security of
the company is substantiated.
Ключові слова: комплаєнс-контроль, ризики, внутрішній контроль, Базельські рекомендації, комплаєнс-служба
Keywords: compliance control, risks, internal control, Basel Accords, compliance service.
Постановка проблеми. У сучасних умовах
трансформації геополітичного та економного середовища компанії мають враховувати низку взаємопов’язаних чинників, які можуть призвести до зростання економічних загроз та виникнення комплаєнс-ризиків на підприємствах. Комплаєнс
розглядався як суто утилітарний механізм контролю ступеню відповідності компанії вітчизняним
та міжнародним нормам та стандартам, що ускладнювались та ставали жорсткішими в умовах стрімкої глобалізації транснаціональних корпорацій і
взаємного проникнення правових систем країн та
міжнародних організацій.
Діючі системи внутрішнього контролю втрачають свої позиції щодо формування достовірного уявлення про масштаби ризиків у бізнесі. І тому, сформована система фінансових, комерційних, податкових ризиків потребує суттєвої модернізації.
Новацією в системі внутрішнього контролю корпорацій є комплаєнс-контроль, сфера дії якого направлена на помігацію комплаєнс-ризиків, що більше
характерний для ризик-менеджменту західних компаній та активно впроваджується у практику вітчизняного бізнесу, зокрема в компаніях з участю іноземного капіталу.
Чинників попиту на розвиток комплаєнсу декілька. По-перше. Шляхом гармонізації законодавства та наслідування принципів чесної конкуренції
і високих стандартів ділової етики, корпоративної
культури Україна інтегрується до європейських
стандартів. По-друге, можливості залучення інвесторів та укладання вигідних угод для компаній з нестабільною та сумнівною репутацією втрачаються з
кожним роком.

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Термін «комплаєнс» вперше знайшов своє відображення в українському нормативному законодавстві
банківської сфери і дослідження питань впровадження та ефективного функціонування системи
комплаєнс-контролю у бізнесі свідчать про недостатнє висвітлення основних принципів його застосування. особливості комплаєнс-функцій, управління комплаєнс-ризиком і впровадження системи
комплаєнс контролю досліджували у наукових працях: Бондаренко Ю., Герасимчук Г., Гончарова К.,
Вернигора О., Коляда І.В., Сарахман О.М., Козьол
В., Шарамко М.М., Гарипов І.Р. та ін.
Метою статті є розкриття ключових питань
реалізації корпоративного комплаєнс-контролю, як
складової системи внутрішнього контролю, визначення основних етапів створення та функціонування комплаєнс-служби у компаніях.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Комплаєнс політика слугує основою для дотримання вимог нормативно-правових актів, а також є
запорукою того, що розвиток компанії буде здійснюватися відповідно до міжнародних стандартів,
обов’язкова до впровадження, адже цього вимагає
діюче законодавство та міжнародна спільнота.
Ю. Бондаренко вважає, що комплаєнс – це невід’ємна частина корпоративної культури компанії,
де виконання кожним працівником своїх посадових
обов’язків, в тому числі прийняття рішень на всіх
рівнях, повинно відповідати стандартам законності
та добросовісності, встановлених компанією для
ведення своєї діяльності [6].
Комплаєнс розглядається як система процесів
та контролю в компанії, спрямована на попере-
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дження та подолання корупції, а також ризиків недотримання вимог законодавства, правил, стандартів та рекомендацій (в т. ч. контролюючих органів).
Мета побудови комплаєнс-системи – створення в компанії ефективних механізмів по виявленню й аналізу ризикових сфер діяльності, де можуть виникнути порушення антикорупційного та
іншого законодавства, оцінці та управлінню такими
ризиками та забезпеченню комплексного захисту
підприємства від них. Такий комплекс заходів покликаний попереджати дії персоналу і контрагентів
компанії, які суперечать закону, а також впроваджувати та розвивати корпоративну бізнес-етику,
засновану на дотриманні букви закону [7].
Принципи комплаєнс стосуються інституційної організації комплаєнсу, тобто встановлення відповідальних органів та наділення їх повноваженнями у сфері комплаєнс-політики [12, с. 87–88]. Основні стандарти функції комплаєнс у банках
уперше були визначені Базельським комітетом з
питань банківського нагляду в документі «Комплаєнс та комплаєнс-функція в банках», що був затверджений 2005 року.
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Вибудовування комплаєнс-функції в будь-якій
міжнародній фінансовій корпорації, банку або малого бізнесу, є на сьогоднішній день одним із основних заходів для ведення успішного та конкурентоспроможного бізнесу, оскільки комплаєнс передбачає відповідність компанії не тільки законодавчим
вимогам, але також внутрішнім політикам і процедурам, наприклад, кодексів поведінки, і стандартам
доброї практики. Актуальність і важливість даної
теми підтверджує той факт, що в грудні 2014 року
Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO)
був опублікований стандарт ISO 19600 «Compliance
management systems - Guidelines», який являє собою
рекомендації для створення, розробки, впровадження, оцінки, підтримки і вдосконалення ефективної і гнучкої системи комплаєнс-менеджменту. У
міжнародному стандарті ISO 19600: 2014 детально
прописані особливості впровадження комплаенссистеми, а також вимоги до кожного її елементу.
(Табл.1)

Система комплаєнс-менеджменту
Ознаки
1.Визначення контексту організації.

2.Прийняття комплаєнс-політики, впровадження заходів комплаєнс-функції.
3. Встановлення комплаєнсцілей і планування їх досягнення.
4. Визначення комплаєнс-зобов'язань.

5. Оцінка комплаєнс-ризиків.

6. Операційне планування і
контроль комплаєнс-ризиків.
7. Оцінка результатів діяльності.

8. Періодична звітність перед вищим керівництвом.

9. Управління невідповідностями.

Таблиця 1

Характеристика
Компанія повинна встановити внутрішні і зовнішні проблеми, що стосуються комплаєнс-ризику та її цілей.
На даному етапі визначаються вимоги і узяті зобов'язання, пов'язані з цілями компанії (в залежності від того, яку комплаєнс-функцію фірма вирішила впровадити),
а також інші фактори, які можуть вплинути на комплаєнс-ризик, - нормативні, соціальні умови, економічна ситуація і внутрішня політика, ресурси.
Основні вимоги, які необхідно врахувати: залучення і лідерство вищого керівництва в питаннях комплаєнс-системи; незалежність комплаєнс-функції і її прямий доступ до керівного органу; відповідальність на всіх рівнях - встановлення в посадових інструкціях, локальних актах компанії та інших відповідних документах обов'язки співробітників виконувати вимоги комплаєнс-системи; забезпечення
комплаєнс-функції, куди входить надання відповідних ресурсів, необхідних для її
роботи, перевірка компетенції співробітників, навчання, обізнаність та комунікації.
Виявлення комплаєнс-ризиків
Компанія повинна періодично визначати зобов'язання, що застосовуються до неї, а
також їх наслідки для своєї діяльності, продуктів і послуг.
Ризик - ймовірність настання події, яке вплине на досягнення цілей.
На даному етапі оцінюється ймовірність виникнення події (порушення / невиконання комплаєнс-зобов'язання), яке може вплинути на досягнення цілей системи
комплаєнс-менеджменту і самого підприємства. Оцінюється контроль, спрямований на зниження рівня ризику. Провівши оцінку, компанія буде розуміти, в яких
процесах можуть виникнути ризики і що необхідно зробити для зниження ймовірності його реалізації. Періодичність комплаєнс-оцінок визначається за рішенням
компанії (як правило, раз на рік). При змінах в структурі або діяльності компанії
оцінку слід провести позапланово.
На даному етапі відбувається планування та впровадження контролю та заходів, визначених в ході оцінки ризиків.
Процеси, які необхідно періодично виконувати:
- моніторинг для перевірки ефективності впроваджених контролів і заходів, а
також забезпечення того, щоб поставлені цілі досягалися;
- аудит для перевірки системи комплаєнса для підтвердження того, що вона
впроваджена, підтримується і відповідає встановленим вимогам.
Основними завданнями такої звітності є:
- своєчасне інформування про роботу системи комплаєнс-менеджменту в організації і її адекватність;
- перегляд (зміна) системи комплаєнс-менеджменту для забезпечення її постійної придатності, адекватності та ефективності.
Для ефективності комплаєнс-системи важливо, щоб компанія виконувала відповідні дії щодо усунення порушень і їх наслідків.
Також необхідно встановити причину, яка цьому сприяла, запланувати заходи
щодо її усунення і перевірити ефективність запланованих заходів.
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10. Постійне поліпшення.
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Коли підприємство встановлює необхідність поліпшення комплаєнс-системи,
воно має розробити і провести відповідні дії.
Необхідність поліпшення визначається:
- внутрішнім аудитом;
- перевіркою комплаєнс-функцією (після проведення моніторингу або внутрішнього розслідування);
- керівництвом за результатами перевірки звітності.

Джерело: сформовано автором на основі [4]
Глобальний звіт «Deloitte New horizont: Compliance 2020 and beyond» містить твердження: «Функція комплаєнсу допоможе вам керувати лише передбачуваними ризиками. А фокус на культурі,
етиці та прозорості ведення бізнесу допоможе мінімізувати комплаєнс-ризики, які неможливо передбачити» [3]. Розвитку культури доброчесності та
прозорості ведення бізнесу – для підсилення комплаєнс-функції присвячено 50 відсотків цього документу. І зважаючи на те, що в Україні функціонування комплаєнсу лише набирає обертів, запит на
капіталізацію ділової репутації демонструють і великі, і середні вітчизняні компанії. Адже необхідність масштабувати бізнес неминуча, а разом з
ними і вихід на зовнішні ринки, і зміни в системах
прийняття рішень та побудови відносин з працівниками та зовнішніми контрагентами. Вже другий рік
поспіль Всеукраїнська мережа доброчесності та
Комплаєнсу (UNIC) слугує бізнесовим структурам
платформою для формування довірчих відносин з
потенційними клієнтами, контрагентами та партнерами – через навчальні та дискусійні заходи та неформальне спілкування.
Так, група компаній в Україні, що надає професійні послуги в сфері корпоративних фінансів та
стратегій, інвестиційного та бізнес-консалтингу,
правового та податкового консалтингу, адвокатури
та аудиту є Gryphon Group. Консультанти Gryphon Group мають успішний досвід впровадження комплаєнс політик та систем запобігання
ризикам, а саме: розробка та впровадження комплаєнс-політик та антикорупційних політик; розробка корпоративних стандартів та стандартів ділової
етики.
З появою на вітчизняному ринку великих іноземних компаній в контрольну та аналітичну практику корпорацій впроваджуються сучасні методи
обліку та контролю.
Проаналізувавши наукові позиції щодо комплаєнс-системи та спираючись на практичний досвід к.е.н. Гончарова К. стверджує, що система комплаєнс складається з 3-х основних елементів: комплаєнс ризик-менеджмент (в тому числі
репутаційні, стратегічні геополітичні, продуктові
та комплаєнс-ризики фінансового моніторингу);
нормативний контроль; деонтологія [13].
Ефективність системи комплаєнс може бути
оцінена за такими критеріями:
 структурна та процесна інтегрованість системи комплаєнс;
 ефективність функціональної складової системи комплаєнс;

 якісний та кількісний показник управління
комплаєнс-ризиками;
 наповнення бухгалтерської статті «гудвіл»
[13].
У рекомендаціях Базельського комітету з питань банківського нагляду при Банку з міжнародних розрахунків термін «комплаєнс-контроль» закріплено як самостійна діяльність, що здійснюється
в комерційних банках, щодо визначення, оцінки,
консультування, відстеження та повідомлення про
комплаєнс-ризики банку. При цьому, під комплаєнс-ризиком розуміють ризик виникнення юридичної відповідальності, фінансових збитків, репутаційних втрат комерційного банку в результаті порушення законодавства, підзаконних нормативноправових актів, документів ділового обігу, що мають відношення до комерійної діяльності банку [1].
Уперше в Україні було вперше закріплено термін «комплаєнс» як дотримання банком законодавчих актів, ринкових стандартів, а також стандартів
та внутрішніх документів банку, у тому числі процедур в Положенні про організацію внутрішнього
контролю в банках України, затвердженому Постановою Правління Національного банку України №
867 від 29.12.2014 року [11].
Функції комплаєнс-контролю, на думку Коляди І.В. реалізуються за такими напрямами:
– інституційний комплаєнс-контроль, що передбачає дотримання встановлених правил внутрішньої взаємодії, процедур і процесу прийняття рішень;
– операційний комплаєнс-контроль, що включає контроль операцій, здійснених з метою виявлення і оцінки комплаєнс-ризиків, наприклад
пов’язаних з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, з фінансуванням тероризму, з ідентифікацією неблагонадійних контрагентів, партнерів по бізнесу, з ризиками шахрайства та корупції;
– комплаєнс-контроль дотримання правил професійного ведення бізнесу, що включає ідентифікацію, оцінку і моніторинг комплаєнс-ризиків, які
пов’язані з професійним веденням бізнесу та корпоративною етикою [9].
Одним із ключових елементів успішного функціонування бізнесу є наявність дієвої системи своєчасного виявлення потенційних фінансових, комерційних, податкових та інших бізнес-ризиків. Існують різні класифікаційні ознаки комплаєнсконтролю в залежності від різних сфері та юрисдикцій (табл.2)
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Таблиця 2
Види комплаєнс-контролю
Види
Зміст
 дотримання норм корпоративного, банківського, фінансового та податкового законодавства
 дотримання нормативних вимог регуляторів профільних ринків
Регуляторний
 аналіз необхідності отримання дозволів /ліцензій
 дотримання вимог щодо ділової репутації власників та управлінського персоналу
 консультування з питання управління ризиками в сфері корпоративних фінансів
Корпоративний
 аналіз та комплаєнс-контроль прозорості корпоративної структури
 аналіз пов’язаних осіб, в тому числі асоційованих та афілійованих осіб
 дотримання корпоративних процедур, політик, стандартів
 дотримання вимог щодо ліквідності активів та зобов’язань
 дотримання фінансових нормативів та показників, у тому числі щодо достатності капіталу
Фінансовий, податко прозорість фінансових транзакцій
вий
 прозорість джерел походження коштів
 розкриття кінцевих бенефеціарів до останньої фізичної особи
 дотримання вимог податкового законодавства
 комплаєнс-контроль локальних та транскордонних угод і транзакцій
 комплаєнс-контроль внутрішньо корпоративних угод та транзакцій, їх екоКомерційний
номічної доцільності
 дотримання вимог цивільного та господарського законодавства
 комплаєнс-контроль при працевлаштуванні, переведені чи звільнені працівників
 нарахуванні та виплаті заробітної плати, преміюванні працівників, наданні
Кадровий
відпусток
 працевлаштуванні інвалідів
 виконання інших вимог трудового законодавства
Джерело: сформовано автором на основі [10]

Комплаєнс-контроль сьогодні стає важливим
елементом будь-якої результативної фінансової чи
комерційної операції, як з українськими так із міжнародними компаніями. Кожна компанія реалізовує
додаткові процеси у цьому напрямі розвитку, виходячи зі специфічних особливостей її фінансово-господарської діяльності, створюючи тим самим унікальну структуру комплаєнс-контролю.
Базельські рекомендації окреслюють перелік
питань компетенції комплаенс-контролю, а саме:
відповідність законам, правилам, дотримання належних стандартів поведінки на ринку, управління
конфліктами інтересів, справедливе ставлення до
клієнтів і забезпечення сумлінного підходу при
консультуванні клієнтів, протидія легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму, податкове законодавство, запобігання участі фінансових інститутів в операціях, які
використовуються їх клієнтами для уникнення вимог нормативної або фінансової звітності, ухилення від податкових зобов'язань або здійснення
неправомірних дій.
Відповідність законам, правилам і стандартам
в сфері комплаєнс-контролю має різні джерела,
включаючи основні закони, правила і стандарти,
прийняті законодавчими та регуляторними органами, ринкові угоди, кодекси, прийняті галузевими асоціаціями, і внутрішні кодекси поведінки,

що стосуються персоналу компанії. У Базельських
рекомендаціях окремо зазначається, що комплаєнс
повинен бути частиною корпоративної культури
компанії, а не тільки обов'язком фахівців по комплаєнс-контролю.
Також рекомендації передбачають наявність в
компанії політики з комплаєнс-контролю або іншого офіційного документа, який розглядає питання:
 функцій і обов'язків комплаєнс-служби;
 заходи забезпечення її незалежності;
 взаємодія комплаєнс-служби з іншими підрозділами в організації та службою внутрішнього
аудиту;
 у випадках, коли обов'язки по комплаєнсконтролю виконуються службовцями різних департаментів - наявність механізму з розподілу обов'язків між департаментами;
 право комплаєнс-служби на отримання доступу до інформації, необхідної для виконання нею
своїх обов'язків, і обов'язок службовців компанії
співпрацювати в наданні цієї інформації;
 право комплаєнс-служби на проведення
розслідування можливих порушень політики по
комплаєнс-контролю і, якщо необхідно, на призначення сторонніх експертів для виконання цього завдання;
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 право комплаєнс-служби вільно висловлювати і розкривати свої висновки виконавчим органам, а також, якщо необхідно, раді директорів або
комітету ради директорів;
 зобов'язання комплаєнс-служби за поданням звітності виконавчим органам;
 право комплаєнс-служби на прямий доступ
до ради директорів або комітету ради директорів.
До компетенції комплаєнс-контролю також відноситься великий блок роботи, присвячений відповідності міжнародним стандартам і законам про
податкову дисципліну. Йдеться про Закон США від
18 березня 2010 року №111-147 «Про оподаткування іноземних рахунків » (Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) і Стандарті з автоматичного обміну інформацією про рахунки для податкових цілей Організації економічного співробітництва та розвитку від 21 липня 2014 г. (Organisation for
Economic Cooperation and Development Standard for
Automatic Exchange of Financial Information in Tax
Matters (Common Reporting Standard, CRS)). Дані
нормативні акти, по суті, є екстериторіальними законами, що поширюють свою дію на всі фінансові
інститути світу.
Після вступу в дію FATCA, європейські регуляторні органи сформували свою версію закону про
податкову дисципліну - стандарт CRS. На відміну
від FATCA, дія CRS буде поширюватися тільки на
фінансові інститути країн, які погодилися приєднатися до даної системи автоматичного обміну податковою інформацією [13]. Станом на початок 2015
року, зобов'язання щодо участі в CRS взяли на себе
90 країн. З 2017 року більшість з них зобов'язали
фінансові інститути надавати інформацію про рахунки клієнтів - податкових резидентів кожної з країн
учасниць, якій згодом будуть обмінюватися податкові служби даних країн.
Під системою комплаєнс зазвичай розуміють
систему заходів, що забезпечують дотримання законодавчих норм та внутрішніх стандартів компанії: формальне закріплення правил ведення бізнесу
(затвердження релевантних політик і процедур);
ефективне інформування та навчання персоналу
(регулярне проведення тренінгів, тестування; використання засобів контролю (комплаенс-аудит, гаряча лінія; проведення розслідувань за фактами виявлених порушень, наступ негативних наслідків
для порушників.
Першим етапом в процесі реалізації комплаенс-функції в будь-якій компанії є документальне закріплення прагнення компанії до відповідності діючим законодавчим і внутрішнім нормам і
стандартам. Таке закріплення здійснюється, як правило, шляхом розробки і затвердження в компанії
комплаєнс політики, яка встановлює в цілому основні цінності компанії, що декларує прихильність
компанії загальноприйнятим цінностям і правилам
ведення бізнесу.
Комплаєнс політика носить назву «Кодекс корпоративної етики» і встановлює правила і вимоги
в наступних сферах:
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1. Основні цінності компанії і принципи ведення бізнесу. У цій частині документа декларує основні принципи, яких намагається дотримуватися
компанія в процесі ведення бізнесу, як, наприклад:
прозорість, відкритість, повага, недопущення дискримінації і т.д.
2. Стандарти корпоративного поведінки. У
розділі узагальнено встановлюються норми і принципи поведінки в різних сферах, актуальних для
конкретної компанії, наприклад: принципи взаємодії з державними органами та службовцями, загальні принципи здійснення платежів, соціальна відповідальність компанії і відрахування на благодійність, подарунки та розважальні заходи, конфлікт
інтересів.
3. Повідомлення про порушення. У вказаному
розділі описуються необхідні дії співробітника (контрагента компанії) в разі, якщо йому стає відомо
про фактичні або потенційні порушення, містить
перелік можливих каналів для повідомлення про
порушення.
Регламентація комплаєнс-контролю полягає в
наступному:
 встановлення відповідальних за впровадження та функціонування уповноважених осіб
комплаєнс-контролю у компанії;
 розробка механізмів внутрішнього контролю та виявлення зон ризику, у тому організації
проведення внутрішніх розслідувань;
 ефективне управління виявленими ризиками;
 види відповідальності при виявленні порушень та способи реагування;
 створення інструментів негайного повідомлення про виявлені або потенційні порушення;
 підготовку та підписання зовнішньої та
внутрішньої документації;
 підвищення рівня обізнаності працівників
про основні аспекти комплаєнсу;
 порядок проведення комплексних перевірок поточних та потенційних контрагентів компанії;
 виявлення та попередження конфлікту інтересів [7].
Українські компанії, зацікавлені у впровадженні комплаєнс-практик, приєднуються до UNIC
для доступу до освітніх заходів, обміну досвідом та
кращими підходами, а також – матеріалів онлайнбібліотеки, де на постійній основі додаються шаблони та приклади політик, дайджести, презентації з
заходів UNIC, результати досліджень тощо.
До основних характеристик запровадження
комплаєнс-служби належать:
Незалежність. Ця функція включає в себе кілька компонентів.
По-перше, комплаєнс-служба повинна користуватися офіційним статусом в компанії. По-друге,
слід визначити фахівця комплаєнс-служби, який
буде керувати ризиками та здійснювати контроль за
все відділення комплаєнс-контролю. Необхідно
вжити заходів, щоб у фахівців такої служби були відсутні конфлікти і суперечності щодо здійснення
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комплаєнс-контролю. Важливими складовими успіху є відкритий доступ у фахівців до всіх документів і ресурсів компанії, а також окремий бюджет
для фінансування виконання їх функцій.
Комплаєнс-служба повинна мати офіційний
статус. Це може бути окреме положення, яке буде
регулювати діяльність такої служби. У положенні
повинні бути чітко прописані всі права і повноваження комплаєнс-офіцерів. Тут вказуються: функції фахівців комплаєнс-контролю за підрозділами;
права на організацію проведення перевірок і розслідувань всередині компанії; право отримувати необхідну інформацію і документи; право безперешкодно висловлювати свою думку керівництву компанію за результатами перевірок та розслідувань;
забезпечення прямого доступу фахівців комплаєнсконтролю до вищого керівництва компанії.
Звітність комплаєнс-служби. Фахівці служби
можуть бути підзвітні керівникам підрозділів або
безпосередньо керівництву. Це залежить від структури і розмірів компанії та самої служби.
Відсутність конфлікту інтересів. Керівники
комплаєнс-служби, так само як і фахівці, не можуть
виконувати інших обов'язків крім комплаєнса. Це
необхідно для виключення зацікавленості певних
працівників в угодах або інших діях компанії [5].
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Повне ресурсне забезпечення. Комплаєнс-службу необхідно повною мірою забезпечити ресурсами, в тому числі технічними для безперешкодного виконання своїх завдань і функцій.
Наявність взаємодій з наглядовими та перевіряючими органами. Для підвищення ефективності
комплаєнс-контролю і результативного управління
ризиками фахівці повинні мати взаємодія з перевіряючими установами.
Метою комплаєнс політики корпорації є: створення ефективної системи управління комплаєнс
ризиками, доведення до відома задіяних осіб, ділових партнерів та зацікавлених осіб ключові принципи комплаєнсу; підтримка культури нульової толерантності до корупції; сприяння уникненню та
вирішенню будь-яких порушень вимог.
Для цілей комплаєнс політики, комплаєнс застосовується у таких сферах, як: діяльність компанії (недискримінація, конфіденційність, прозорість,
незалежність, відокремлення; боротьба з корупцією; недопущення конфлікту інтересів; антимонопольне регулювання; трудове регулювання; обробка персональних даних; закупівлі; екологічна безпека; охорона праці та пожежна безпека;
забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки та інші сфери, визначені компанією.
Послідовність запровадження комплаєнс-системи в компанії зображено на рис 1.

Етапи впровадження комплаєнс-системи в компанії
Провести комплаєнс-аудит процесів компанії, її внутрішньої та зовнішньої
документації незалежними фахівцями у сфері комплаєнсу.
Призначити та налагодити роботу комплаєнс-офіцера чи незалежної комплаєнс-служби або делегувати функції комплаєнсу юридичному департаменту.
Впровадити розроблені інструменти для усунення/мінімізації виявлених
ризиків: (розробку/удосконалення внутрішніх політик, СОПів, актів та процедур; внесення змін до корпоративних і трудових документів; коригування договорів, маркетингових та інформаційних матеріалів; проведення тренінгів (як
внутрішніх, так і зовнішніх- для контрагентів компанії).
Впровадити системи оцінки та управління комплаєнс-ризиками - через зазначені вище документи, посадові обов'язки та контрольні механізми.
Систематично навчати існуючих та нових працівників дотриманню правил,
встановлених комплаєнс-програмою, з урахуванням специфіки їхнього
функціоналу.
Регулярно моніторити ефективність комплаєнс-програми, періодично переглядати та оновлювати її.
Рис. 1.Етапи впровадження комплаєнс-системи в компанії
Джерело: сформовано автором на основі [7]
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В якості основного об'єкта системи комплаєнсконтролю розглядаються наступні комплаенс-ризики:
 порушення принципів комплаєнс-контроль
в області регуляторних стандартів;
 комплаєнс порушення при фінансових маніпуляціях;
 порушення норм комплаєнс-контролю в
наслідок службових зловживань або корупційних
дій;
 порушення норм комплаєнс-контролю в
наслідок результаті непрофесіоналізму і некомпетентності співробітників;
 порушення норм комплаєнс-контролю в
процесі рейдерських захоплень, розкрадань і інших
протиправних дій ззовні;
Елементи
Принципи запровадження комплаєнсслужби

Комплаєнс-програма

Основні підходи до
комплаєнсу

Система контролю
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 комплаєнс ризики при виникненні загрози
бізнес-репутації, фінансової неспроможності та ін.
Організаційні елементи комплаенс-контролю
означають виконання заходів менеджментом компанії, пов'язаних з визначенням необхідної організаційної структури служби комплаенса, розподіл
обов'язків між співробітниками служби комплаенса
і іншими співробітниками компанії з оцінки та запобігання комплаенс-ризиків; оцінку необхідності
залучення експертів по комплаєнс і контролерів робочого процесу на постійній і тимчасовій основі і
інші аспекти.
Елементи комплаєнс-контролю та їх зміст подано у табл. 2

Таблиця 2
Основні характеристики запровадження комплаєнс-контролю
Зміст
 Незалежність.
 Комплаенс-служба повинна мати офіційний статус.
 Звітність комплаенс-служби.
 Відсутність конфлікту інтересів.
 Повне ресурсне забезпечення.
 Наявність взаємодій з наглядовими та перевіряючими органами.
 Реалізація та перевірка політик та процедур
 Оцінка комплаєнс-ризиків
 Моніторинг дотримання вимог комплаєнсу
 Навчання співробітників з питань комплаєнсу
 Дотримання норм і правил визначених законами та підзаконними актами
 Оцінка комплаєнс-ризиків
 Юридичний та етичний комплаєнс
 Стандарти галузі, внутрішні нормативні акти
1. Наглядова рада (здійснює контроль за діяльністю Директора у сфері комплаєнсу; затверджує комплаєнс політику та Кодекс корпоративної етики; отримує
звіти щодо комплаєнсу Директора та Комплаєнс офіцера; приймає повідомлення
викривачів про порушення у сфері комплаєнсу, скоєні Директором, організовує
їх перевірку, аналізує результати перевірки)
2. Директор у сфері комплаєнсу (призначає та звільняє Комплаєнс офіцера з врахуванням комплаєнс політики; встановлює цілі компанії у сфері комплаєнсу; затверджує Положення щодо комплаєнсу; контролює дотримання комплаєнс політики й Положень щодо комплаєнсу; визначає основні ризики у сфері комплаєнсу;
сприяє поширенню культури комплаєнсу та обізнаності щодо управління ризиками у процесі прийняття рішень та у бізнес процесах; періодично здійснює моніторинг та оцінює ефективність реалізації комплаєнс політики та Положень
щодо комплаєнсу)
3. Комплаєнс офіцер
 Фінансові злочини (корупція, санкції, відмивання брудних коштів, внутрішнє
шахрайство, крадіжки);
 Бізнес етика співробітників (конфлікти інтересів, подарунки. Використання ресурсів компанії в особистих цілях)
 Бізнес етика компанії (ризик порушення принципу інформації, недискримінації,
прозорості. Незалежності);
 Управління інформацією (інформація. Яка може вплинути на чесну конкуренцію, персональні дані)
 Антимонопольне/конкурентне законодавство (зловживання монопольним становищем, ризик порушення трудового законодавства)
4. Директор з юридичного забезпечення
5. Директор з управління персоналом
6. Начальник відділу режимно-секретної роботи та технічного захисту інформації
7.Директор фінансовий
8. Директор з інформаційних технологій
9.Менеджери бізнесу
10.Бізнес - контролери
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Способи контролю
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 Поточний контроль та аналіз угод
 Розслідування за скаргами клієнтів
 Комплексні перевірки організації бізнес-процесів

Компанія організовує проведення основних
процедур щодо комплаєнсу з метою забезпечення
відповідності вимогам: політика, положення щодо
комплаєнсу, а також зміни до них затверджуються,
вводяться в дію, є доступними для відповідних задіяних осіб; здійснюється періодичний моніторинг;
основні правові, регуляторні, етичні вимоги, які застосовуються до компанії (тобто вимоги), визначаються, задокументовуються і доводяться до відома
відповідальних осіб; відповідальні особи ознайомлюються з політикою та положенням щодо комплаєнсу і беруть на себе зобов’язання дотримуватись їх; задіяні особи проходять вступні антикорупційні інструктажі та інструктажі у сфері
комплаєнсу, а також періодичні подальші інструктажі; довгострокова програма заходів для виконання комплаєнс політики та річні плани виконання комплаєнс політики розроблюється, затверджується та доводиться до відома відповідальних
задіяних осіб; призначається служба комплаєнс-контролю або комплаєнс офіцера (який має достатні
повноваження та ресурси); визначаються, оцінюються корупційні та інші ризики у сфері комплаєнсу та щодо них вживаються заходи по їх зменшенню; проводяться антикорупційні та інші перевірки у сфері комплаєнсу ділових партнерів;
розробляються і запроваджуються антикорупційні
положення та інші положення у сфері комплаєнсу
для договорів і контрактів з діловими партнерами;
конфлікт інтересів належним чином ідентифікується, розкривається і врегульовується шляхом звітування та подання декларацій про фінансовий
стан; здійснюється належний моніторинг та контроль комплаєнсу з боку компанії та задіяних осіб;
усі задіяні особи зобов’язані повідомляти про порушення у сфері комплаєнсу; система повідомлення
про порушення (в тому числі на основі анонімності)
є доступною та належним чином підтримується;
ймовірні порушення належним чином реєструються та розслідуються; задіяні особи або треті
особи, які порушили вимоги, притягуються до відповідальності; порушення у сфері комплаєнсу повідомляються керівництву та органам публічної
влади; визначаються і виконуються усі зобов’язання компанії щодо розкриття інформації,
прозорості та недискримінації; інформація з обмеженим доступом щодо діяльності компанії та третіх
осіб належним чином має бути захищена та структурована; забезпечені належні заходи технічного
захисту.
Основні аспекти виявлення, оцінки та управління комплаєнс ризиками:
1. Компанія здійснює ідентифікацію та оцінку
комплаєнс ризиків на постійній основі з метою їх
своєчасного попередження, виявлення та усунення.
2. Компанія (через службу комплаєнс-контролю або комплаєнс офіцера) підтримує та оновлює
реєстр комплаєнс ризиків та бізнес-процесів з високим рівнем комплаєнс ризику.

3. Компанія встановлює мінімальні стандарти
управління ризиками, що стосуються його повсякденної діяльності.
4. Компанія не може бути залученою до будьякої підозрілої діяльності, яка підриває його репутацію.
5. Компанія блокує будь-яку незаконну діяльність третіх осіб, спрямовану на порушення вимог
комплаєнсу.
6. Детальна інформація щодо принципів та
процедур ефективного виявлення, оцінки та управління комплаєнс ризиками зазначається у Політиці
щодо управління комплаєнс ризиками.
Окрім внутрішнього попиту вітчизняних компаній на більш доброчесні практики, міжнародне
регуляторне забезпечення поповнюється законами
та стандартами, котрі стимулюють, або ж змушують компанії діяти прозоро. Це закони, що мають
так звану "екстратериторіальну дію" - тобто можуть
застосовуватися за межами країни, у якій вони були
затверджені.
До таких нормативно-правових актів, зокрема,
належать: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act); UK
Anti-Bribery Act; Sapin II; антимонопольні закони;
Проект BEPS (Base Erosion and Profit Shifting);
GDPR (General Data Protection Regulation); акти, що
регулюють питання фінансового моніторингу.
Регуляторне середовище системи комплаєнсконтролю охоплює чотири блоки: іноземне законодавство (акти направлені на протидію відмиванню
грошей, отриманих злочинним шляхом); міжнародне законодавство (конвенції, ратифіковані Україною); вітчизняне законодавство; нормативні акти
компанії, кодекси, політики, положення, інструкції
та ін.
Окремому розгляду підлягають внутрішні нормативно-правові акти, які є найважливішим елементом системи комплаєнс-контролю. Мінімальні вимоги до переліку внутрішніх документів щодо організаційної структури компанії та опису процесів
його діяльності, згідно з системою внутрішнього
контролю, можна розділити на структурні та процесні елементи, тобто структура забезпечує інфраструктуру здійснення, управління та контролю за
повним циклом процесів діяльності суб’єкта підприємництва.
З метою забезпечення системи комплаєнс внутрішні документи компанії повинні бути розроблені з урахуванням найкращих міжнародних практик та відповідно до актуальних законодавчих норм
України.
Переваги запровадження комплаєнс-контролю:
 систематизація внутрішніх процесів у компанії, забезпечення їх прозорості, безпеки та підзвітності, адаптація бізнес-процесів під умови ринку
та вимоги законодавства;
 розмежування зон відповідальності співробітників і менеджменту компанії;
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 налагоджена система виявлення та запобігання явищам корупції, шахрайства та іншого роду
загроз бізнесу;
 можливість вчасно визначити ризики в діяльності компанії та відносинах з контрагентами,
формувати ефективний механізм управління ризиками в кожній сфері діяльності компанії;
 мінімізація юридичних та репутаційних
ризиків, які виникають у у зв’язку з потенційним
порушенням етичних стандартів та вимог законодавства;
 підвищення рівня обізнаності персоналу, в
тому числі щодо основ комплаєнсу та заборонених
практик;
 запобігання підвищеній увазі до компанії з
боку правоохоронних органів, ризику розслідувань,
тривалим судовим тяжбам і великим штрафам;
 спрощення виходу компанії на міжнародні
ринки, залучення інвестицій (в т. ч. іноземних) з
меншими ресурсовитратами;
 позиціонування компанії як такої, що діє
відповідно до вищих етичних стандартів ведення
бізнесу та вимог законодавства;
 підвищення ефективності діяльності компанії, збільшення її конкурентоспроможності та вартості;
 забезпечення лояльності клієнтів та партнерів;
 поліпшення репутації, підвищення рівня
довіри суспільства до компанії тощо [7].
Численні аналітичні та консалтингові компанії
виокремлюють серед трендів 2019-2020 років у
сфері комплаєнсу наступні три:
1. Об’єднання зусиль топ-менеджменту, зокрема генеральних директорів, служби безпеки та
директорів з інформації, для формування робочих
груп, вимог до кандидатів на ключові посади та розробки програм трансформації внутрішніх систем
для підвищення ефективності комплаєнсу.
2. Підвищена прозорість кінцевих бенефеціарів бізнесу – згідно з П’ятою Директивою ЄС проти
відмивання коштів.
3. Посилені вимоги до перевірки клієнтів і транзакцій компаній країн з високим ступенем ризику,
до яких належить й Україна.
За активного зростання експортної активності
українського бізнесу (18% у 2018 році), зростає і
потреба вітчизняних компаній бути перспективними, привабливими партнерами та об’єктами інвестицій. Тому однією з вагомих переваг членства в
UNIC є спроба об’єднання зусиль як окремих компаній. Так і цілих галузей – для активнішого впровадження доброчесних практик та колективного
публічного системного діалогу з державою.
У 2018 році Мережа запровадила Процедуру
сертифікації рівня доброчесності та комплаєнсу для
своїх учасників. Сертифікація базується на оцінці
незалежним експертом рівня та доброчесності, антикорупційної політики учасника Мережі, за стандартом UNIC, який базується на міжнародному антикорупційному стандарті ISO 37001. Сертифікація
свідчить про визначення учасником Мережі своїх
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комплаєнс-ризиків, розробку та запровадження системи або політики запобігання корупції та керівництво нею в пофесійній діяльності.
Висновки. Таким чином, сучасні економічні
реалії, глобалізація економіки обумовлюють необхідність покращення корпоративного управління
ризиками шляхом запровадження комплаєнс-контролю. Відсутність у вітчизняному регуляторному
полі законодавчо закріплених основних аспектів
комплаєнс політики, в тому числі комплаєнс-контролю, спонукає топ-менеджерів до впровадження
нових підходів комплаєнс політики у попередженні
можливих загроз та ризиків, які мають дестабілізуючі ознаки прояву і негативно впливають на функціонування суб’єктів підприємницької діяльності.
Ефективна робота служби комплаєнс-контролю надасть можливість вирішувати багато нагальних питань, а саме: всебічно використовувати інтелектуальний потенціал особового складу служби
комплаєнс-контролю; впроваджувати прозорість і
законність діяльності компанії; оперативно інформувати про неетичну поведінку керівників і працівників компанії; застосовувати світову практику для
розробки власної комплаєнс-політики з метою ефективного управління комплаєнс-ризиком; розробляти рекомендації з комплаєнсу; прописати функції
і відповідальність структурних підрозділів компанії, а також моніторинг виявлених недоліків; проводити контроль за відповідністю корпоративних стандартів вимогам ділової етики; оцінювати прозорість та дієвості систем мотивації, кар’єрний ріст;
аналізувати наявність фактів дискримінації; виконувати функції в системі внутрішнього контролю
діяльності компанії.
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Abstract
Forecasting the development of economic phenomena is always an important point in the strategic management of the enterprise. Creating predictive models can be done by different methods, which raises the question of
selecting the best model. These issues in this paper are addressed.
In the article the dynamics series values of financial stability integral index is analyzed as for the availability
of abnormal levels and trend. The predictive model of the financial stability integral index of the test enterprise is
developed and its adequacy is checked.
Keywords: financial stability, balance of development, economic and mathematical modeling, integrated
method for financial stability diagnosing, model for assessing the financial stability level, predisting the level of
financial stability.
Introduction. Many researchers the definition
and substance of financial sustainability have addressed. However, as shown in [1], the proposed methods for determining the level of financial stability of
enterprises gave quite different and even radically opposite results. This leads to the development of a common methodology that takes into account both the specifics of the industry and the real results of functioning
agricultural enterprises. In our previous work [2, 3] this
was done.
Forecasting the development of economic phenomena is always an important point in the strategic
management of the enterprise. Creating predictive
models can be done by different methods, which raises
the question of selecting the best model. These issues
in this paper are addressed.
Formulation of the problem. One of the main
tasks of economic and mathematical modeling is to
make a forecast of economic phenomena. Such information is extremely important and necessary for effective management of the enterprise. Predicted values
are, for the most part, obtained using a correlation-regression model of the dynamic series.
However, it should be noted that before conducting correlation-regression analysis it is necessary to
check the values of a dynamic series for the presence of
anomalous levels and the presence of a trend. Unfortunately, these steps are often overlooked by analysts,
leading to the loss of some of the important information

that was observed in the past, and as a result, possible
erroneous predictive values of the model.
Therefore, one of the tasks of this paper is the popular advanced analysis of a dynamic series of the values
of the financial stability integral index for the presence
of abnormal levels and trend.
Growth curve models are often used to identify the
direction of economic development. Development of a
forecast using growth curves involves the following
steps: choosing a curve which shape corresponds to the
dynamics of the time series; estimation of the parameters of the selected curve; verification of the adequacy
of the selected process forecast curve and the final selection of the curve; calculation of point and interval
forecasts.
Therefore, the study of the financial stability integral index of the test enterprise [2] in terms of obtaining
a reliable forecast is another of the tasks of this work.
The main results.
We consider a dynamic series of values of the financial stability integral index of the test enterprise for
the last 10 years. Its calculation was performed according to the method proposed in [2], but according to a
simplified model obtained after elimination of multicollinearity [3]. By test company we mean a really
functioning successful agricultural enterprise, which by
the method of scoring as the best in terms of financial
performance was determined.
It is clear that the levels of this series are not deterministic but random. Therefore, anomalous values
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may appear among them. Such values may be due to
technical or first-order errors. On the other hand, anomalous values may reflect real processes, such as the
rapid growth of inflationary processes and the like;
such anomalous values refer to second-order errors.
We will use the Irwin method to detect anomalous
levels in the dynamic series

1 , 2 , ..., n . Ac-

cording to this method according by the formula
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i  i 1



n


i  1, 2, ..., n , (1)

,

2

3

10

2,8

2,3

1,5

Note that when the anomalous level of a dynamic
series is caused by a technical order error, it is replaced
either by the corresponding value of the approximating
curve or by the arithmetic mean of two adjacent values
of the series.
Therefore, when anomalous levels are detected,
the cause of these abnormalities should be determined.
Check for abnormal values, the value of the financial stability integral index of the test company. The
calculated values in table 2 are entered.

53
where -   is the mean square deviation of the

2 , 3 , ..., that are compared with the table value  of the Irwin criterion; if
any of the values i is larger than the table value, then
series, calculating values

i

the corresponding value

of the level of a dynamic

series is considered anomalous. The values of Irwin criterion for the significance level   0,05 in Table. 1
are given
Table 1
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Let's calculate the mean value of the integral index
and its standard deviation over the last 10 years:



 



i

 

i

n



 

6,365
 0,6365 ;
10

2



n 1

0,107287
 0,109 .
9
Table 2

Checking for abnormal values



 

i

Number of the year

i

i  

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,456
0,482
0,578
0,614
0,692
0,758
0,592
0,724
0,745
0,724

-0,1805
-0,1545
-0,0585
-0,0225
0,0555
0,1215
-0,0445
0,0875
0,1085
0,0875

with the table

main trend of a dynamic series. The trend is a systematic (not random) component of long-term action.
The presence of a trend in the dynamic series is
checked by special methods. One of these is the sign
series method, which is implemented using the following algorithm:
1. For the time series under study, we determine
the sequence of signs based on the condition

Comparing the values obtained



i



value of the Irwin criterion  10; 0,05  1,5 , we can
conclude that there was an anomalous value of the financial stability integral index, which in year №7 was
observed.
Having conducted a detailed analysis of the work
of the test enterprise for this year, it was found that such
anomalous value is caused by the fact that this year the
enterprise made capital investments in the form of expansion of the livestock of its main herd of cattle, which
is connected with the specialization of the farm - breeding cattle.
As we can see, in the financial analysis of the following periods (years) the financial stability of the enterprise increases, which is convincing evidence of the
appropriateness of such a strategic management decision.
If a dynamic series shows a long-term trend of the
economic index change, then in this case they say that
there is a trend. Therefore, a trend means a change that
determines the general direction of development or the

i

2

0,03258
0,02387
0,003422
0,000506
0,00308
0,014762
0,00198
0,007656
0,011772
0,007656

–
0,239
0,881
0,330
0,716
0,606
1,523
1,211
0,193
0,193

  , when yi 1  yi  0,
  , when yi 1  yi  0.

i  

(2)

however, if the neighboring values are the same in
the time series, then one of them is taken.
2. We calculate the number of series  n . A series means a series of consecutive pluses or minuses;
one plus or one minus as a series being considered.
3. Determine the length lmax n of the longest series.
4. Find the number l n that is determined by the
following table
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The length of the series
the value

l n

n

n  26

26  n  153

153  n  170

5

6

7

5. If at least one of the following two inequalities
is not fulfilled, then the hypothesis of no trend is rejected with a confidence probability 0,95:


1
16n  29 
  n    2n  1  1,96 
;
90  (3)

3

 lmax n  l n.
Number of the year

i
i



(The symbol a denotes the integer part a ).
According to the method described above, we
check the trend of the financial stability integral index

i

of the test company.
We define the sequence of signs.
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0,724

0,745

0,724

+

+

+

+

+

–

+

+

–

The number of series

 n  4 , the length of the longest series l max n  5 , according to the table

l n  5 . Write the system of inequalities (3):


1
16 10  29 
 4    2 10  1  1,96 
;
90

3


 5  5.
Since the first inequality is not satisfied, we can
conclude that there is a trend of integral indicator of financial stability of the test enterprise with a confidence
probability 0,95.
Dynamic series trend checking can also be done
by other techniques, such as the mid-level difference
test or the Foster-Stewart method. It should be noted at
once that the second method. It should be noted at once
that the second method, namely the Foster-Stuart
method, is more efficient in terms of checking the presence of a trend, because it tests not only the mean value
but also the variance.
The idea the mid-level difference test method is:
1.
We
divide
the
dynamic
series

y1 , y2 , ..., yn into two approximately equal parts
in length n1 and n2 n1  n2  n ;



is accepted and we proceed to check the presence or

y2 ,

and the unbiased variances

 12 and

F P   FT  , then the hypoth-

absence of a trend. If

esis of equality of variances is rejected and we conclude
that this method does not answer the question of the
presence or absence of a trend;
4. The hypothesis of no trend is tested using the
Student t-criterion. Here

tp 

y1  y2
1 1


n1 n2

,

(5)

where  is the standard deviation of the mean
differences:



n1  1 12  n2  1 22

2. For each of these parts we compute the mean
values y1 ,

 4  4;

 5  5.

n1  n2  2

If at the level of significance

.

(6)

 t p  t ( t −

 22 ;

tabular value), then the hypothesis about the absence of

3. Using the Fisher test, we check the homogeneity
of the variances of both parts of the series, where

the existence of a trend with probability 1   is accepted.
We use the method of checking the differences of
mean levels for the financial stability integral index

trend is accepted. If




F  




12
,
 22
 22
,
12

when 12   22 ;
(4)

when    .
2
2

2
1

The significance level is 0,1; 0,01 or 0,05. If the
calculated value

F P 

is less than the table value

FT  , then the hypothesis of the equality of variances

i

t p  t , then the hypothesis on

of the test enterprise. To do this, divide the time

series into two equal parts: the first half − from the first
to the fifth year, the second − from the sixth to the tenth
year. We determine the mean values and variances of
both halves. The calculated data in Table 3 are presented.
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Table 3
The method of checking the differences of mean levels for the financial stability integral index of the test enterprise
Number of the year

i

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,456
0,482
0,578
0,614
0,692
0,758
0,592
0,724
0,745
0,724



i  



i

-0,108
-0,082
0,014
0,05
0,128
0,049
-0,117
0,015
0,036
0,015

0,564

0,709

 

2

2

0,011664
0,006724
0,000196
0,0025
0,016384
0,002401
0,013689
0,000225
0,001296
0,000225

0,0094

0,0045

Therefore, by the formula (4) we have:

F P  
Tabular value of Fisher criterion

 12 0,0094

 2,09 .
 22 0,0045

FT   5,05 at significance level   0,05

[4]. Since

FP   FT  ,

then by (5) and (6) we find:

5 10,0094  5 10,0045  0,083 ; t
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Then the theoretical value of the Student criterion
for the level of significance   0,05 is equal to

t  2,31 . Since t p  t , then the hypothesis that

Іntegral
index
Значення
інтегрального
пок азник а

there is no trend in the mean values is rejected, that is,
the hypothesis that the series tends to develop.
Since two different ways of investigating the trend
of a financial stability integral index the same result

p

0,564  0,709



1 1
0,083 
5 5

 2,76 .

have yielded, there is no need to use the Foster-Stewart
method.
Based on the fact that the dynamics of a series of
financial stability integral index of the test company,
both visually and logically, tends first to increase and
then to saturation, analytical curvature smoothing was
performed. An exponential smoothing method for this
purpose was chosen (Fig. 1).

0,8
0,7
0,6
0,5
-1
Ряд1
-Ряд2
2

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Number
theуyear
Н омерofрок
Fig.1. Exponential smoothing of the financial stability integral index

i

of the test enterprise; the series 1 -

smoothed levels; the series 2 - starting data.
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Growth curve models for economic forecasting
are often used. Since the financial stability integral index tends to saturate in its content, the growth curve of
this indicator can be taken as a Homperz function
curve, a Pearl-Reid function logistic curve, or a modified exponent.
We find the model growth curve of a financial stability index of the test company. We will look for it as
a function:



1
, a  0 , 0  b  1.
1  a  bt

(7)

The least squares method to find the parameters

a and b was used. As a result, we obtain the equation:
~


1
.
1  1,143  (0,877) t

The graph of the growth curve and the forecast for
the next two years in Fig. 2 are presented.

1

Значення
інтегрального
пок азник а
Іntegral
index

0,9
0,8
0,7
0,6

-1
Ряд2

0,5

-2
Ряд1

0,4
0,3
0,2
0,1
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1314
Номер рок
Number
of уthe year

Fig.2. Model curve of growth of a financial stability integral index of the test enterprise; the series 1- theoretical
values; the series 2 - actual values.
Let us evaluate the found trend model for adequacy. In other words, let's find out how well it reflects
the economic process under study. This requirement is
equivalent to the fact that sequence of residues

~
ui  i  i

(8)

should have random fluctuations with normal distribution law, zero mathematical expectation, and independence of their levels.
Checking the randomness of fluctuations in the residuals sequence is conducted to confirm the hypothesis that the chosen trend type is correct.
To investigate the randomness of deviations from
the trend, we use one of the methods, such as the series
method. This method uses the concept of median sampling and in such stages is conducted.
We place a residuals series
creasing

or

ume  un1 / 2

um e 

un / 2  un / 2 1
2

ui

in the order of in-

decreasing and find a median
when n – odd number or
when

ui  ume , then we put the
sign "−"; if ui  ume , then the value ui into account
then we put the sign "+"; if

is not taken.
The sequence of pluses or minuses that follow in
succession is called as a series. If V − the total number
of series, and

residuals series and the median

ui

of the obtained

u me . If ui  ume ,

− the number of members of the

longest series, then for the 5% significance level we
check the simultaneous fulfillment of two such inequalities:
k max  3,3  lg n  1 ;
(9)







1
V    n  1  1,96  n  1
2



 ,

(10)

If at least one of the inequalities is not fulfilled,
then the hypothesis about the randomness of the residuals of the time series is rejected, therefore, the trend
model is not adequate.
In our case, the median is sought for the ranked
series of residues (Table 4) by the formula:

n – even number.

Then we compare a members

kmax

um e 

0,005  0,01 0,015

 0,0075 .
2
2
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Table 4

Ranked series of residues
4
5
6

і

1

2

3

ui

-0,095

-0,05

-0,043

-0,041

0,005

0,01

7

8

9

10

0,013

0,017

0,064

0,1

We compare the initial series of residuals and the median:
Number of the year

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ui

0,043

-0,05

0,013

0,017

0,064

0,1

-0,095

0,01

0,005

-0,041

sign

–

–

+

+

+

+

–

+

–

–

Therefore, the total number of series is

V  5 , and the number of members of the longest series k max  4

Check the inequalities (3) and (4):

4   3,3  lg 10  1 ;

5   1  10  1  1,96  10  1
  2



As both inequalities are fulfilled, we conclude that
the proposed trend model is adequate.
This result is also confirmed by the turning point
method. A point is called a turning point if

ui1  ui  ui1 or ui1  ui  ui1 .
If

П – the total number of turning points, П –

their mathematical expectation,

 П2

– their variance,

where by randomness of the sampling of residues

2
n  2 ,
3
16n  29 ,
 П2 
90
П



П  П  1,96 



,

We will check the correspondence of the distribution of a random variable

Ac 





Consequently, the implementation of this inequality makes it possible to assert with probability 0,95 that
the trend model is adequate.
In practice, it is not always possible to immediately build a sufficiently high-quality model of forecasting, so the stages of constructing trend models of
economic dynamics repeatedly can be performed.

1 n 3
 ui
n i 1
1 n 2
  ui 
 n i 1 

3

,

(14)

6 n  2
.
n  1n  3

 Ac 

(15)

Excess index of the sample

Ex 

П

4  5,33  1,96  1,46 , 4   2,96 .

to the nor-

mean quadratic deviation

(13)

2
10  2  16  5,33 ;
3
3


16

10

29
131
 П2 

 1,46 .
90
90

~
ui  i  i

mal law by examining the asymmetry index and the excess index. It is well known that for normal distribution,
these indexes in the parent population are equal to zero.
We assume that the deviation from the trend is a
sample of the parent population. We calculate the sample values of asymmetry, excess and their corresponding mean square deviations.
For the asymmetry coefficient:

(12)

means that the trend model is adequate.
For the data in the previous table, the number of
turning points П  4 . By formulas (5) and (6) we
find their mathematical expectations and variance:

Check the inequality (7):

4   6,6 ;
5   2,56 .




(11)

then at the 5% level of significance the implementation of inequality
2
П




 ;

1 n 4
u
n i 1 i
1
2
 n  ui 
 i 1 
n

4

3,

(16)

and its standard deviation:

 Ex 

24n  n  2  n  3

 n  1  n  3 n  5
2

.

(17)

If two inequalities that are analogous to the “three
sigma rule” are satisfied simultaneously

Ac  1,5   Ac ;

(18)
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Ex 

6
 1,5   Ex ,
n 1

(19)

then the hypothesis of the normal distribution of

ui

the random variable

is accepted and the model is
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Perform the calculations for the residuals of the financial stability integral index of the test enterprise according to the formulas (8−11): Ac  0,086 ;

 Ac  0,58 ; Ex  0, 615 ;  Ex  0,755 .
Check the inequalities (12) and (13):

considered adequate.

 0,086  1,5  0,58;

  0,615  6
 1,5  0,755;

10  1
Since both inequalities are fulfilled simultaneously, the hypothesis about the normal distribution of
random residues is accepted and the model proposed by
us is considered adequate.
We check the equality of zero mathematical ex-

ui

pectation of a random component

normally distrib-

uted proceed as follows. Calculate the value of the normalized random variable t p by the formula:

tp 

u 0

u

 0,086  0,87 ;
 0,0695  1,1325.




where

u

is the mean value of residuals levels;

 u is the mean quadratic deviation of the residual levels.
If the calculated value

tp

is less than the table

value t at the level of significance  and at degrees
of freedom n  1 , that is t p  t , then the hypothesis
that the mathematical expectation of a random compo-

 n,

(20)

nent

ui

is equal to zero is accepted; otherwise, it is re-

jected.
We calculate the value t p for residues by (14):

 0,002
 10  0,117 ,
0,054

tp 
where

u

1
1
1
1
2
  ui2  u 2 
 0,0297   0,002  
  ui    0,02  0,002 ,  u 
n
10
n
10

 0,054 .

We find the tabulated value t for the level of significance   0,05 and degrees of freedom

n  1  9 : t  1,833 (see [4]). Since t p  t

, then the hypothesis that the mathematical expectation
of a random component

ui is equal to zero is accepted.

If the look of the trend function is not successful,
then the sequence of values of the residual series

u1 , u2 , ..., ui

may not have the properties of inde-

pendence. In this case, say that there is an autocorrelation of errors.
The most common technique for checking the autocorrelation of residuals is the Darbin-Watson (DW)
test:
n

d  DW   ui  ui 1 
i 2

2

n

u
i 1

2
i

,

(21)

which can acquire values from the interval

 0; 4 . (This criterion is sometimes called d -statistics).
If the residuals

ui are random variables, normally

distributed, not autocorrelated, then DW values are
close to 2. With positive autocorrelation DW  2 and

negative DW  2. For a given level of significance 
, number of observations n , and number of independent variables m , according to the table we find the
lower limit of the DW1 criterion and the upper limit of
the DW2.
If the DWreal  DW1, then the residuals have a
positive autocorrelation. When DWreal  DW2, then we
accept the hypothesis of no autocorrelation.
When DW1  DW  DW2, no specific conclusions can be drawn and further research is needed to
increase the aggregate of observations. It is worth noting that the DW-criterion is intended for small samples,
which is important because the time series of the dynamics of economic phenomena are usually short.
You can show the relationship of the autocorrelation coefficient  between adjacent residual members
of the series and the DW- criterion. Namely: if  = 1,
then DW = 0; if  = 0, then DW = 2; if  = − 1, then
DW = 4. These ratios indicate that there are regions in
which the Darbin-Watson test does not give a specific
autocorrelation answer. The upper and lower bounds of
the DW-criterion define the boundaries of this area for
different sample sizes, a given significance level, and a
given number of explanatory variables.
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Note that when DWreal  2, it is a negative autocorrelation (   0). Since the critical values of the
DW-criterion are tabulated only for the case of positive
autocorrelation, in order to make a correct conclusion
regarding the negative autocorrelation, it is necessary
to compare the critical value of the DW-criterion with
no calculated DWreal, and the number 4 – DWreal.
For our financial stability index DW  1,98 .
Therefore, we conclude that there is no autocorrelation of residuals.
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The magnitude of the deviations of the values of
the time series along the growth curve from the actual
level characterizes the accuracy of the trend model. For
this purpose, we use such statistics as the mean quadratic deviation  , the mean relative error of approximation

2

efficient of determination R , and others. They are
calculated by the formulas:





1 n
~
i  i

n  m i 1

2

where n is the number of levels of the series; m
is the number of parameters that has a function of
growth;

i

 , the coefficient of convergence  2 , the co-

1
 0,0297  0,061 ;
10  2



integral index;

~
i − the value of the integral index ac-

cording to the trend model.

− actual values of the financial stability

~
1 n i  i
1
  
100 %   0,71100 %  7,1% ;
n i 1 i
10

    
n

2 

~

i 1
n

where



i

(23)

2

i

   
i 1

(22)



2

0,0297
 0,277 ,
0,1073

(24)

i

is the mean value of the financial stability integral index.

R 2  1   2  1  0,277  0,723 .

In the case of a straight-line trend, the confidence interval

пр

(25)

is:
,

where  is the bias period;

~
yn − point forecast
on a linear model for the n    th period of time;
S ~y – standard error in which m  2 ;
K  t  1 

1 3  n  2  1

;
n
n n2  1
2



t

(27)

is the tabulated value of the Student criterion

at the level of significance  .
To calculate the confidence forecast interval in the
case of a straight-line trend, you can also use the following formula:



(28)

t – ordinal number of series level
t  1, 2, ..., n; summation is conducted on all
observations; t corresponds to the n    th period
of time for which we make the forecast; t – the time
where

corresponding to the middle of the observation period
for the outgoing series.
If the beginning of the countdown is moved to the
middle of the observation period, that is

t  0 , then

(29)
Similarly, confidence intervals can be found in the
case of other growth curves that have a horizontal asymptote.
After the logarithm, the equation of the logistic
curve takes the form

~
Y  0,131 t  0,134 .

Find the confidence interval by the formula (21) in
the case of a linear trend in the new coordinates, and
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then, after completing the inverted transformations,
find the confidence interval for the logistic curve.
Standard error S ~y  0,278 ; K  2,25 .
For example, the following year, the interval prediction of an integral indicator of financial stability for
a test economy with a confidence probability of 0,95 is
.
Thus, the obtained interval value of the predicted
financial stability level indicates the existence in the
test enterprise of the potential for increasing it (up to
0,875). However, there is also a likelihood of a slight
decrease in the value of the integral index (up to 0,663).
The reasons for such deviations may be changes in
the internal and external environment of the enterprise.
Conclusions. The conducted studies have revealed the anomalous value of the financial stability integral index over a ten-year period and established the
nature of its occurrence. The analysis also showed that
in the experimental time series there is a long trend of
development, namely, there is a trend of development,
namely, there is a trend. Therefore, this series can be
used to build an economic-mathematical model and to
determine predictive values.
We have also established the type of the most accurate trend model of the financial stability integral index of the test enterprise and its adequacy is proved
with high probability.
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Note that the algorithms presented in the paper are
universal in nature and can be used in the study of other
economic phenomena and categories.
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CONSISTENCY OF EXPERT OPINIONS DETERMINATION IN FINANCIAL ANALYSIS WITH USE
SPECTRAL APPROACH
Ruzakova O.
Сandidate of Economic Sciences, associate professor of the department of computer science and economic
cybernetics,
Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia, Ukraine
Abstract
The problem of determining the level of estimations consistency during is considered group examination. The
objective of the study is to develop a method for determining the consistency of peer reviews, without the number
of key weaknesses inherent in existing methods. To increase the level of consistency, an expert feedback procedure
is proposed, provided that no pressure is exerted on the expert. Expert evaluation the significance of the parameters
of the financial condition of the enterprise for consistency with the spectral approach is presented in this article.
The feasibility of using the spectral approach in financial analysis to verify the consistency of peer reviews is
substantiated. An enhanced aggregated set of expert assessments, which is a strong base for further calculations,
is defined.
Keywords: expert evaluation, consistency, spectral approach, the financial condition of the enterprise,
financial parameters.
In the current conditions of the country's development, there is an urgent need to take into account the
powerful arrays of financial and statistical reporting in
making adequate financial decisions. This necessitates
the involvement of experts’ number to process such a
wealth of data. Today, there are approaches that allow
you to evaluate the quality of expert opinions by determining their degree of consistency, but most of them
analyze all criteria at the same time, not individually. In
addition, they do not take into account the competence

of experts at the stage of calculating the consistency coefficient. Solving this problem will improve the quality
of the peer review process, which in turn will have a
significant impact on final decisions.
Today, scientists have developed many methods
of assessing the financial and economic activity of the
enterprise. To improve the quality of the evaluation
process, some of the scientists involve expert diagnostics methods. Significant contribution to the study of
this problem has been made by such scientists as: Beshelev S., Gurvich F., Malyshev N., Vernstein L.,
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Bozhenyk A., Stoyanov E., Totsenko V. [1-4] and others. However, practically none of them considers the
differences of the experts’ opinion on each individual
parameter when elaborating expert assessments, which
makes the overall consistency possible.
The purpose of this article is to improve the accuracy of the assessment of expertise using the spectral
approach.
The process of financial analysis requires the arrays of group expertise processing. The key problem
here is determining the weight of the estimated object
of the decision object. The methods of FCE estimation
contain recommendations for the calculation of financial ratios, but practically none of them takes into account, unfortunately, the influence of these ratios on the

61
decision making regarding the estimation of the financial condition of the enterprise. Therefore, to solve this
problem, the authors of the scientific study propose to
use and appropriately process expert knowledge. Recently, the problem of formalization of the peer review
process has become increasingly important. However,
there is no universal model for assessing the competence of the selected experts, which would allow for
more accurate management decisions.
Consider the model proposed by the author of the
research model of expert competence.
Questionnaire and self-assessment methods are
suggested to determine competence.
For the questionnaire, the coefficient of competence is determined by the formula:

ka 
where

 ij

 ij
i

j

 i

,

(1)

i
– is the weight of the j-th characteristic (distinguished by the expert), which is estimated in the



i-th gradation in points; i – maximum weight of the i-th gradation in points.
I propose to include five blocks of questions in the questionnaire:
1. Experience.
2. Field of expert activity (enterprise, banking sphere, teaching activity).
3. Position (executor, middle manager, senior manager).
4. Theoretical level of preparation (Bachelor, Specialist, Master, PhD, Doctor of Economics, presence of
academic non-social rank).
5. Image in business circles.
Five experts were involved in the research.
The results of the expert survey are shown in Table 1.
Table 1
Questionnaire of experts
Rating categories
Balls
Experts
1
2
3
4
5
Experience:
30
up to 5 years
15
15
from 5 to 10 years
25
25
More than 10 years
30
30 30 30
Field of activity of the expert
25
enterprise
15
15
banking sphere
25
25
25
25
educational institutions
10
10
Position
25
performer
5
5
middle manager
15
15 15
senior executive
25
25
25
Theoretical level of preparation
10
bachelor
5
specialist
6
6
6
6
MSc
7
7
Ph.D.
8
Doctor of Economics
9
9
availability of academic non-public title
10
Image in business circles
widely recognized in business circles man
a person recognized as a specialist in several sectors of the economy
a person recognized as a specialist in a particular field of economy
little known in business circles man
Total

10
10
8
4
2
100

10

10
4

92

70

2
66

96

2
53

62

Slovak international scientific journal # 39, (2020)
Substituting the results of the survey into formula (1), we determine the coefficients of experts’ competence
in the questionnaire:

25  25  7  25  10 92

 0,92 ;
30  25  25  10  10 100
30  15  6  15  4
70

 0,7 ;
Expert 2: k a 2 
30  25  25  10  10 100
30  10  9  15  2
66

 0,66 ;
Expert 3: k a 3 
30  25  25  10  10 100
30  25  6  25  10 96

 0,96 ;
Expert 4: k a 4 
30  25  25  10  10 100
15  25  6  5  2
53

 0,53 .
Expert 5: k a 5 
30  25  25  10  10 100
Expert 1:

k a1 

In order to increase the validity of peer review, it is advisable to supplement the questionnaire with selfassessment. This will allow objectively and comprehensively to form a comprehensive aggregated assessment of
the expertise quality by the criteria of completeness and effectiveness.
Self-assessment is needed to further assess the expert's awareness. In the process of self-assessment, each
specialist assesses their level of education on a 10-point scale, emphasizing the corresponding points:
- "0" points – expert is not aware of the essence of the investigated issue;
- "10" points – if the question falls within the sphere of narrow specialization of the expert.
The remaining (intermediate) 1-9 points are awarded depending on the expert's level of knowledge of the
problem under study.
The expert's competence in self-assessment is calculated by the formula:

kc 
where

l

 l
l

n

,

(2)

l
- self-esteem (in points), which characterizes the degree of awareness of the specialist with the

problem  ; n – is the highest possible self-esteem (10 points).
For self-assessment, questions are raised about awareness in the areas of financial sustainability, liquidity and
mobility, business activity and profitability.
The results of the self-assessment of the experts selected for the scientific research are given in Table 2.
Table 2
Experts' self-assessment
Expert Awareness of Expert Awareness:
Marks
Experts
1
2
3
4
5
financial stability of the enterprise
10
7
9
10
6
10
liquidity and mobility
10
9
7
9
5
10
business activity
9
6
5
10
4
10
profitability
9
7
7
9
5
10
Total
40
38
29
28
38
20
Substituting the results of the survey into formula (2), we determine the coefficients of experts’ competence
on self-esteem:

10  10  9  9 38

 0,95 ;
10  10  10  10 40
7967
29
Expert 2: k c 2 

 0,73 ;
10  10  10  10 40
9757
28
Expert 3: k c 3 

 0,7 ;
10  10  10  10 40
Expert 1:

kc1 
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10  9  10  9 38

 0,95 ;
10  10  10  10 40
6545
20


 0,5 .
10  10  10  10 40

kc 4 

Expert 4:

Expert 5:

kc5

Therefore, a complex method of assessing the experts’ competence was synthesized on the basis of two methods (questionnaire and self-assessment).
Thus, the competence of a specialist is determined by the formula:

  ij
i

k

j



 i

 l
l

n

i

l

2



k a  kc
2

.

(3)

Substituting the values of the competence coefficients in the questionnaire and self-assessment in formula
(3), we define the generalized experts’ competence coefficients.

0,92  0,95
 0,94 ;
2
0,7  0,73
Expert 2: k 2 
 0,71 ;
2
0,66  0,7
 0,68 ;
Expert 3: k 3 
2
0,96  0,95
Expert 4: k 4 
 0,96 ;
2
0,53  0,5
Expert 5: k5 
 0,51.
2
Expert 1:

k1 

Since the competence factor of each expert is greater than 0.5, it can be argued that the expediency of their
use in further analysis is fully justified. For this purpose it is necessary to normalize the competence coefficients.
The competence coefficient must satisfy the condition:

d

 kns  1,

(4)

s 1
where d –is the number of experts;

k ns – normalized coefficient of relative competence of the s-th expert.

Therefore, we normalize the coefficients of competence obtained by formula (3). Thus:

d

 k s  0,94+0,71+0,68+0,96+0,51=3,8.

s 1

k ns 

ks

(5)

d

 ks

s 1

0,94
 0,24 ;
3,8
0,68

 0,18 ;
3,8

0,71
 0,19 ;
3,8
0,96

 0,25 ;
3,8

Expert 1:

k n1 

Expert 2:

k n2 

Expert 3:

k n3

Expert 4:

k n4

Expert 5:

k n5 

0,51
 0,14 .
3,8
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In the study, the results of which are highlighted in this article, five experts were involved in the collaboration,
whose competence was evaluated in [5]. These specialists are offered to estimate a number of parameters of the
financial state of the enterprise [6-8]. We will place all expert marks in Table 3.
Table 3
Score points provided by experts financial parameters
Expert Ratings
Options
Mark
e1
e2
e3
e4
e5
Independence (autonomy) ratio
x1
6
5
6
6
5
Financial stability ratio
x2
6
6
5
6
6
Coefficient of financial stability
x3
5
6
6
6
6
Maneuverability factor of own funds
x4
4
5
3
4
4
The ratio of the provision of own working capital
x5
5
5
6
6
6
Money solvency ratio
x6
4
3
2
3
3
Ratio of estimated solvency
x7
4
4
5
4
3
Ratio of critical (current) liquidity
x8
6
6
6
6
5
Asset Mobility Ratio
x9
3
3
4
3
3
Asset turnover ratio
x10
3
4
3
4
5
Receivables turnover ratio
x11
3
3
4
3
3
Ratio of accounts payable
x12
3
2
1
2
2
Inventory turnover ratio
x13
3
4
3
3
2
Turnover ratio of fixed assets
x14
2
3
2
2
3
Equity turnover ratio
x15
2
2
3
2
3
Cost-effectiveness
x16
3
4
3
3
2
Profitability sale
x17
3
2
3
3
3
Return on all assets
x18
5
5
4
4
3
Ratio of receivables and payables
x19
4
3
4
4
5
Return on equity
x20
4
4
3
4
4
Once the data from the experts are collected, we process the estimates obtained. It is advisable to use the rank
correlation method when processing the materials of collective expert estimation of the relative parameters weight.
Therefore, the data obtained in points are ranked accordingly. A rank equal to one is assigned to the most important
factor; rank with maximum number n – is the least important factor. If an expert assigns the same number of scores
to several factors, then they are assigned standardized ranks. The standardized rank is the fraction of the sum of
the seats occupied by factors of equal rank and the total number of such alternatives.
Analyzing the scores given to the indicators by the first expert: 6,6,6,5,5,5,4,4,4,4,4,4,3,3,3,3,3,3,3,2,2, let's
determine the places, which takes each indicator according to the number of points: 1–3; 4–6; 7-11; 12-18; 19–20.
Using the rules for determining standardized ranks, we obtain the following values: 2; 5; 9; 15; 19.5, where 2 = (1
+ 2 + 3): 3; 5 = (4 + 5 + 6): 3; 9 = (7 + 8 + 9 + + 10 + 11): 5; 15 = (12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18): 7; 19.5 =
(19 + 20): 2.
Similarly, we determine the ranks of all other experts and record the results in table 4.
Table 4
Matrix of ranks on indicators of financial condition of the enterprise
Marking
Expert estimates
e1
e2
e3
e4
e5
x1
2
5,5
2,5
3
5,5
x2
2
2
5,5
3
2
x3
5
2
2,5
3
2
x4
9
5,5
14
9
8,5
x5
5
5,5
2,5
3
2
x6
9
15
18,5
14,5
13,5
x7
9
10
5,5
9
13,5
x8
2
2
2,5
3
5,5
x9
15
10
14
9
5,5
x10
15
15
8,5
14,5
13,5
x11
15
19
20
18,5
19
x12
15
10
14
14,5
19
x13
19,5
15
18,5
18,5
13,5
x14
19,5
19
14
18,5
13,5
x15
15
10
14
14,5
19
x16
15
19
14
9
13,5
x17
5
5,5
8,5
9
13,5
x18
9
15
8,5
9
5,5
x19
15
15
8,5
18,5
13,5
x20
9
10
14
9
8,5
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After the expert data has been processed, it is necessary to assess the degree of expert opinions consistency.
We use the dispersion coefficient of concordance (W), which is defined as the ratio of the variance estimate (D) to
the maximum value of this estimate (Dmax):

W

D
Dmax

.

(6)


1 m d
D
   ris  r 
m  1 i 1 s 1


2
,

where m – is the number of objects; ris – rank given by the s-th expert of the i-th object;
of ranks.

r

 d

We denote    ris  r 
i 1 s 1

m

(7)

r

- arithmetic mean

1 m d
  ris .
m i 1s 1

(8)

2
by Zs2. The results of the calculations are recorded in Table 5.

Table 5
Determination of the average ranks sum, squares of deviations of the ranks sum from the average sum
Marking
Expert estimates
Ranks sum
Deviation of the ranks sum
Zs2
from the average sum
e1
e2
e3
e4
e5
rs
Zs
x1
2
5,5
2,5
3
5,5
18,5
-34
1156
x2
2
2
5,5
3
2
14,5
-38
1444
x3
5
2
2,5
3
2
14,5
-38
1444
x4
9
5,5
14
9
8,5
46
-6,5
42,25
x5
5
5,5
2,5
3
2
18
-34,5
1190,25
x6
9
15
18,5 14,5 13,5
70,5
18
324
x7
9
10
5,5
9
13,5
47
-5,5
30,25
x8
2
2
2,5
3
5,5
15
-37,5
1406,25
x9
15
10
14
9
5,5
53,5
1
1
x10
15
15
8,5
14,5 13,5
66,5
14
196
x11
15
19
20
18,5
19
91,5
39
1521
x12
15
10
14
14,5
19
72,5
20
400
x13
19,5
15
18,5 18,5 13,5
85
32,5
1056,25
x14
19,5
19
14
18,5 13,5
84,5
32
1024
x15
15
10
14
14,5
19
72,5
20
400
x16
15
19
14
9
13,5
70,5
18
324
x17
5
5,5
8,5
9
13,5
41,5
-11
121
x18
9
15
8,5
9
5,5
47
-5,5
30,25
x19
15
15
8,5
18,5 13,5
70,5
18
324
x20
9
10
14
9
8,5
50,5
-2
4
Total
1050
997,5
12438,5

r

52,5
The maximum value of the variance is determined by the formula:

Dmax 
where

Ts





d

d 2 m3  m  d  Ts
12m  1

s 1

,

(9)

– is the index of related rankings in the s-rank.

Ts 

 hk3  hk ,

HS

k 1

(10)
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where Hs – is the number of groups of equal rank in the s-th ranking; hk – is the number of identical ranks in
the k group of related ranks when ranked by the s expert.
Substituting (7), (9) into (6), we write the expression to determine the concordance coefficient:

m

W

D

Dmax

12 Zs2
i 1

.

d

(11)

d (m  m)  d  Ts
2

3

s 1

According to Table 3 in the ranking expert s1 there are 5 groups of connected ranks (6;6;6), (5;5;5), (4;4;4;4;4),
(3;3;3;3;3;3;3), (2;2), so H1 = 5, h1 = 3, h2 = 3, h3 = 5, h4 = 7, h5 = 2. Hence Т1 = (33–3) + (33–3) + (53–5) + (73–7) + (23–
2) = 510. Similarly, we define Т2...Т5.
Т2 = (33–3)+(43–4)+(53–5)+(53–5)+(33–3) = 348;
Т3 = (43–4)+(23–2)+(43–4)+(73–7)+(23–2) = 468;
Т4 = (53–5)+(73–7)+(43–4)+(43–4) = 576;
Т5 = (33–3)+(43–4)+(23–2)+(83–8)+(33–3) = 618.
Substituting the values Тs, S and m = 20, d = 5 to formula 2.15 we obtain:

W

12  12438,5
 0,8 .
186900

The concordance coefficient takes values from 0 to 1. The greater the value of the concordance coefficient,
the more consensual the experts' opinions are. At W = 1 there is complete consistency of experts' opinions; if W =
0, the information is completely inconsistent.
In this case, the value of the concordance coefficient is close to one, therefore, it can be concluded that the
degree of concordance of experts' opinions is quite high.
The concordance coefficient is a random variable. The significance of the concordance coefficient is checked
by Pearson's criterion (  ):
2

m

2 

12 Zs2
i 1

.

(12)

1 d
dm(m  1) 
 Ts
m  1 s 1

Based on previously calculated data:

2 

12  12438,5
149262
.

 75,87
1
1967,37
5  20(20  1) 
2520
20  1

2
The calculated value  is compared with the table value for n = m–1 degrees of freedom and significance level (P = 0,95). In our case, at n = 20–1 = 19
2
degrees of freedom and P = 0,95  табл. = 31.4. Since
31,4 <75,87, the hypothesis about the consistency of
experts in the ranking is accepted.

The author of the research proposes to use a spectral approach for the determination of consistency provided by many expert estimations, the proposed
Totsenko V. [4].
Ask the expert evaluations (table. 1) as a set V =
{vj}, j = (1, m ), that represents the numbers of scale
divisions with n divisions. Imagine a set V range, which
is an n-component vector R = {ri}, i = (1, n), where ri –
is the number of experts who indicated the i-e scale division as an estimate.
n
n


n

  i i   i i   i ln  i 

 ,
i 1
i 1
k s  1  i 1
z
n



G  i  (n  1) / 2  ln n  

 i 1
 


m
where G 
; m – number of exln(m)n ln(n)
perts; уi – the sum of the coefficients of relative experts’
competence, evaluation of which is presented and i division of the scale; z – boolean function that specifies

(13)

the necessary and sufficient conditions under which the
consistency coefficient ks is equal to zero; i(d) – is the
number of the scale division, which is the rounded estimates provided by the experts of the d group d = (1,q);
уi(d) – the sum of the coefficients of the experts’ competence whose scores rounded to the division number i(d).
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In our case, the number of experts m = 5. In [5],
the author has determined the coefficients of the relative expert’s competence:
1st expert – 0,24; 2 – 0,19; 3rd – 0,18; 4 – 0,25; 5y – 0,14.
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We define the coefficients of consistency of expert
assessments on each of the indicators. For parameter x1:
V = {6;5;6;6;5}, R = {0;0;0;0;2;3}.

,5

,5

,5

,5

Fig. 1. The range R of expertise for indicator x1
Consequently, the coefficient of expert estimates consistency for the independence coefficient (x1) is calculated as follows:





0,33 5  (5  0,33  6  0,67)  0,67 6  (5  0,33  6  0,67)  (0,33  ln 0,33  0,67  ln 0,67) 

kc1  1 
1  0,655.
5
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
 6 1

 2
 3
 4
 5
 6
 ln 6  

 1
2
2
2
2
2
2

 ln(5)  6  ln(6) 
For parameter x2: V = {6;6;5;5;6}, R = {0;0;0;0;2;3}.
,5
,5
,5
,5
,5

Fig.2. The range R of expertise for indicator x2
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 1  0,754.
kc 2  1 
5
6 1
6 1
6 1
6 1
6 1
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2

 ln(5)  6  ln(6) 
Similarly determine the coefficients of uniformity for all other indicators.

kc3  0,706, kc 4  0,586, kc5  0,624, kc 7  0,618, kc8  0,793, kc9  0,754,
kc10  0,485, kc11  0,754, kc12  0,545, kc13  0,609, kc14  0,655, kc15  0,659,
kc16  0,609, kc17  0,745, k c18  0,483, kc19  0,609, kc 20  0,754.
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Quantification of the coherence of the of expert assessments is not an end in itself but is intended to justify
the answer to the question regarding the possibility of
using this set to compute the aggregated expert assessment. If the set of expert estimates it is impossible to
recognize the information, you need a team of experts
to offer a repeat assessment. Otherwise, you should answer the question: "do a lot of expert evaluations obtain
generalized estimates with sufficient accuracy?" The
answer to this question can be obtained by comparing
the coherence of the investigated set of panel estimates
coefficient with threshold application.
The threshold for the use Тз is called of coherence
of many expert assessments coefficient that calculates
a generalized expert estimates with acceptable precision [4]. Relative to expert estimates, to characterize
their accuracy it is more convenient to use the concept
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of permissible differences of opinion. This concept is
easiest to formulate on the whole of the estimates of
two experts. In this context, acceptable will consider
the differences in the estimates of two experts for more
than b scale divisions. The choice of value b (usually 1,
2) is determined by the quality requirements of expert
information. The threshold for the use of the chosen coefficient coherence spectrum containing two equally
competent experts that are remote to the b bars. It is
important only the relative position of components.
This pair can be placed anywhere in the scale, because
the value of the coherence coefficient does not change
under simultaneous shift of all components to the same
value. We choose b = 1 to obtain high-quality expert
information. For example, the experts gave the rating 5
and 6.





 0,5 5  (5  0,5  6  0,5)  0,5 6  (5  0,5  6  0,5)  (0,5  ln 0,5  0,5  ln 0,5) 
Tç  1 
 1  0,588.
2
7
7
7
7
7
 7
 

 1   2   3   4   5   6   ln 6  
ln(
2
)

6

ln(
6
)
2
2
2
2
2
 2
 

Important is the set V for which kc(V)  Тз [4].
If kc(V) < Тз, then the set V does not carry enough
information. Therefore, among the experts choose the
least competent, and invite him to reconsider his assessment, and did not provide an estimates of other experts.
Under conditions of equal competence choose expert,
the evaluation of which module is more different from
the average evaluation set V, and invite him to reconsider it. If the expert refused, his rating is excluded from

the set V. Thereafter, determine the consistency of the
obtained set of expert assessments coefficient. If at
some step the requirement kc(V)  Тз, such lot is considered significant and an average rating determined for
him, is chosen as an agreed aggregate score. If at some
step the process is terminated because of failure to do
so, the team needs to be replaced.
So, evaluate the significance of our sets.

 Тз, kc2 = 0,754  Тз, kc3 = 0,706  Тз, kc5 = 0,624  Тз, kc 7  0,618  Тз, kc8  0,793
 Тз, kc9  0,754  Тз, kc11  0,754  Тз, kc13  0,609  Тз, kc14  0,655  Тз, kc15  0,659
 Тз, kc16  0,609  Тз, kc17  0,745  Тз, kc19  0,609  Тз, kc 20  0,754  Тз.

kc1 = 0,655

kc 4  0,586< Тз. It was proposed that a third
expert to review it and he changed it to 4, resulting in a
factor of coherence equal to

kc 4  0,746  Тз.

kc 6  0,545 < Тз. It was proposed that a third expert

to review it and he changed it to 3, resulting in the consistency ratio was equal to

kc 6  0,706  Тз.

kc10  0,485 < Тз. It was suggested that the fifth expert to review it and he changed it to 4, resulting in a
factor of coherence equal to

kc10  0,626  Тз.

kc12  0,545< Тз. It was suggested that the third expert review his assessment and change it to 2, resulting
in a coefficient of consistency equal to

kc12  0,706  Тз. kc18  0,483<

Тз. It was

suggested that the fifth expert review his grade and
change it to 4, resulting in a consistency coefficient of

kc18  0,624  Тз.

Therefore, only now we can conclude that expert
opinions are fully consistent. The ultimate purpose of
processing this set of expert assessments V is to determine an aggregate agreed estimate of the significance
of the financial parameters.
To take into account the views of all experts, we
propose to calculate an aggregate score that includes
the competence of all experts:

d

e   k ns es ,

(14)

s 1

k ns – is the normalized coefficient of relative competence of the s-th expert; es – an estimate
where

given by the s-m expert.
An aggregate estimate of the significance of the
independence factor x1:
e1
=
6·0,24+5·0,19+6·0,18+6·0,25+5·0,14=5,67.
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Aggregate evaluation of the significance of the financial stability ratio x2:
e2
=
6·0,24+6·0,19+5·0,18+5·0,25+6·0,14=5,57.
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Similarly, we determine the aggregate estimates of
the significance of all other financial parameters and
record the results in Table 6.

Table 6
Determination of aggregate consistent peer review significance of the financial parameters
Options
Expert Assessment
Aggregated Assessment
e1
e2
e3
e4
e5
е
x1
6
5
6
6
5
5,67
x2
6
6
5
6
6
5,82
x3
5
6
6
6
6
5,76
x4
4
5
4
4
4
4,19
x5
5
5
6
6
6
5,57
x6
4
3
3
3
3
3,24
x7
4
4
5
4
3
4,04
x8
6
6
6
6
5
5,86
x9
3
3
4
3
3
3,18
x10
3
4
3
4
4
3,58
x11
3
3
4
3
3
3,18
x12
3
2
2
2
2
2,24
x13
3
4
3
3
2
3,05
x14
2
3
2
2
3
2,33
x15
2
2
3
2
3
2,32
x16
3
4
3
3
2
3,05
x17
3
2
3
3
3
2,81
x18
5
5
4
4
4
4,43
x19
4
3
4
4
5
3,95
x20
4
4
3
4
4
3,82
Analyzing Table 6, we can conclude that the aggregate assessment, which includes the competence of
all involved professionals, allows obtaining accurate
values of the weights of the parameters of the financial
condition of the enterprise. And the qualitative estimates obtained are a good basis for building up a whole
financial analysis methodology.
The possibilities of using expert judgment in the
economy are unlimited. Already, the DSS has been established on the basis of such estimates, which are used
by different companies to reduce the risk when planning their financial activities. The author substantiates
the feasibility of using the spectral approach proposed
by Totsenko V. in financial analysis for verification of
expert estimates for consistency. The article discusses
the methodology for determining the consistency of expert opinions, the use of which can significantly improve the accuracy of the peer review process. And
this, in turn, will allow developing in the future an effective and high-quality system for assessing the financial condition of the enterprise.
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Анотація
У статті аналізуються погляди науковців щодо визначення та класифікації війни та військових конфліктів, як видів зовнішнього збройного насилля. Розглянувши основні концепції щодо війни та військового
конфлікту автор констатує відсутність сталої системи класифікації та визначення цих феноменів. Матеріали представлені у статті підтверджують, що війна і військовий конфлікт є дуже подібними явищами та
мають схожі ключові характеристики, а відрізняються, в першу чергу, масштабами, інтенсивністю, територією ведення бойових дій та обсягом залучення збройних сил.
Abstract
The article analyzes the views of scientists on the definition and classification of war and military conflicts
as types of external armed violence. Having examined the basic concepts of war and military conflict, the author
notes the absence of a stable system of classification and definition of these phenomena. The material presented
in the article confirms that war and military conflict are very similar phenomena and have similar key characteristics, and they differ in the scale, intensity, territory of warfare and the volume of engagement of the armed forces.
Ключові слова: військовий конфлікт, війна, збройне насилля, класифікація, визначення поняття.
Keywords: military conflict, war, armed violence, classification, definition of concept.
Однією з найактуальніших проблем сучасного
міжнародного співтовариства залишається створення ефективної моделі глобального запобігання
війні та військовим конфліктам, що визнані однією
з найбільших загроз людства. Важливість указаного завдання відчуває й Україна, що з 2014 р. зіштовхнулась з наймасштабнішим у своїй історії викликом – військовим конфліктом на Сході держави.
Попри зусилля влади та міжнародного співтовариства, збройні зіткнення вздовж лінії розмежування
тривають і сьогодні. Розробка ефективно діючих
механізмів запобігання війні та військовим конфліктам, серед іншого, передбачає детальне вивчення
основних трактувань їх природи, що склалися у сучасній політологічній науці. Саме реалізації цього
завдання і присвячена подана стаття.
Здійснити зазначену мету, на наш погляд, можливо лише паралельно із визначенням дефініцій
такого дотичного феномену як «збройний конфлікт». Очевидно, що всі три вказані явища є частиною більш широкого феномену «соціального конфлікту». У науковій літературі під конфліктом розуміють найвищу стадію загострення суперечностей
між певними суб’єктами (індивідуальними або колективними), що розв’язуються силовими методами. Відповідно, змістом цього поняття є
суб’єкти, протиріччя між ними та силові засоби їх
вирішення [1, с. 328; 12, с. 52‒53].

За допомогою аналізу ключових компонентів
із більш широкого явища «соціальний конфлікт»
можна виокремити менше за об’ємом поняття
«збройний конфлікт». Отже, збройний конфлікт ‒
це протиборство між соціальними суб’єктами, що
характеризується застосуванням зброї з метою вирішення наявних протиріч між ними.
Цілком зрозуміло, що війна та військовий конфлікт характеризуються наявністю значно більшої
кількості сутнісних ознак, ніж лише застосування
зброї. Виходячи із зазначеного можна зробити висновок, що вказані феномени є видами такого
об’ємного поняття як «збройний конфлікт». Стосовно війни, то до її змістовних характеристик В. Махонін відносить: «наявність суб’єктів військово-політичних відносин; протиріччя у відносинах між
цими суб’єктами; застосування збройного насильства як головного засобу вирішення загострення
протиріч; здійснення протиборства в широких масштабах з максимально можливим використанням
збройних сил; наявність особливого стану суспільства загалом, що характеризується, в тому числі,
напрямком усіх ресурсів на забезпечення військових дій з метою досягнення перемоги» [10, с. 146].
На думку вказаного автора суб’єктами військово-політичних відносин слід уважати: «держави
з їх збройними силами, а також опозиційні органі-
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зації, руху, угруповання, що мають у своєму розпорядженні збройні формування і висувають політичні вимоги» [10, с. 146].
В. Махонін уважає, що дві останні із наведених
вище характеристик війни є ключовими та тими, що
виокремлюють її з більш широких понять соціального та збройного конфлікту [10, с. 146]. Подібної
точки зору дотримуються Е. Тужба [16, с. 190] та С.
Чекінов і С. Богданов [17, с. 35]. Зокрема, останні у
спільній роботі зазначають, що: «Критерієм наявності або відсутності війни є місце і роль військових та невійськових засобів у політичному протиборстві. Якщо збройна боротьба або інші дії збройних сил є головними засобами досягнення
політичних цілей, а всі інші невійськові засоби насильства працюють на забезпечення найбільшого
ефекту застосування збройних сил, то це не що
інше, як війна. Виходячи з цього, не є війною політичне протиборство, в якому ставка робиться на невійськові засоби насильства, а війська лише впливають у силу своєї наявності...» [17, с. 36].
На наш погляд, слід підкреслити, що війна тягне за собою і особливий правовий режим. По-перше, акт оголошення війни, або, в залежності від
національного законодавства, введення військового стану чи особливого порядку державного
управляння, тягне за собою обмеження основних
прав і свобод людини і громадянина [9]. По-друге,
вказана ситуація передбачає розрив дипломатичних, консульських та, відповідно, політичних, економічних й культурних відносин, а також припинення дії міжнародних договорів між державамисуб’єктами війни [11, с. 225].
Масштабність збройного міжнародного протистояння також є ключовою характеристикою війни
[16, с. 189]. Так, виходячи із Уппсальської програми даних про конфлікти, війною є збройний конфлікт, що ведеться збройними силами двох сторін
(як мінімум, одна з яких є урядом будь-якої держави) за встановлення контролю над урядом та/або
територією, в ході якої в бойових діях протягом календарного року гине не менше 1000 осіб [7, с. 221].
На основі зазначених вище ключових сутнісних характеристик війни В. Махонін пропонує наступне визначення аналізованого феномену: «Війна
‒ це спосіб розв’язання суперечностей між
суб’єктами військово-політичних відносин засобами збройного насильства, використовуваними в
широких масштабах» [10, с. 126].
На наш погляд, термін «війна» слід розширити, додавши до нього важливі характеристики,
що зустрічаються у інших авторів. Зокрема,
обов’язково необхідно враховувати, що війна професіоналізує збройну боротьбу. «Нарешті, війна ‒
це відкрита форма насильства, в якій за допомогою
зброї дозволено підкорення та вбивство одних людей іншими. Тобто війна виступає формою легітимізації насильства. Вона здійснюється планово, навмисно, цілеспрямовано, з використанням як знарядь нападу, так і засобів захисту. Важливим є
також той факт, що війна є формою колективної діяльності. Індивідуальні вольові збройні дії є елеме-
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нтом війни лише тоді, коли відбуваються як частина дій армії, народу, етносу» ‒ пише Є. Карпова
[8, с. 35].
Варто також указати на характеристики використані Н. Розовим у межах запропонованого ним
терміну «війна». Дослідник, як і зазначені вище автори, звертає увагу на масштабний й організований
характер аналізованого явища, підкреслює, що у
війні задіяні групи спеціально підготовлених людей. Окрім того, Н. Розов укотре акцентує, що війна
‒ це політичний феномен, вона має саме політичні
мотиви та мету. Невід’ємною ознакою війни є, на
думку дослідника, і наявність насильницької,
збройної взаємодії між протиборчими сторонами
[13, с. 75‒120]. На останню характеристику, ще на
початку ХХ ст. звертає увагу О. Свєчін: «... як би
різноманітно не складалася війна, скільки б до неї
не приплутувалося сторонніх елементів, бій завжди
включається в поняття війни, так як він є обов’язковим пунктом, від якого виходить поняття війни»
[14, с. 46].
Наведемо також визначення, запропоноване у
колективній роботі Дж. Сінгером та М. Смоллом,
що має кількісну характеристику, подібну до тієї,
що застосовується в межах Уппсальської програми
даних про конфлікти. Отже, під війною вказані автори розуміють: «будь-яке тривале зіткнення між
військовими силами двох або кількох урядів (міждержавна війна), або між регулярною армією та
будь-якої іншої озброєною групою (внутрішньодержавна), в якому кількість жертв серед збройних
сил перевищує одну тисячу осіб на всьому протязі
зіткнення» [19, с. 2].
На наш погляд, цікавим є проаналізувати дефініцію «війна» у довідкових та енциклопедичних виданнях, особливо військового спрямування. Так, у
Військовій Енциклопедії І. Ситіна 1912 р. війна визначається як: «... найбільш потужний примусовий
засіб, за допомогою якого держава досягає своїх політичних цілей [3, с. 11]. Зрозуміло, що в Радянській Військовій Енциклопедії 1976 р. визначення
аналізованого феномену подавалось, виходячи із
засад марксистсько-ленінської ідеології. У другому
томі вказаного видання зазначається: «Війна, суспільно-політичне явище, продовження політики насильницькими засобами. … Для досягнення політичних цілей у війні використовуються збройні сили
як головний і вирішальний засіб, а також економічні, дипломатичні, ідеологічні та інші засоби боротьби» [15, с. 305].
У Військовій Енциклопедії випущеній в Росії в
1994 р. аналізованому явищу дана наступна дефініція: «Війна ‒ соціально-політичне явище, що представляє собою одну з форм вирішення соціальнополітичних, економічних, ідеологічних, а також національних, релігійних, територіальних та інших
протиріч між державами, народами, націями, класами, і соціальними групами засобами насильства
військового» [4, с. 233]. У Військовому енциклопедичному словнику 2007 р. розміщено наступний
термін: «Війна ‒ соціально-політичне явище, особливий стан суспільства, пов’язаний з різкою зміною
відносин між державами, народами, соціальними
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групами і з переходом до організованого застосування засобів збройного насильства для досягнення
політичних цілей. Поряд зі збройною боротьбою,
яка становить головний зміст війни, для досягнення
поставлених у війні цілей застосовуються також
дипломатичні, економічні, інформаційні та інші
форми протиборства і відповідні їм засоби» [5, с.
154].
У цивільних енциклопедичних виданнях, зокрема, в одному з найбільш авторитетних серед них
‒ Філософському енциклопедичному словнику
1989 р. війна характеризується як: «Організована
збройна боротьба між державами (групами держав), класами або націями (народами) ...» [18, с. 9596]. У Новій філософській енциклопедії 2000 р. розміщена наступна дефініція: «Війна ‒ це організована збройна боротьба між державами, націями, соціальними групами, що здійснюється спеціальним
соціальним інститутом (армією) із залученням економічних, політичних, ідеологічних, дипломатичних засобів» [2, с. 425].
На основі аналізу сутності, різних трактувань
терміну «війна» та сучасного переосмислення
цього феномену слід зазначити, що на сьогоднішній день в академічному середовищі існують дві кардинально відмінні точки зору. Частина науковців
виділяють збройну боротьбу як визначальну ключову ознаку, якщо вона присутня, то те чи те явище
можна характеризувати як війну. Інша частина висловлює подібну до наступної точку зору: «... війну
відрізняє не форма насильства, а основні її сутнісні
ознаки: безкомпромісна боротьба із застосуванням
засобів насильства протягом певного часу; перемога однієї зі сторін і поразка іншої; суттєва зміна
співвідношення сил і в підсумку їх інша розстановка» [6, с. 14].
Ураховуючи сучасні трансформаційні тенденції у сутнісних ознаках війни С. Чекінов та С. Богданов висловлюють досить цікаву точку зору: «На
наш погляд, змінювати трактування поняття
«війна» передчасно. Вона завжди велася і буде
обов’язково вестися з використанням тих чи тих видів зброї і представляти собою організовану
збройну боротьбу народів, держав, союзів, коаліцій. Звичайно, в ході будь-якої війни застосовувалися та будуть застосовуватися і невійськові форми
боротьби, особливо інформаційні, що суттєво впливають й на характер збройної боротьби. Причому
організаційні та технічні можливості їх ефективного здійснення різко зросли. Однак, головну специфіку війни становлять насильницькі дії, тобто застосування збройної сили» [17, с. 32-33].
На основі сутнісного та термінологічного аналізу маємо можливість запропонувати власну, узагальнюючу дефініцію війни ‒ це найбільш масштабний вид зовнішнього збройного насилля, як політичного феномену, що носить організований та
безкомпромісний
характер,
реалізується
суб’єктами військово-політичних відносин за допомогою військових засобів та передбачає особливий
стан суспільства.
Дотичним до війни видом збройного насилля є
військовий конфлікт. На наш погляд, необхідним
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завданням є виявлення різниці між цими явищами.
Вважаємо, що розв’язання поставленої проблеми
лежить у площині порівняння сутнісних характеристик указаних феноменів. Так, В. Махонін виокремлює наступні ключові ознаки військового конфлікту, що вирізняють його із більш широкого явища
збройного конфлікту: «наявність суб’єктів військово-політичних відносин; протиріччя у відносинах між цими суб’єктами; застосування збройного
насильства як головного засобу вирішення загострених протиріч; збройні зіткнення на якийсь обмеженій території; ведення бойових дій тільки частиною збройних сил, у той час, як інші війська знаходяться в місцях постійної дислокації та займаються
повсякденною діяльністю; бойові дії менш інтенсивні, ніж у війнах, і часто характеризуються епізодичність; військовий конфлікт не стає особливим станом всього суспільства» [10, с. 7].
Отже, війна і військовий конфлікт є дуже подібними явищами, мають схожі ключові характеристики, а відрізняються, в першу чергу, масштабами,
інтенсивністю, територією ведення бойових дій та
обсягом залучення збройних сил. В. Махонін підкреслює, що у сучасних військових конфліктах лінія
фронту, як правило, взагалі відсутня. «Війська та
незаконні збройні формування контролюють певні
райони досить умовно. Збройні зіткнення часто носять точковий характер» [10, с. 7]. Окрім того, в межах військового конфлікту спеціальний правовий
режим або відсутній, або розповсюджується на
зону ведення бойових дії та прилеглу територію.
Відсутній також особливий стан суспільства, що
передбачає концентрацію всіх ресурсів на потреби
армії. Відрізняється аналізовані явища і кількістю
втрат. Так, згідно з Уппсальською програмою даних військовим конфліктом є бойові дії, у ході яких
гине протягом року не менше 25 осіб, натомість
війна передбачає втрати від 1000 осіб [7, с. 22].
На наш погляд, обов’язково необхідно звернути увагу на ще одну принципову відмінність між
військовим конфліктом та війною, а саме на взаємовідносини між сторонами протиборства. Як вже
зазначалось вище, в умовах війни припиняються
міжнародні зв’язки між сторонами конфлікту, переговори не ведуться, а в мирних угодах закріплюються результати протистояння. За умов військового конфлікту політичні зносини не припиняються, а переговори ведуться до та під час бойових
дій. Як правило, завершується збройне протистояння подібного виду не перемогою однієї сторони і
поразкою іншої, а під дією комплексу військових та
політичних чинників [10, с. 8].
Ураховуючи вказані сутнісні характеристики
пропонуємо наступне узагальнююче визначення
аналізованого феномену. Військовий конфлікт ‒ це
вид зовнішнього збройного насилля, що реалізується суб’єктами військово-політичних відносин за
допомогою військових засобів та характеризується
обмеженими масштабами, інтенсивністю, територією ведення бойових дій та обсягом залучення
збройних сил.
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У межах нашого дослідження важливою проблемою є і класифікація війни та військового конфлікту як видів зовнішнього збройного насилля. У
науковій літературі основним класифікаційним
критерієм, як правило, визнається масштабність
військових дій. За цією ознакою виділяють світові,
регіональні та локальні війни. До світових відносяться війни, в яких беруть участь як провідні так і
другорядні у військовому плані держави, а бойові
дії ведуться одночасно на декількох континентах.
Регіональною слід вважати війну у якій беруть участь держави одного або кількох континентів, однак, бойові дії ведуться в межах одного континенту.
Локальна війна передбачає не більше трьох державучасників одного субрегіону, бойові дії розгортаються
на
території
цих
країн
[10, с. 9-10].
Виходячи з подібної логіки класифікуються і
військові конфлікти. Однак, зазначимо, що тут виділяють лише регіональний та локальний тип, оскільки збройний конфлікт світового масштабу є у
будь-якому випадку війною. Відповідно до регіональних відносять військові конфлікти, що передбачають участь держав одного або декількох континентів з веденням бойових дій у межах одного континенту. Локальним військовим конфліктом
уважаються такі, у яких беруть участь не більше
трьох держав одного субрегіону, а бойові дії не виходять за територіальні межі цих країн [10, с. 14].
Досить дискусійним залишається питання віднесення або до внутрішнього або до зовнішнього
збройного насилля війн та військових конфліктів
між державами та національно-визвольними рухами. На наш погляд, указані явища слід все ж таки
віднести до зовнішнього виду, оскільки саме за їх
допомогою після Другої світової війни значна кількість країн Азії та Африки отримали незалежність
[10, с. 11–14].
Таким чином, розглянувши основні концепції
щодо війни та військового конфлікту як видів зовнішнього збройного насилля, можна констатувати
відсутність сталої системи класифікації та визначення цих феноменів. Узагальнюючи ключові положення, розроблені провідними науковцями, наголошуємо, що кваліфікаційними характеристиками
війни є масштабність, пріоритетність саме збройних засобів вирішення протиріч та особливий стан
усього суспільства. Військовий конфлікт є дуже подібним явищем, що відрізняється меншими масштабами застосування зброї та не передбачає розірвання дипломатичних стосунків між суперниками й
особливого стану усього суспільства. Вказане узагальнення здається нам найбільш оптимальним у
контексті вивчення феномену збройного насилля.
Останній аспект детальніше розглядатиметься у наступних наукових публікаціях.
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