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SOCIO;ECONOMIC ASSESSMENT OF DISTURBENT FACTORS OF FOOD SAFETY SUPPLY

Виявлено та проаналізовано деструктивні чинники, що визначають стан продовольчої забезпеченості

країн світу на сучасному етапі його розвитку в несприятливих політичних і соціально;економічних умо;

вах. Показано реальний вплив деструктивних чинників на змістовні рівні продовольчої безпеки. Наве;

дено порівняльну характеристику потенціалу продовольчої безпеки різних країн, дано узагальнюючу

характеристику ідентичних проблем продовольчого самозабезпечення в конкретних локальних підсис;

темах. У статті в якості аналітичного майданчика проблемної локальної підсистеми світової продоволь;

чої системи представлена Україна в рамках конкретного часового відрізку. Наголошується на уразли;

вості економіки через співвідношення експорту та імпорту товарів, сальдо зовнішньоторговельного ба;

лансу і конкретних позицій імпорту продовольства.

Зокрема йдеться про величезні невикористані внутрішні резерви, якщо завозяться продукти, які в

достатній кількості можуть вироблятися в Україні. Розглянуто ситуацію з зовнішнім державним боргом

України, який перевищує в останні роки створений валовий внутрішній продукт. Це обмежує можли;

вості держави в забезпеченні продовольчої безпеки країни, а населення ставить на межу виживання.

Виявлено вплив лібералізації зовнішньої торгівлі в рамках вступу України до СОТ на зниження обсягу

сільськогосподарського виробництва. Визначено наслідки триваючих воєнних дій на сході України че;

рез втрату певної частини сільськогосподарських земель і частки ВВП цих регіонів у загальному ВВП.

Проаналізовано негативний вплив екстремальних кліматичних явищ на продовольчу безпеку.

До цього треба додати значні втрати в агропродовольчому комплексі на етапі збирання, обробки, збе;

рігання і реалізації сільськогосподарської продукції.

 Акцентовано увагу на диференційованому підході до оцінки факторів впливу на продовольче само;

забезпечення. Розглянуто практичні заходи посилення продовольчої безпеки і самозабезпеченості в умо;

вах геополітичної невизначеності.

З огляду на це слід констатувати все ще потужний ресурсний потенціал України: сприятливий клімат

для заняття сільським господарством. Підкреслюється, що маючи всі передумови для лідируючих по;

зицій в числі країн з високим рівнем самозабезпечення продовольством і високими експортними показ;

никами, політика, спрямована на продовольчу самозабезпеченість, повинна стати державним пріорите;

том.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація поступово пов'язує усі соціально�еко�

номічні процеси в єдину логістичну систему і зачіпає, в
тому числі, продовольчий сектор. "Виробництво про�
дуктів харчування з часом перетворилося з місцевої
аграрної системи в глобальну корпоративну, багату
імпортом, експортом і поставками, досить великими,
щоб щодня перетинати океани і континенти" [1]. Світо�
ва продовольча система, сформована з локальних підси�
стем, спрямована на забезпечення продовольчої безпе�
ки. Інтенсивно функціонуючі науково�технічні компо�
ненти світової продовольчої системи: агропромислові,
торговельні, маркетингові, логістичні, інноваційні, ко�
мунікаційні складові — стимулюють розвиток продо�
вольчого комплексу, що має забезпечити соціально�еко�
номічну безпеку як окремо взятого регіону, так і світу в
цілому.

Слід підкреслити, що питання продовольчого само�
забезпечення є дискусійним. Єдиного визначення цієї
дефініції немає. ФАО — Продовольча і сільськогоспо�
дарська організація ООН (Food and Agriculture
Organization, FAO) — трактує самозабезпеченість на�
ступним чином: "Під концепцією продовольчої самодо�
статності, як правило, слід розуміти, в якому ступені
країна може задовольнити свої потреби в продуктах
харчування за рахунок свого власного внутрішнього
виробництва". Частка вироблених товарів повинна на�
ближатися або перевищувати 100 відсотків від його
внутрішнього споживання, що не виключає імпорт то�
варів [2].

The destructive factors determining the state of food security of the countries of the world at the present

stage of its development in unfavorable political and socio;economic conditions are revealed and analyzed. The

real influence of destructive factors on the content levels of food security is shown. The comparative characteristic

of the potential of food safety of different countries is given, the general characteristic of identical problems of

self;sufficiency in the concrete local subsystems is given. In the article as an analytical platform of the problem

local subsystem of the world food system, Ukraine is represented within the framework of a specific time segment.

It emphasizes the vulnerability of the economy through the ratio of exports and imports of goods, balance of

foreign trade balance and specific positions of food imports.

In particular, it is about huge untapped domestic reserves if products that can be produced in sufficient

quantities in Ukraine are imported. The situation with the external state debt of Ukraine is considered, which

exceeds the gross domestic product created in recent years. This limits the state's ability to ensure food security

of the country, and the population puts the limit of survival. The influence of foreign trade liberalization in the

framework of Ukraine's accession to the WTO to reduce the volume of agricultural production was revealed.

The consequences of ongoing military operations in eastern Ukraine are determined due to the loss of a

certain part of agricultural land and the share of GDP of these regions in the total GDP.

The negative influence of extreme climatic phenomena on food safety is analyzed.

To this end, significant losses in the agro;food complex must be added at the stage of harvesting, processing,

storage and sale of agricultural products.

 The emphasis is on a differentiated approach to the assessment of the factors influencing food self;sufficiency.

Considered practical measures to enhance food security and self;sufficiency in conditions of geopolitical

uncertainty.

In view of this, the still strong resource potential of Ukraine should be noted: a favorable climate for agriculture.

It is emphasized that, having all the prerequisites for leading positions among the countries with a high level of

self;sufficiency in food and high export figures, a policy aimed at self;sufficiency of food should become a state

priority.

Ключові слова: продовольче самозабезпечення, деструктивні чинники, ресурсний потенціал, зовнішня тор�
гівля, ключові індикатори, агропромисловий  комплекс.

Key words: food self�sufficiency, destructive factors, resource potential, foreign trade, key indicators, agro�
industrial complex.

Важливо відзначити, що продовольча самодос�
татність не тотожна продовольчої безпеки. Концепція
продовольчої безпеки не включає в себе розгляд поход�
ження їжі або здатність країни виробляти її. Продо�
вольча самозабезпеченість робить акцент на походжен�
ня їжі, на здатності країни виробляти її в достатніх
кількостях.

Спори про користь продовольчої самозабезпече�
ності в якості національної мети є багаторічними. Істо�
рично продовольча самозабезпеченість розглядалася
урядами в якості міри національної безпеки. Забезпе�
чення самодостатності в продуктах харчування усуває
перебої з поставками у всіляких нештатних ситуаціях
(зниження доступності продовольства на міжнародні
ринки, або нестабільні ціни на продовольство на міжна�
родних ринках), особливо в ситуаціях, які можуть ви�
никнути в контексті війни.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ
 Ідею продовольчої самозабезпеченості критикують

за фактичну політику ізоляціонізму. Але на практиці
багато країн прагнуть зміцнити свою продовольчу са�
мозабезпеченість, щоб протистояти різним деструктив�
ним економічним та політичним чинникам [2].

Зарубіжні вчені [3; 4] також розглядають такі
дефініції як продовольча безпека, продовольче само�
забезпечення, продовольчий суверенітет. Констатують
неоднозначний підхід до продовольчої самозабезпече�
ності: як помилковий, який ставить політичні пріори�
тети вище економічної ефективності. Також відзнача�
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ють, що самодостатність не є еквівалентною продо�
вольчої безпеки. А концепцію продовольчого сувере�
нітету розглядають як право країн формувати свою
власну продовольчу політику. Автори також критику�
ють концепцію самозабезпеченості і, аргументуючи це,
виділяють такі негативні наслідки політики самозабез�
печеності:

— стихійні лиха, посуха та інші можуть призвести
до серйозного скорочення виробництва, і, можливо, до
голоду, якщо країна не залучена в глобальні торговельні
відносини;

— протекціонізм призводить до неефективності,
зниження виробництва і підвищення цін на продукти
харчування;

— не всі країни мають достатні природні ресурси,
які дозволяють забезпечувати всі свої потреби в продо�
вольстві на внутрішньому ринку (обмеженість водних
ресурсів, неродючі землі).

Заразом наводяться і доводи для підвищення краї�
нами самозабезпеченості:

— країни з низьким рівнем продовольчої безпеки,
нарощуючи його, мінімізують ризик і витрати, пов'язані
з підвищенням цін на світових ринках;

— у країнах з нестійкою експортною виручкою в
результаті раптового падіння збуту основних експорт�
них товарів і, як наслідок, зниженням валютної маси в
країні, ускладнюється імпорт продуктів;

— країнам, які залежать від великих світових поста�
чальників, загрожують проблеми з поставками і різке
зростання цін, якщо у одного з постачальників виникне
збій;

— густонаселеним країнам з великим обсягом імпор�
ту також загрожує дефіцит у разі збоїв на світових рин�
ках. Проблематично буде покрити такий великий обсяг
попиту;

— країнам з політичною кризою загрожує зрив
торгівлі через військові дії, тоді як забезпечення про�
довольством в період кризи — питання національної
безпеки [3; 4].

У ряді робіт звучить теза про необхідність глибоко�
го розуміння глобальних економічних сил, які форму�
ють світову продовольчу систему, а також про важ�
ливість внутрішньої динаміки місцевих продовольчих
систем як таких, що забезпечують соціально�економіч�
ну безпеку країни. Водночас виділяється ряд зовнішніх
конструктивних факторів, спрямованих на зміцнення
самозабезпечення (в їх числі залучення фінансових інве�
сторів в сільське господарство, заохочення і розширен�
ня дрібних і місцевих ініціатив зі сталого сільського гос�
подарства та інші) [3; 4].

Заслуговують на увагу дослідження глобальної
структури торгівлі продуктами харчування і оцінка за�
лежності продовольчої безпеки від імпорту. Автори [5]
розглядають регіональні відмінності у виробництві ос�
новних продовольчих товарів. Акцентують увагу на
тому, що "обмежені ресурси планети скоро обмежать
нашу здатність задовольняти зростаючий попит на про�
довольство в людському суспільстві", а "в менших мас�
штабах багато регіонів вже відчувають дефіцит продо�
вольства через локальний дисбаланс між виробництвом
і попитом... а виробництво продуктів харчування не
може рости нескінченно через обмеження, що накла�
даються земельними та водними ресурсами". Різниця
потенціалів сільськогосподарського виробництва країн
вимагає "усунення розриву у врожайності неефектив�
них сільськогосподарських земель з високим потенціа�
лом для збільшення врожайності" [5].

Цікавим є досвід Великобританії. Заохочуючи
імпорт продовольства (на прикладі Великобританії) роз�
винені країни істотно знижують негативний вплив
сільського господарства на навколишнє середовище і пе�
реносять його з розвинених в країни, що розвиваються.
Викиди парникових газів все частіше знаходяться за
кордоном, що позитивно для екології. Але в результаті

в даний час імпортується більш 50% продуктів харчу�
вання і кормів, що робить країну все більш залежною
від зовнішніх ресурсів [6]. Зокрема продовольча само�
забезпеченість Великобританії за останні 30 років впа�
ла на 18%. Здатність Британії прогодувати себе в довго�
строковій перспективі знижується. Річний запас продо�
вольства "вичерпається сьогодні без імпорту". До того
ж на продовольчому ринку домінують великі супермар�
кети, які звинувачують в заміні британської продукції
дешевим імпортом [7].

Говорячи про важливу роль продовольчої самоза�
безпеченості, вчені [8] роблять акцент на деструктив�
них факторах (демографічні зміни, коливання політич�
них і екологічних умов, мінливість клімату), які створи�
ли велику невизначеність щодо світової торгівлі продук�
тами харчування та її впливу на продовольчу безпеку
країн. Глобальна продовольча система стала більш за�
лежною від торгівлі, втратила стійкість і стала більш
схильною до потрясінь і криз. Щоб мінімізувати враз�
ливість, пов'язану із залежністю від імпорту продоволь�
ства, багато країн в останні роки зосередили свою ува�
гу на збільшенні внутрішнього виробництва продуктів
харчування. І все�таки 78% країн не є самодостатніми з
точки зору внутрішнього виробництва калорій. У пері�
оди нестачі сільськогосподарської сировини (наприк�
лад, під час продовольчої кризи 2007/2008 рр.) країни,
які в значній мірі залежать від імпорту продовольства,
знаходяться в явно несприятливому становищі з точки
зору продовольчої безпеки в порівнянні з країнами, які
можуть покладатися на місцеве виробництво сільсько�
господарських культур [8].

Наукове і практичне значення мають пропозиції
дослідників [9] використовувати показники продоволь�
чої самозабезпеченості як індикатор можливості пере�
ходу регіонів на місцеве постачання продовольством.
Самодостатність регіону тут розглядається як загаль�
не виробництво калорій, достатнє для задоволення його
попиту, враховуючи водночас зростання населення,
зміни в раціоні харчування, підвищення ефективності пе�
ретворення кормів, зміни клімату і приріст врожаю.
Вчені визначили 36 сценаріїв розвитку продовольчої са�
модостатності, з урахуванням п'яти параметрів (чи�
сельність населення, раціони харчування, ефективність
перетворення корму, розриви в продуктивності і зміна
клімату) на період до 2050 року [9].

Зрозуміло і економічна і продовольча безпека, і са�
мозабезпеченість тісно пов'язані зі стійким розвитком
агропромислового комплексу. Автори [10—16] розгля�
дають категорії економічна безпека, продовольча без�
пека, обгрунтовують їх безумовний зв'язок, аналізують
їх теоретичні основи. В якості базису продовольчої без�
пеки вказують сталий розвиток аграрного сектора. Кла�
сифікують його ризики, структурують фактори, що
впливають на сільськогосподарське виробництво, про�
понують інструменти забезпечення економічної безпе�
ки АПК, які активізують інвестиційну та інноваційну
діяльність, зростання виробництва якісної, конкурен�
тоспроможної продукції, прибутковість підприємств
продовольчої сфери.

Загалом узагальнення сучасних уявлень про про�
довольчу безпеку і продовольчу самозабезпеченість
дозволяє говорити про них як про тісно взаємопов'я�
заних поняттях, що дає підставу спиратися як на по�
казники продовольчої безпеки, так і на показники
продовольчої самозабезпеченості в рамках світових
оціночних показників. Це і стабільність агропродо�
вольчого комплексу, і його здатність оперативно реа�
гувати на кон'юнктуру ринку; рівень платоспромож�
ності населення, який забезпечить доступність продо�
вольства для всіх категорій громадян. Однак слід заз�
начити, що в сучасному світі різко змінився вектор гео�
політичного і соціально�економічного розвитку. По�
ложення невизначеності зажадало адекватних ситуації
наукових досліджень.
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз стану продовольчого

забезпечення в рамках світових оціночних показників,
виявлення деструктивних чинників соціального, полі�
тичного і природного походження, що впливають як на
забезпечення продовольчої безпеки, так і на продоволь�
чий "суверенітет", здатність максимального самозабез�
печення продовольством. З огляду на глибокі військо�
во�політичні конфлікти, які мають місце в різних краї�
нах світу, з міркувань національних інтересів продоволь�
ча безпека не може розглядатися поза продовольчою
самодостатністю. Таким чином, тісний взаємозв'язок
цих дефініцій дає нам підставу в цьому дослідженні спи�
ратися як на показники продовольчої безпеки, так і на
показники продовольчої самозабезпеченості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з критеріїв оцінки соціально�економічної

безпеки є Global Food Security Index (GFSI), що відоб�
ражає ступінь доступності і якості харчування в 113
країнах. Аналіз проводить Продовольча і сільськогос�
подарська організація ООН — ФАО, в завдання якої
входить моніторинг продовольчої безпеки, надання ана�
літичних даних для прийняття необхідних управлінсь�
ких рішень. Індекс (GFSI) — підсумковий результат по�
рівняльного аналізу, заснованого на показниках, які
вимірюють рушійні сили продовольчої безпеки в кож�
ному окремому регіоні [17]. У таблиці 1 представлені
позиції Топ�10 країн за показниками продовольчої без�
пеки в 2018 році [18].

Перше місце в рейтингу GFSI займає Сінгапур. Це
результат високого рівня доходів, ВВП на душу насе�
лення. У структурі витрат домогосподарств витрати на
харчування всього 6,9% (нижче тільки в США — 6,4%)
[18]. Країна також має найнижчі тарифи на імпорт
сільськогосподарської продукції серед усіх країн, що
допомагає знизити витрати на імпорт продовольства.

В якості аналітичного майданчика проблемної ло�
кальної підсистеми світової продовольчої системи пред�
ставлена Україна в рамках конкретного часового
відрізку в зв'язку з несприятливими політичними про�
цесами, деструктивними природно�кліматичними й
іншими дестабілізуючими факторами зовнішнього сере�
довища. Як бачимо, Україна в цьому рейтингу знахо�
диться на 63�му місці. Тривожним є показник якості та
безпеки продукції (46�е місце), як ступінь прямої шко�
ди здоров'ю та життю. Як відомо, фактори, що вплива�
ють на цей показник — зворотна сторона техніко�тех�
нічних та інноваційних придбань, які притаманні, крім
України, ще безлічі країн:

— "хімічний і мікробіологічний синтез харчових ком�
понентів" [19] в продовольчому секторі;

— широке і практично неконтрольоване викорис�
тання медикаментів і різних стимуляторів;

— "забруднення сільськогосподарських культур і
продуктів тваринництва пестицидами, які використову�
ються для боротьби зі шкідниками рослин і у ветери�

нарній практиці для лікувальної профілактики тварин"
[19];

— проникнення в харчові продукти токсинів з паку�
вальних матеріалів;

— токсіни, що утворюються в продуктах у резуль�
таті певних способів технологічної обробки;

— утворення токсинів у результаті порушення сані�
тарних умов виробництва і зберігання продуктів;

— проникнення в продукцію сільського господар�
ства канцерогенних речовин із зовнішнього середови�
ща [19].

Також Глобальний індекс продовольчої безпеки
представив коригувальний показник — стійкість країн
до зміни природних ресурсів: "Рейтинг природних ре�
сурсів і стійкості" (Naturalresources & resiliencerankings).
Він включає оцінку ризику схильності країн впливу
клімату, що змінюється; можливості адаптації до цих
ризиків. Рейтинг країн, найменш уразливих до таких
ризиків, наступний: Словаччина (81,7), Данія (81,5), Че�
хія (80,9), Австрія (80,2), Угорщина (79,2), Швейцарія
(78,5), Польща (77,7), Франція (76), Німеччина (75,7),
Португалія (75,7). Можна вважати, що цей індекс по�
бічно відображає потенціал продовольчої самозабезпе�
ченості. І Сінгапур, який лідирував за показниками про�
довольчої безпеки, в цьому коригувальному рейтингу
зайняв лише 103�є місце. Сінгапур вразливий і в значній
мірі залежить від імпорту продовольства (більше 90%
продовольства, необхідного для постачання його насе�
лення, імпортується) [17]. Україна займає в цьому рей�
тингу лише 76�е місце (коеф. 57,5) [17]. Відображені в
коефіцієнтах сильні і слабкі сторони країни в плані за�
безпечення продовольством, розраховані ФАО [20], на�
ведені в таблиці 2.

В якості економічних проблем країни, які роблять
уразливою продовольчу безпеку, ФАО визначає висо�
кий рівень корупції, низький рівень валового внутріш�
нього продукту. Навіть ризики політичної стабільності
за оцінками ФАО викликають менше побоювань, ніж
корупційна складова, що видно з оціночних індексів про�
блем [20].

Ключовими індикаторами продовольчої безпеки
згідно з дослідженнями ФАО є: "адекватність середньої
енергетичної цінності харчового раціону, середній об�
сяг виробництва продовольства у вартісному вираженні,
частка злаків, коренеплодів і бульбоплодів в енерге�
тичній цінності харчового раціону, середній обсяг одер�
жуваних білків, середній обсяг одержуваних білків тва�
ринного походження" [21]. Фізична доступність зале�
жить від якості і розгалуженості транспортного сполу�
чення. В якості уразливості, чутливості економіки
відзначається "ступінь залежності від імпорту зернових
і частка імпорту продовольства в загальному імпорті
товарів" [21]. Деструктивними факторами зовнішнього
середовища виступають різні потрясіння: це і "вола�
тильність внутрішніх цін на продовольство, варіа�
бельність виробництва продовольства на душу населен�
ня, варіабельність поставок продовольства на душу на�

Таблиця 1. Топ#10 країн за показниками продовольчої безпеки 2018 року

Країни 
Підсумковий 

індекс 
Overall score 

Економічна доступність 
споживання продуктів 

харчування 
Affordability 

Фізична доступність і 
достатність продуктів 
харчування Availability 

Якість і безпека 
продуктів харчування

Quolity&Safety 

Сінгапур 85,9 94,3 81,0 78,1 
Ірландія 85,5 87,8 83,6 84,8 
Об’єднане Королівство 85 82,6 88,8 80,4 
Сполучені Штати 85 86,8 83,2 85,4 
Нідерланди 84,7 82,8 86,1 85,1 
Австралія 83,7 84,3 82,6 85,4 
Швейцарія 83,5 82,2 86,1 79,8 
Фінляндія 83,3 81,3 84,2 86,0 
Канада 83,2 81,9 84,4 83,0 
Франція 82,9 80,5 83,8 86,5 
Україна  55,7 (63-є місце) 54,1 (66-е місце) 53,8 (73-є місце) 65,2 (46-е  місце) 
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селення, а також політична нестабільність, прояви на�
сильства / тероризму" [21].

У політичній ситуації серйозну стурбованість, на
наш погляд, викликає уразливість економіки, яка зале�
жить від співвідношення експорту та імпорту товарів,
від сальдо зовнішньоторговельного балансу і конкрет�
них позицій імпорту продовольства. У таблиці 3 наве�
дені країни, в торгівлі з якими у України найбільший об�
сяг негативного сальдо.

Загальний обсяг імпорту всіх товарів склав 57,19 млрд
дол. США, експорт — 47,33 млрд дол. США з негатив�
ним сальдо в 9,86 млрд дол., [22], що викликає резонне
питання про доцільність такої торгової політики. Особ�
ливо якщо врахувати, що до складу основних країн —
імпортерів, як бачимо з таблиці 3, входять Росія, Ки�
тай, Німеччина, Білорусь, США, Швейцарія, Франція. У
трійці лідерів�імпортерів: Росія — 8,1 млрд дол. США
або 14,2% всього імпорту, Китай (7,6 млрд дол. або
13,3%), Німеччина (6,0 млрд дол. або 10,5%).

У таблиці 4 представлено країни, імпорт товарів з
яких становить половину (50,9%) всього імпорту товарів
в Україну.

Далі, в таблиці 5 — дані про експорт українських
товарів. Якщо розглядати ту ж групу країн, бачимо,
що обсяг експорту в ці країни лише 26,7% від його за�
гального обсягу. У таблиці 5 представлені країни з
найбільшим обсягом товарів, що поставляються з Ук�
раїни.

Ситуація з експортно�імпортними операціями обтя�
жується такими чинниками:

— сальдо торгового балансу стабільно негативне;
— країна — лідер із закупівлі наших товарів — Ро�

сійська Федерація (7,7%). Це досить вагома частка і ве�
ликий ризик, враховуючи, що необхідні невідкладні
заходи щодо переорієнтації відповідних позицій експор�
тних товарів на ринки інших країн;

— Україна поступово потрапляє в залежність від
китайської продукції. Всього за 3 роки обсяг закупі�
вель товарів у Китаї виріс у два рази. Проти, експорт
знизився на 8%. З огляду на відсутність сумлінного кон�
тролю за якістю китайських продуктів ми потенційно
піддаємо здоров'я свого населення небезпеці.

Що стосується товарної структури імпорту, обсяг
якого склав у 2018 році 57,19 млрд дол (тільки за 3
останні роки збільшився більш ніж в півтори рази
(52,4%), то потрібно сказати про величезні невикорис�
тані внутрішні резерви, якщо ми завозимо продукти, які
в достатній кількості можуть вироблятися в Україні. Так,
готових харчових продуктів завезли на суму 2,3 млрд
дол. США, продуктів рослинного походження закупо�
вується на суму 1,5 млрд дол. США, тварин і продуктів
тваринного походження закуплено на суму 918млн дол.
США, молока, молочних продуктів і меду — на 106,5 млн
дол. США [22].

Ситуацію також ускладнює ще один деструктивний
чинник: зовнішній державний борг України, який виріс
з 2014 року практично на 10 млрд дол. США (з 38,8 млрд
дол. США в кінці 2014 року до 48,3 млрд дол. США ста�
ном на 30.11.2018). Водночас валовий зовнішній борг (за�
гальна заборгованість країни за зовнішніми позиками і
невиплаченими за ними процентами) до кінця 2018 року
становила 114707 млн дол. США. (Валовий зовнішній
борг включає в себе як державний зовнішній борг (уря�
ду і Нацбанку), так і недержавний (банків, національ�
них та акціонерних компаній і т.п.) [23].

Сума боргу, як бачимо, перевищує в останні роки
створений валовий внутрішній продукт. Це обмежує
можливості держави в забезпеченні продовольчої без�
пеки країни, а населення ставить на межу виживання.
Навіть припустивши, що в Україні як і раніше 42 млн
населення, в середньому близько 3 тис. дол. зовнішньо�
го боргу припадає в розрахунку на одного жителя від

Таблиця 2. Сильні і слабкі сторони України за оцінками GFSI в плані забезпечення продовольством

Сильні сторони 
«Сильні сторони» визначаються як будь-який показник вище 75,0 

Проблеми 
«Виклики» визначаються як будь-який показник нижче 25,0 

Частка населення за межею бідності в світі 99,8 Корупція 0 
Безпека харчових продуктів 98,4 Валовий внутрішній продукт на душу населення 6,2 
Харчові втрати (відходи) 90,4 Ризики політичної стабільності 11,8 
Тарифи на імпорт сільськогосподарської продукції 85,1 
Волатильність сільськогосподарського виробництва 84,6 
Наявність програм з безпеки харчових продуктів 75 

Державні витрати на сільськогосподарські дослідження 
і розробки 

12,5 

Таблиця 3. Показники зовнішньої торгівлі з окремими країнами
в 2018 році (тис. дол. США)

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України [22].

 Імпорт Експорт Сальдо Імпорт / експорт 
Російська 
Федерація 8090391,3 3652603,7 -4437787,6 2,2 
Китай 7608356,0 2200147,4 -5408208,6 3,5 
Німеччина 5983348,8 2208355,5 -3774993,3 2,7 
Білорусь 3786929,0 1304196,7 -2482732,3 2,9 
США 2962372,5 1111359,4 -1851013,1 2,7 
Швейцарія 1644924,6 108638,1 -1536286,4 15,1 
Франція 1480571,5 537647,1 -942924,4 2,8 

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України [22].

Таблиця 4. Імпортні поставки в 2015—2018 рр.

Обсяг імпорту, млн дол. США Частка імпорту з країни в загальному обсязі 
імпорту в Україну по роках, % Країна 

 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Усього, в т. ч. 37516,4 39249,8 49607,2 57187,6 100,0  100,0  100,0  100,0 
Російська 
Федерація 

7492,7 5149,3 7204,0 8090,4 20,0 13,1 14,5 14,2 

Китай 3771,0 4687,7 5648,7 7608,4 10,1 11,9 11,4 13,3 
Німеччина 3975,6 4318,4 5445,0 5983,3 10,6 11,0 11,0 10,5 
Польща 2324,0 2693,3 3453,8 3641,9 6,2 6,9 7,0 6,4 
Білорусь 2449,1 2777,8 3205,3 3786,9 6,5 7,1 6,5 6,6 
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немовляти до глибокого пенсіонера. І це реальні випла�
ти, які здійснюються щорічно, що значно зменшує спо�
живчий попит, якість життя і знижує продовольчу за�
безпеченість.

Одним з факторів, також в деякій мірі негативного
впливу на стан продовольчого самозабезпечення, був
вступ України до СОТ. Регіональне бюро ФАО по Європі
і центральній Азії в доповіді про стан аграрного сектора
після вступу України до СОТ, зробленому ще в 2015 ро�
ці, вказувало на негативні тенденції в розвитку вироб�
ництва найважливіших продуктів, таких як м'ясо, мо�
локо. Так, про ринок яловичини і телятини в Україні
було сказано наступне: "Затяжна криза в скотарстві
призвела до істотного зниження виробництва, тим са�
мим підсиливши загальну негативну тенденцію знижен�
ня обсягів внутрішнього споживання яловичини і моло�
ка, як населенням, так і переробниками. У сегменті м'яс�
ного скотарства ситуація також була посилена проце�
сами активного заміщення яловичини, як сировини для
м'ясопереробної промисловості, на доступніші — м'я�
со птиці та свинину. Сприяла цьому і лібералізація зов�
нішньої торгівлі в рамках вступу України до СОТ" [25].
Водночас "Ринок птиці на 75% формується промисло�
вим виробництвом м'яса бройлерів" [25], для нього ха�
рактерно динамічне зростання обсягів виробництва, на�
сичення внутрішнього і активне освоєння розвитку ек�
спортних ринків збуту. Ринку молока притаманне "по�
ступове скорочення поголів'я корів і зниження обсягів
виробництва молочної сировини призвело до істотного
подорожчання молочної продукції, що в свою чергу
спровокувало відчутне зниження споживання даного
виду продуктів" [25]. Також погіршилася ситуація з до�
ступністю необхідних обсягів сировини для молокопе�
реробних підприємств [24]. До цього потрібно додати,
що зменшується чисельність сільського населення (за
8 років на 1,4 млн ос.), Знижується число зайнятих
в сільському господарстві (тільки за останні 5 років
на 719 тис. ос.) [25]. А відповідно знижуються і темпи
виробництва продукції тваринництва, як самого трудо�
місткого виду продукції.

Майже на 2/3 знизилося за цей період 2000—2018 рр.
поголів'я великої рогатої худоби (3339,3 тис од. / 9423,7 тис.
од. * 100% = 35,4%), а по відношенню до 1995 року — в
5 разів (3339,3 / 17557,3 * 100% = 19,0% (Розраховано
на основі даних Державної служби статистики України

[25]). Падіння поголів'я великої рогатої худоби в 5 разів
можна класифікувати як "локальну економічну катаст�
рофу" в агропродовольчому бізнесі.

Ряд деструктивних чинників пов'язаний з політич�
ною ситуацією. Близько 46 країн порушені військовими
конфліктами [26]. Конфлікт порушує стійкість вироб�
ничо�збутової системи, зачіпаючи всі її компоненти: ро�
бочу силу; орні землі; вирощений урожай і можливість
його збору, переробки та транспортування; інвестиції;
збут [26].

Все це в повній мірі відноситься до наслідків трива�
ючих воєнних дій на сході України, в результаті чого
втрачено 13,8% сільськогосподарських земель (табли�
ця 8) [25], а частка ВВП цих регіонів в загальному ВВП
знизилася на 10,4% (табл. 9 ) [27].

І, як одне з наслідків військового конфлікту, виник�
ли проблеми з експортом товарів, в тому числі і продо�
вольчих. Так, уряд Російської Федерації ввів заборону
на імпорт товарів, країною походження або країною
відправлення яких є Україна, а також транзит. У їх
складі тільки продовольчих 17 позицій, серед яких най�
важливіші статті експорту: пшениця, масла рослинні,
кондитерські, овочі, фрукти, соки, вина і ін. [28]. Більш
ніж на 3,9 млрд дол. продовольчих товарів позбулися
ринку збуту, що було передбачувано, однак жодним
чином не попереджено (Розраховано на основі даних
Державної служби статистики України [22]).

Розглядаючи далі деструктивні фактори продоволь�
чої безпеки можна виділити екстремальні кліматичні
явища. У їх числі: збільшення кількості опадів, посухи,
пожежі, повені, землетруси, зсуви, урагани, бурі, цик�
лони. Наслідки: каліцтва і загибель людей, трансмісивні
захворювання, захворювання, що передаються через
воду, забруднення води, пошкодження інфраструкту�
ри, розмноження переносників, гризунів, збої в системі
охорони здоров'я, відсутність продовольчої безпеки, не�
повноцінне харчування, інфекційні захворювання, по�
гіршення якості води, відсутність водопостачання і ка�
налізації, забруднення повітря, зменшення доступності
медобслуговування, респіраторні захворювання, тепло�
вий стрес, психічні та психосоціальні наслідки, пере�
міщення населення та інші [29]. За оцінками ФАО [30]
"за період з 1990 по 2017 рік в ЄЦА відбулося 577 при�
родних катастроф, від яких постраждали більше 69 млн
чоловік; заподіяний ними економічний збиток склав

Обсяг експорту, млн дол.США Частка експорту в країну в загальному обсязі 
експорту України по роках,% Країни 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 
Усього, в тому 
числі 

38127,1 36361,7 43264,7 47334,9 100,0  100,0  100,0  100,0 

Російська 
Федерація 

4827,7 3592,9 3936,5 3652,6 12,7 9,9 9,1 7,7 

Польща 1977,3 2200,0 2724,6 3257,2 5,2 6,1 6,3 6,9 
Італія 1979,8 1929,6 2469,5 2628,8 5,2 5,3 5,7 5,6 
Індія 1444,1 1903,1 2205,7 2175,9 3,8 5,2 5,1 4,6 
Китай 2399,1 1832,5 2039,3 2200,1 6,3 5,0 4,7 4,6 
Єгипет 2079,8 2266,5 1831,3 1556,9 5,5 6,2 4,2 3,3 
Німеччина 1328,7 1423,7 1754,2 2208,4 3,5 3,9 4,1 4,7 
Нідерланди 905,7 995,3 1676,1 1603,5 2,4 2,7 3,9 3,4 
Іспанія 1043,6 1004,5 1260,1 1369,9 2,7 2,8 2,9 2,9 
Білорусь 870,7 903,2 1142,9 1304,2 2,3 2,5 2,6 2,8 

Таблиця 5. Експорт товарів у 2015—2018 рр.

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України [22].

Годы Валовий зовнішній борг (ВЗБ) Валовий внутрішній продукт (ВВП) ВЗБ/ВВП 
2013 142 079 183 310 0,78 
2014 126 308 131 805 0,96 
2015 118 729 90 615 1,31 
2016 113 518 93 270 1,22 
2017 116 578 112 154 1,04 
2018 114707 124603 0,92 

Таблиця 6. Динаміка валового зовнішнього боргу і ВВП України з 2013 по 2018 рр. (млн дол. США)
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більше 49 млрд дол. США "[30], з яких понад 3 млрд дол.
склали збитки України (табл. 10).

Проблематика агропродовольчого сектору не обме�
жується негативним впливом середовища на сільське
господарство. Наявний і зворотний руйнівний вплив.
Так, як відомо, сільське господарство — потужне дже�
рело парникових газів, у тому числі метану. Викорис�
тання добрив, хімічні стоки також є причиною виділен�
ня парникових газів і негативного впливу на екологію
[30].

У багатьох країнах ЄЦА зростає рівень деградації і
виснаження земель, збільшуються масштаби надмірної
експлуатації. Найбільш уразливі в цьому питанні краї�
ни�члени ЄС Південної і Центральної Європи. У найваж�
чому становищі знаходиться Італія, за нею йдуть Гре�
ція, Іспанія, Словаччина, Словенія, Португалія та Хор�
ватія.

Ще одна загроза продовольчій безпеці — втрати
продовольства і харчові відходи (ВПХВ) в сільськогос�
подарських і продовольчих системах. Зусилля по ско�
роченню обсягів ВПХВ у регіоні ЄЦА визначаються зав�
данням: "До 2030 року скоротити вдвічі в перерахунку
на душу населення загальносвітову кількість харчових
відходів на роздрібному і споживчому рівнях і зменши�
ти втрати продовольства в виробничо�збутових лан�
цюжках, в тому числі післяжнивні втрати" [30]. Втрати
в збутовому ланцюгу обумовлені використанням нена�
лежного обладнання, неефективними технологіями при
збиранні, післязбиральній обробці і зберіганні. У до�
повіді ФАО [30] представлена наступна статистика:
70 відсотків ВПХВ виникає в секторах роздрібної
торгівлі, громадського харчування та на рівні домогос�
подарств; 30 відсотків відходів — на стадіях виробницт�
ва і обробки [30].

З огляду на навіть ті чинники, які були розглянуті
вище, стає ясно, що за показником самозабезпечення
продовольством, який використовується ФАО, лише
деякі країни підпадають під цю категорію. Єдина краї�
на в Європі, яка є самодостатньою, це Франція. Інші
країни в "ексклюзивному клубі самозабезпечення": Ка�
нада, Австралія, Індія, Аргентина, Бірма, Таїланд, США
[1].

Питання самозабезпеченості продовольством —
"економічно складна дилема". Так, наприклад, Велико�
британія може вирощувати полуницю, але керуючись
виключно економічною вигодою, купує її в основному
в Іспанії. Саудівська Аравія — "заповнене нафтою ко�
ролівство все ще посеред пустелі і імпортує 80 відсотків
продовольства, і ця цифра зростає з кожним роком.
Гаваї імпортують 92% продовольства"[1]. Близько
16 відсотків населення світу залежить від імпорту про�
дуктів харчування. Очікується, що до 2050 року це чис�
ло збільшиться до 50 відсотків. І одним з ключових чин�
ників буде виснаження сільськогосподарських земель,
вплив клімату на орні землі [1].

Загалом на ситуацію з продовольчою безпекою на
світовому ринку впливає ще маса відомих факторів: ур�
банізація, неконтрольоване зростання населення країн,
що розвиваються, агровиснаження, періодичні масш�
табні захворювання тварин і інші.

Міжнародні організації в міру можливості залуча�
ють ресурси для допомоги у вирішенні багатьох важли�
вих проблем продовольчої безпеки. З метою збережен�
ня природних ресурсів, зокрема в Україні, прийнята
"Рамкова програма співпраці на 2016—2019 рр." [31], по�
в'язана з фітосанітарним регулюванням, підтримкою
сільськогосподарського виробництва, експортного по�
тенціалу, принципів саморегулювання і кооперативно�

 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
Україна 1082569 1302079 1459096 1522657 1586915 1988544 2385367 
АРК 32426 38220 44536 46393       
Частка ВВП 
регіону, % 

3,0 2,9 3,1 3,0       

Донецька 
область 

128986 161021 170775 164926 119983 115012 137500 

Частка ВВП 
регіону, % 

11,9 12,4 11,7 10,8 7,6 5,8 5,8 

Луганська 
область 

45541 57202 58767 55108 31393 23849 31356 

Частка ВВП 
регіону, % 

4,2 4,4 4,0 3,6 2,0 1,2 1,3 

Сукупна 
частка трьох 
регіонів, % 

19,1 19,7 18,8 17,5 9,5 7,0 7,1 

Таблиця 9. Валовий внутрішній продукт, (у фактичних цінах; млн грн)

Таблиця 7. Виробництво основних видів продукції тваринництва, тис. тонн

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України [25].

Продукція 2000 2005 2010 2015 2017 2018 
Базисний темп 

зміни 
(до 2000 року),% 

Яловичина і 
телятина 

754,3 561,8 427,7 384 363,5 358,9 47,6 

М’ясо птиці 193,2 496,6 953,5 1143,7 1184,7 1258,9 651,6 
Молоко 12657,9 13714,4 11248,5 10615,4 10280,5 10064,0 79,5 

Таблиця 8. Площа сільськогосподарських угідь і ріллі по регіонах,
тис. гектар

Регіони Сільськогосподарські угіддя в 2017 р. 
Україна в цілому 41489,3 
Автономна Республіка Крим 1793,9 
Донецька область 2044,1 
Луганська область 1907,1 

 Усього 5745,1 
Частка виведених з обороту земель 13,8 
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го руху, розвитком систем зрошення, діями щодо запо�
бігання зміни клімату, підтримкою рибництва і безпеки
рибних продуктів. У числі пріоритетних напрямків: пол�
іпшення бізнес�клімату [31]. Головним національним
рамковим документом розвитку є "Єдина комплексна
стратегія розвитку сільського господарства на 2015—
2020 рр." [32]. Також не залишаються без уваги безпо�
середньо зони військового конфлікту [33]. Відновлення
регіонів східної України, які постраждали від конфлік�
ту, проводиться з ініціативи різних міжнародних орга�
нізацій, зокрема, "Підтримка ЄС східній Україні: віднов�
лення, миротворчість і управління, 2018—2022 роки" [33]
фінансується Європейським союзом і впроваджується
Програмою розвитку ООН, ООН— жінки, Фондом
ООН з народонаселення і ФАО. Витрати плануються в
розмірі 25 млн євро [33]. Ініціатива обгрунтовується
низкою факторів, які ставлять під загрозу задоволення
людиною базових потреб: закриття підприємств, по�
шкодження життєво важливої інфраструктури, безро�
біття, зростання цін і масштабів бідності, що перевищу�
ють середні показники по країні [33].

 ФАО на період до 2030 року планує розширювати
свою присутність на сході України з метою забезпечен�
ня сталого розвитку [33] і запустила "проект з розвит�
ку ланцюжків створення вартості в Україні. Організа�
ція планує створити широкодоступну і ефективну ме�
режу постачальників послуг, поліпшити доступ до рин�
ку для різних форм підприємств і надати високоякісне
технічне і професійне навчання, що грунтується на по�
требах ринку в регіоні" [33].

Однак допомога міжнародних організацій за повної
відсутності практичних заходів по відродженню села і
забезпечення продовольчої самозабезпеченості буде
лише частково і лише на час покращувати ситуацію.
Необхідно забезпечити і своєму населенню і надіслати
торговельному потенціалу стабільне, динамічне, безпе�
ребійне виробництво якісного продовольства. А перед
загрозою втрати значної частини екпортного ринку
(відмова від нашої продукції, відмова в транзиті і техні�
чна неможливість доставки товарів покупцям і інші фак�
тори) фульмінантно розробити стратегію переорієнтації
на інші, менш проблемні ринки.

ВИСНОВКИ
З урахуванням розглянутих деструктивних чинників

самозабезпеченості продовольством можна зробити
такі висновки:

— якість виробленої продукції стає небезпечною
для здоров'я в результаті: руйнівного впливу застосо�
вуваних технологій в селекції, хімічній, медичній сфе�
рах, що піддають сільськогосподарську сировину і го�
тову продукцію практично неконтрольованій "атаці"
всіляких консерваторів, стимуляторів, пестицидів, доб�
рив, медикаментів, токсичних речовин і т. д.; а також
тенденції експорту якісної продукції і, навпаки, за�
купівлі для потреб м'ясо�молочної промисловості, зок�
рема, дешевої імпортної сировини низької якості;

— негативних сальдо зовнішньоторговельного ба�
лансу, в тому числі і по продовольчих товарах при висо�
кому і стрімко зростаючому зовнішньому державному
борзі також підриває продовольчу безпеку;

— природні фактори (катаклізми, деградація земель,
ерозія грунтів, стихійні лиха, зміна клімату) розбалан�
совують екологічну рівновагу, що також викликає стан
невизначеності в сільському господарстві, його підсум�
кових показниках;

— неможливість далі ігнорувати значні втрати в
агропродовольчому комплексі на етапі збирання, оброб�

ки, зберігання і реалізації сільськогосподарської про�
дукції.

Разом з тим слід констатувати все ще потужний ре�
сурсний потенціал України: сприятливий клімат для за�
няття сільським господарством, значні території пасо�
вищ для всіх видів тваринництва, території родючих зе�
мель, 1,3 млн осіб сільського населення [25], а також пев�
ну допомогу міжнародних організацій в стабілізації си�
туації на ринку продовольства. Особливо слід відзна�
чити, що маючи всі передумови для лідируючих позицій
в числі країн з високим рівнем самозабезпечення про�
довольством і високими експортними показниками, полі�
тика, спрямована на продовольчу самозабезпеченість і
експорт, в тому числі і готової продукції, повинна ста�
ти державним пріоритетом. Перебуваючи в фокусі на�
ціональних інтересів і відповідної державної підтримки
агропродовольчий сектор як стратегічний сектор еко�
номіки, здатний: розширити число фермерських госпо�
дарств, створити нові робочі місця, модернізувати ос�
новні виробничі фонди. Тому, на наш погляд, з ураху�
ванням національних інтересів в рамках забезпечення
соціально�економічної безпеки слід:

— проводити політику обгрунтованого протекціо�
нізму;

— виключити імпортну експансію за тими позиція�
ми товарів, виробництво яких у необхідних обсягах
може здійснювати національний продовольчий комп�
лекс;

— грунтовно дослідити наявний науковий, техніч�
ний і кадровий потенціал для збільшення внутрішньої
пропозиції всієї сільськогосподарської продукції і ство�
рити "портфель пропозицій" для бізнесу з питань опе�
ративного імпортозаміщення і максимально сприяти
цьому певним комплексом відповідних заходів;

— сформувати базу даних стратегічно важливого ек�
спортно орієнтованого виробництва товарів і прийняти
більш радикальні заходи з обмеження імпорту цих то�
варних позицій;

— сприяти логістичною і комунікаційною підтрим�
кою інтеграції виробників сільськогосподарської про�
дукції та переробного сектора для забезпечення безпе�
ребійного функціонування в ланцюжку вирощування
(виробництва), збору, переробки, доставляння кінцево�
му споживачеві, щоб мінімізувати тимчасові витрати, а
головне, значні продовольчі втрати;

— інтенсивно розширювати і шукати нові ринки збу�
ту.

 Таким чином, соціально�економічна оцінка де�
структивних чинників продовольчої самозабезпеченості
дозволила:

1. Виявити і сформувати комплекс взаємообумовле�
них деструктивних чинників, що впливають як на забез�
печення продовольчої безпеки, так і на здатність мак�
симального самозабезпечення продовольством, їх гене�
зис.

2. Запропонувати диференційований підхід до оцін�
ки факторів впливу на продовольче самозабезпечення
в умовах сформованого вектора геополітичного і соці�
ально�економічного розвитку. Саме принципи, методи
і прийоми диференційованого підходу до оцінки фак�
торів впливу на продовольче самозабезпечення локаль�
них підсистем світової продовольчої системи стануть
предметом подальших наукових досліджень авторів.
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DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY AS THE BASIS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT

У статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та

механічним рухом, на масштаби національного виробництва. Охарактеризовано зазначені взаємозалеж;

ності з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня гро;

мадського добробуту. Обгрунтовано необхідність інтродукції категорії демографічної стійкості до націо;

нальної макроекономічної стратегії. Досліджено, систематизовано та розвинуто теоретико;методологічні

підходи до визначення категорії демографічної стійкості та окреслено її роль у акселерації процесів ен;

догенного економічного зростання в умовах глобалізації. Доведено, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив

множина природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного насе;

лення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя

тощо) та механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Визна;

чено, що досягнення стійкого і прогнозованого стану соціального середовища та інтеграція демографіч;

них змінних до моделі виробничої функції має підвищити результативність національного виробництва.

Both natural and migration processes' effect on the population's size and structure — determining the scale

of public production — are analyzed. The nature of those interrelations — considering the constant need to

improve the system of public administration and to increase the social welfare as well — is characterized. It is

argued that national macroeconomic strategy should be designed, regarding the introduction of demographic

sustainability as the basic category to ensure endogenous economic growth. Both the theoretical and

methodological determination approaches to the category of demographic sustainability are analyzed,

systematized and developed. Demographic sustainability's role in the economic growth processes' acceleration

under conditions of globalization is outlined. It is proved that the GDP's dynamics is influenced by the plurality

of natural (total population and population density, specific weight of economically active population, fertility

and mortality rates, average life expectancy, etc.) and mechanical (character and dynamics of migration, level of

migrants' qualifications etc.) factors. The national production's efficiency could be enhanced by the achievement

of the social environment's sustainable and predictable state and by the integration of demographic variables

into the production function's model as well. Demographic sustainability is defined as the society's ability to

automatically support and, using implicit compensators, to restore its own structure in the context of social

stratification, regarding a number of significant parameters, including the economic activity level as well as

educational, professional and competent training; demographic sustainability optimizes the production

proportions of intellectual and physical capital, provides intensification and continuity of production, and



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

15www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Транзитивний період у економічній історії України

ознаменувався змінами у демографічній структурі. Со�
ціально�демографічні процеси, виступаючи надбудовою
трансформаційних явищ у системі господарювання, за�
свідчили кризу і неконкурентоспроможність ресурсо�
орієнтованої парадигми розвитку. Внаслідок дії множи�
ни чинників чисельність населення України скоротила�
ся з 52,7 млн осіб у 1992 році до 42,2 млн осіб у 2018 році;
зміни ж у структурі продуктивних сил призвели до об'єк�
тивно незадовільного рівня ефективності функціонуван�
ня низки галузей економіки. Поряд з негативними ха�
рактеристиками природного і механічного руху насе�
лення, вплинути на які держава спроможна лише опо�
середковано, суттєво загострилися й проблеми, що мо�
жуть бути врегульовані шляхом імплементації виваже�
ної національної економічної стратегії. Глибинна
сутність демографічної стійкості практично не розкри�
та у вітчизняній науці, залишаючись однією з найакту�
альніших проблематик у західній економічній теорії, що
обумовлює актуальність обраної тематики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Роль соціально�демографічних чинників, зокрема

різних проявів демографічної стійкості, у забезпечені
економічного розвитку грунтовно вивчали багато зару�
біжних науковців. Зокрема І. Хамідуддін розглядає фе�
номен соціальної стійкості в контексті глобалізаційних
викликів [1]. Н. Містас, К. Дж. Маллен і Д. Пауелл дослі�
джують вплив старіння нації на темпи економічного
росту [2]. Е. Бубтан, Ж.�К. Дюмон та К. Ро аналізують
роль міграційних процесів у забезпеченні стійкого роз�
витку країн ОЕСР [3].

Серед вітчизняних науковців, які торкнулися про�
блеми демографічної стійкості, О.М. Гладун та А.І. Ро�
манюк, що досліджували існуючі в Україні демографічні
тенденції та їх майбутнє [4]. Концепція управління
стійкістю сучасної економічної системи як основа
забезпечення її розвитку стала результатом науково�
го пошуку С.В. Козловського, О.В. Рудковського та
А.В. Козловського [5]. Регіональний аспект демографі�
чної проблематики народжуваності та материнства в Ук�
раїні вивчали І.О. Курило, С.Ю. Аксьонова, Б.О. Крімер
[6]. Демографічним зрушенням у контексті соціального
розвитку країни присвятила свою працю Е.М. Лібанова
[7]. Переслідуючи конкретну мету дослідження, нау�
ковці в певних межах торкнулися питань впливу соціаль�
но�демографічних явищ на процеси економічного роз�
витку країни, але низка його методологічних аспектів
залишилася недостатньо вивченою.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Категорія демографічної стійкості є достатньо новою

та практично не інтегрованою до вітчизняного наукового
дискурсу, тому основним завданням цієї роботи є дефі�
ніціювання означеної стійкості, уточнення її змісту в кон�
тексті забезпечення ендогенного економічного зростан�
ня, враховуючи реалії української економіки. В зв'язку з
деякою розрізненістю досліджень впливу природного та
механічного руху населення на економічний потенціал та
пропорції суспільного відтворення, в цій статті здійсне�
но синтез попередніх досліджень із метою виявлення
комплексного ефекту соціально�демографічних чин�
ників. Безпосередньою метою статті є аналіз, система�
тизація та розвиток теоретико�методологічних підходів

increases the social welfare as well. To achieve the sustainability, the coordination of social, fiscal, migration,

and cultural policies is required. Moreover, there is a constant need to improve the methods for demographic

sustainability assessment.

Ключові слова: демографічна структура, демографічна стійкість, економічне зростання, економічна стра�
тегія, економічна стійкість.

Key words: demographic structure, demographic sustainability, economy growth, economic strategy, economic
sustainability.

до визначення категорії демографічної стійкості та ок�
реслення її ролі у забезпеченні процесів економічного
зростання в умовах глобалізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В англомовній науковій літературі для означення
стійкості системи використовується дві суміжні, проте
не тотожні категорії — stability та sustainability. На нашу
думку, для характеристики демографічних процесів
придатною є саме категорія sustainability, оскільки вона
детермінує динамічну рівновагу ймовірних змін у струк�
турі суспільства. Беззаперечно, важливою і необхідною
умовою успішної реалізації національної соціально�еко�
номічної політики є демографічна стійкість суспільства.
Зазначена категорія — demographic sustainability —
органічно властива західному науковому дискурсу, про
що свідчить низка актуальних публікацій з відповідної
проблематики. Однак і в англомовній сфері чітке та од�
нозначне поняття demographic sustainability використо�
вується обмежено та не набуло класичного визначен�
ня. С. Ананд та А. Сен розглядають множинну взаємо�
залежність людського розвитку (human development) та
економічної стійкості (economic sustainability), інтроду�
куючи категорію етичного "універсалізму" (ethical
"universalism") у якості перманентного прагнення до
неупередженості запитів (impartiality of claims) між по�
коліннями певного громадськості, дійшли висновку про
необхідність балансу між суспільною неупередженістю,
стійким економічним розвитком, оптимальними пропор�
ціями економічного зростання та вимогами сучасності
[8]. Е.Дж. МакМайкл, К.Д. Батлер та К. Фолк пропону�
ють оновлену концепцію "зверненої стійкості"
(addressing sustainability) у якості інтегральної наукової
проблематики, що поєднувала і вдосконалювала б за�
ходи із соціально відповідального ведення бізнесу, за�
хисту довкілля, підвищення якості життя населення та,
на цій основі, зниження рівнів захворюваності і смерт�
ності, подовження середньої очікуваної та фактичної
тривалості життя, зростання інтелектуального капіта�
лу, розширення масштабів суспільного виробництва [9].

Питаннями взаємної динамічної детермінації інсти�
туційних стимулів та господарської стійкості в контексті
демографічних змін суспільства грунтовно займалися
Е. Остром, Л. Шредер та С. Винн [10]. М. Девідсон [11],
І. Ридін [12], І. Хамідуддін [1] досліджували питання
соціальної стійкості у якості компоненту демографіч�
ної картини в контексті активізації міграційних процесів
у Центральній та Західній Європі, ідентифікуючи харак�
тер розселення експатріантів та масштаб їх контрибуції
до суспільного виробництва на новому місці проживання.

Стійкою визнається не будь�яка ригідна економіч�
на система, а лише така, що тривалий час зберігає влас�
ну функціональну придатність та досягає планових /
бажаних показників і стандартів виконання. Стан сис�
теми, що не розвивається, проте впродовж тривалого
часу підтримує рівновагу своїх елементів, характери�
зується стагнацією. Збереження системою рівноваги за
рахунок суттєвих внутрішніх диспропорцій може
свідчити про її перебування на китичній межі стійкості.
За сучасних умов концепція стійкості органічно по�
єднується із концепцією потенціалу. Тому стійкою мож�
на вважати лише ту систему, потенціал якої має тенден�
цію до зростання при мінімальному відхиленні статистич�
но значущих її параметрів від рівноважного стану [5].
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Конвергенція демографії та економіки у потужний
міждисциплінарний напрям відбулася у західному науко�
вому дискурсі на рубежі 1970—1980 років. Дж.Л. Саймон і
Р. Гобін, вивчаючи відповідні соціально�демографічні та
економічні взаємозалежності для країн, що розвивають�
ся, ідентифікували лаговий ефект зростання народжува�
ності, оскільки результати суспільного виробництва, от�
римані наприкінці 1970�х, безпосередньо залежали від
трудової діяльності осіб, що народилися значно раніше
[13]. Р.Д. Лі на основі міжнаціонального співставлення
темпів економічного зростання та приросту чисельності
населення також не виявив стійкого та статистично зна�
чимого зв'язку між показниками, проте припустив, що у
довгостроковій перспективі демографічна динаміка сут�
тєво впливатиме на масштаби суспільного виробництва
[14]. А.Дж. Коул зауважив, що високі темпи приросту по�
душного доходу характерні для суспільств із нижчими
рінями народжуваності та смертності, тобто країнам із
стійкою демографічною структурою [15].

Д.Е. Блум та Р.Б. Фріман відзначили, що країни із
зіставними темпами економічного зростання можуть
суттєво різнитися за показниками народжуваності і
смертності, а це не дає однозначної відповіді на питан�
ня про характер впливу природного приросту населен�
ня на масштаби суспільного відтворення [16]. Д. Блан�
ше не виявив значного зв'язку між зростанням народ�
жуваності у поточному періоді та економічним ростом,
проте з'ясував, що для суспільств із нижчою смертні�
стю та більшою середньою очікуваною тривалістю жит�
тя, що теж є індикатором демографічної стійкості, харак�
терні вищі темпи зростання доходу на душу населення [17].
Дж.А. Брендер і С. Доурік [18], а також, незалежно від них,
Р. Барлоу [19] дійшли висновку, що досягнутий у минуло�
му рівень народжуваності визначає пропозицію робочої
сили, а отже, призводить до прискорення темпів економі�
чного зростання, в той час як поточний рівень народжу�
ваності пов'язаний оберненою залежністю із темпами ро�
сту та інвестиційної активності, хоча й інтенсифікує спо�
живчі витрати населення. Авторами було запропоновано
враховувати лаговий ефект впливу народжуваності на
зростання з огляду на методику МОП.

А.К. Келлі і Р.М. Шмідт дослідили множинні взає�
мозалежності змін сукупної чисельності населення та
темпів економічного росту у країнах з розвиненою та
емерджентною економікою із метою ідентифікації ба�
зисних детермінант демографічних змін [20]. За резуль�
татами їх дослідження, до 1970�х років причинно�на�
слідкової залежності між вказаними змінними практич�
но не відслідковувалося, проте, починаючи з 1980�х,
виявилися дві протилежні тенденції: а) для країн, що
розвиваються, абсолютне зростання чисельності насе�
лення впливало на темпи росту макропоказників пере�
важно негативно; б) для економічно розвинених країн
між зазначеними показниками міг існувати й позитив�
ний зв'язок. Д.Е. Блум спільно з Дж.Д. Саксом досліди�
ли вплив змін у демографічній структурі суспільства на
макроекономічну динаміку у країнах, що розвиваються
[21]. Т. Лінд та Б. Малмберг у рамках неокласичної мо�
делі економічного зростання проаналізували вплив віко�
вої структури населення країн ОЕСР на відповідні тем�
пи суспільно�відтворювального процесу впродовж пе�
ріоду 1950—1990�х років, що є дає підстави для моди�
фікації соціально�демографічної політики [22]. Ці пи�
тання цікавили і авторський колектив у складі Н. Містас,
К.Дж. Маллен і Д. Пауелла, які, проаналізувавши демог�
рафічну статистику США за 1980—2010�й роки, з'ясу�
вали, що старіння нації призводить до уповільнення
темпів росту через скорочення пропозиції робочої сили
та зниження продуктивності виробничих процесів [2].

Дж. Доладо, А. Горіа та А. Ічіно успішно інтегрува�
ли статистичну оцінку міграційних процесів до моделі
довгострокового економічного зростання Соллоу�Сва�
на (Solow�Swan model) [23]. Авторський колектив дійшов
висновку, що для країн ОЕСР протягом періоду 1960—

1990 років внесок іммігрантів у накопичення людського
капіталу виконував роль своєрідного компенсатора
(принаймні, часткового) для негативного ефекту роз�
рідження капіталу та змін у чисельності і структурі насе�
лення. Ю. фон Хаген та У. Вальц, дослідивши міграційні
процеси на моделі ендогенного розвитку для двох країн,
дійшли висновку, що характер впливу механічного руху
залежить від спеціалізації кожної із досліджуваних
країн, а також від професійної підготовки та рівня ком�
петентності мігрантів [24]. П.Е. Робертсон, проаналізу�
вавши міграційні процеси із застосуванням моделі Уза�
ви�Лукаса (Uzawa�Lucas model), довів, що притік низь�
кокваліфікованих та некваліфікованих іммігрантів при�
зводить до зниження темпів економічного розвитку [25].
П. Лундборг та П.С. Сегерстром у серії публікацій до�
вели, що вільна міграція робочої сили загалом приз�
водить до прискорення темпів економічного зростан�
ня [26; 27]. До аналогічного висновку дійшов і профе�
сор Л. Брецгер [28]. Авторський колектив у складі
Е. Бубтана, Ж.�К. Дюмона та К. Ро дослідив вплив
міграції на економічний розвиток 22 країн ОЕСР впро�
довж 1986—2006 років [3]. За висновком вчених існує
позитивний статистично значущий вплив притоку
людського капіталу на макроекономічні показники; зро�
стання міграційних потоків призводить до збільшення
продуктивності та результативності праці.

Ананд та Сен, оцінюючи межі й перспективи забезпе�
чення стійкого розвитку національної економіки за умов
інтенсифікації процесів виробництва інтелектуального
капіталу. У їх теорії стійким є розвиток, за якого не відбу�
вається значимого зниження в суспільному добробуті.
Автори пропонують концепт "справедливості між поко�
ліннями" (intergenerational equity), відповідно до якого має
відбуватися пом'якшення неспівставності рівнів добробу�
ту представників різних поколінь, досягнення прийнятного
консенсусного суспільного перерозподілу, а також вироб�
лення сумлінного ставлення до невідтворюваних ресурсів,
застосування фінансових компенсаторів ймовірної шко�
ди, нанесеної сучасною цивілізацією, наслідки якої мають
бути успадковані майбутніми поколіннями [12].

Е.М. Лібанова акцентує увагу на категорії демографіч�
них зрушень у контексті соціального розвитку. Національні
демографічні зрушення варто розглядати в контексті регіо�
нальних тенденцій із метою розробки наукового прогнозу
та стратегії соціально�економічного розвитку. Вказані про�
цеси є наслідком реалізованої економічної політики [7]. В.С.
Стешенко досліджує способи подолання гностичної кризи
у контексті формування нової концепції й інструментарію
демографічного пізнання [31]. О.М. Гладун і А.І. Романюк
розробляють статистичну методологію оцінки соціально�
демографічних процесів у історичній ретроспективі та
підходи до виявлення можливих демографічних та еконо�
мічних втрат країни в умовах глобальних криз [4]. І.О. Ку�
рило — проблеми забезпечення стабільного економічного
зростання та модифікації державної соціальної політики
за умов старіння нації [6].

Демографічна стійкість є одночасно наслідком ви�
важеної національної економічної політики, результа�
том тривалого еволюційного розвитку суспільства, а
також свідченням керованості і прогнозованості соці�
ально�демографічних процесів. З метою ідентифікації
факторів стійкості доцільно вивчити характер впливу
демографічних процесів на базові макропоказники. Слід
припустити, що зміна обсягу ВВП у розрахунку на одну
особу певним способом залежить від множини соціаль�
но�демографічних параметрів (1):

 1
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=Δ ∑
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ji DfGDPPC (1),

де GDPPC
i
 — ВВП у розрахунку на одну особу в

країні i; D
j
 — значущі соціально�демографічні показни�

ки в країні i.
До зазначених показників здебільшого відносять

темпи приросту чисельності та щільність населення,
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питому вагу економічно активного населення у за�
гальній структурі, рівні народжуваності, смертності,
захворюваності. Сукупна продуктивна спроможність
національної економіки визначається мультиаргумент�
ною виробничою функцією, що за умов інформатизації
та інтелектуалізації процесів праці в найзагальнішому
вигляді може бути представлена моделлю 2:

( ),,,, τ iiiiii RHLKfGDP = (2),
де K

i
 — обсяг фізичного капіталу в країні i; L

i
 — обсяг

трудових ресурсів / робочої сили в країні i; H
i
 — обсяг

людського капіталу, що залежить переважно від доступ�
ності суспільству освітніх та медичних послуг у країні i;
R

i
 — обсяг інших ресурсних детермінант виробництва в

країні i; τ
i
 — рівень технології, досягнутий в країні i.

Технологічний фактор, що є ключовим у визначенні
ефективності продуктивної функції, взагалі може бути
оцінений лише апроксимовано на основі багаторівнево�
го компаративного міжнаціонального аналізу. Тому
емпірична евалюація впливу демографічних процесів на
економічне зростання здійснюється із застосуванням
модифікованого варіанту виробничої функції 3:

 
( )

( ),;, ),(, ZXGDPPCfGDPPC nttttntt ii ++
=Δ (3),

де  ( )GDPPCi ntt +
Δ

,  — потенційна зміна ВВП у розра�
хунку на одну особу у часовому інтервалі (t, t+1);
 GDPPCit

 — початковий рівень ВВП у розрахунку на
одну особу у країні; X

t
 — значущі власне економічні та соц�

іально�демографічні чинники впливу на початку досліджу�
ваного періоду; Z

(t, t+n)
 — множина значущих факторів, що

мають тривалий характер впливу у часовому інтервалі (t,
t+1) та діють як на економічні, так і суміжні детермінанти
розвитку, зокрема на обсяги заощаджень, доходність інве�
стицій, суспільно�політичну стабільність тощо.

Вплив масиву соціально�демографічних чинників на
темпи і масштаби економічного зростання залежить
загалом від: а) загального рівня економічного розвитку
досліджуваної держави чи регіону; б) сучасних та, з
урахуванням лагового ефекту, ретроспективних
співвідношень смертності та народжуваності; в) харак�
теру і загальної спрямованості міграційних процесів, у
т. ч. освітньо�професійної підготовки та рівня компе�
тентності мігрантів, їх виробничої та бізнес�культури
тощо .Тому модель 4 модифікується наступним чином:
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де соціально�демографічні чинники D включають
поточні рівні народжуваності CFR

t, t+n 
та смертності

CMR
t, t+n

, а також рівень LFR
t�15, t+n�15

 народжуваності з
урахуванням 15�річного лагу.

Врахування впливу ретроспективного рівня народ�
жуваності із 15�річним лагом виправдовується методи�
кою оцінки економічно активного населення, що за�
стосовується МОП, оскільки від моменту народження до
перетворення особи на економічно активного суб'єкта
має пройти щонайменше 15 років.

Демографічна стійкість суспільства визначається
динамічним балансом його економічно активної та не�
активної страт, у контексті чого особливого значення
набуває сучасний тренд старіння населення, властивий
більшості сучасних розвинених та емерджентних країн.
У фокусі державної політики має перебувати не лише
коефіцієнт демографічного навантаження, що детермі�
нує кількість економічно неактивних мешканців, що при�
падають на одного активного, а й множина відносин
соціального страхування в контексті їх впливу на струк�
туру споживання та реальні доходи населення.

Розрізняють старіння населення "знизу", що вини�
кає переважно через спад народжуваності, та "зверху",
яке є наслідком поліпшення якості і росту середньої
тривалості життя, зниження смертності старших віко�

вих груп за недостатньої народжуваності. За нормаль�
них умов подовження тривалості життя, за належної
якості й доступності медичних послуг, призводить до
збільшення реальної працездатності, коли особи віком
понад 65 років продовжують продуктивну соціально�
трудову діяльність, компенсуючи економічну пасивність
індивідів працездатного віку.

Старіння населення в сучасному західному науко�
вому дискурсі переважно розглядається в якості бар'є�
ру для економічного розвитку, а отже й демографічної
стійкості. Р. Лі дослідив вплив старіння населення й суп�
ровідного сповільнення приросту його чисельності на
дію інституційних механізмів, ендогенних стимулів еко�
номічного росту і соціокультурні цінності. Серед
наслідків автором відзначено тенденцію до росту капі�
талоємності і витрат на оплату праці, зниження опера�
ційної рентабельності, що частково компенсується за
умов цільової підтримки осіб похилого віку державни�
ми трансфертами [32]. Ф. Колумас, проаналізував со�
ціально�економічні наслідки процесу старіння населен�
ня, запропонувавши виділяти три типи суспільств, для
кожного з яких характерні особливості редистрибутив�
них процесів: 1) старіюче, де частка населення віком
понад 65 років становить 7—14 %; 2) старе, де відповід�
ний показник складає 14—20 %; 3) надстаре, де частка
людей похилого віку перевищує 21 %. Виділені типи ха�
рактеризуються різними іманентними продуктивними
потенціалами, рівнями податкового навантаження та
іншими значущими характеристиками, що визначають
рівень добробуту [33].

Н. ван дер Гааг та Й. де Беер проаналізували, яким
чином нинішній демографічних перехід з потенційної
вигоди (demographic dividend) може перетворитися в на�
вантаження (demographic burden) для економіки. Авто�
ри розглянули регіональні особливості старіння місько�
го та сільського населення в країнах ЄС та довели, що
навіть зростання рівня зайнятості до цільових показників
стратегії Europe 2020 у разі збереження поточного трен�
ду старіння не дозволить досягнути індикативних значень
економічного розвитку. Залежно від регіональних харак�
теристик автори запропонували певний функціонал щодо
модифікації економічної політики [34]. П. Марешова, Х.
Могельська та К. Кука дослідили, яким чином старіння
населення впливає на інвестиційну активність. Авторами
було досліджено макроекономічний ефект від вкладан�
ня коштів у медичні інновації за умов збільшення пито�
мої ваги старших вікових страт [35].

На противагу вказаним дослідженням, у деяких ро�
ботах, зокрема в статті Д. Ацемоглу і П. Рестрепо, на ос�
нові аналізу масиву даних щодо вікового розподілу на�
селення країн ОСЕР в інтервалі 1950—2015 років і демог�
рафічного прогнозу до 2050 року, не було виявлено ста�
тистично значущого негативного зв'язку між старінням
населення та темпами економічного зростання. Проте
автори застосовували нестандартне методологічне при�
пущення, включивши до старшої вікової страти все насе�
лення віком понад 50 років, що, з одного боку, і за мето�
дикою МОП, і за національною статистикою країн ОСЕР
старим не вважається, та, з іншого боку, активно долу�
чається до процесів суспільного виробництва [36].

Оцінювання демографічної стійкості об'єктивно
ускладнюється взаємним впливом зазначених факторів.
Наприклад, зростання поточного рівня народжуваності
посилює навантаження на систему публічних фінансів,
форсуючи перерозподільні процеси, загалом збільшу�
ючи споживчі витрати населення, одночасно знижуючи
схильність до інвестувань та заощаджень (особливо за
умов слабкості інституціоналізації фінансових відно�
син) [37—39]. Однак інтенсифікація та зміна структури
споживання може відіграти роль імпліцитного важеля
пожвавлення суспільного виробництва. Старіння нації
очікувано негативно впливатиме на економічне зростан�
ня; проте поліпшення якості і перманентне оновлення
асортименту медичних послуг, збільшення рівня їх до�
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ступності, в т. ч. й шляхом градуальної імплементації
механізмів страхової медицини, та інші позитивні зру�
шення у сфері охорони громадського здоров'я, прогно�
зовано позитивно впливатимуть на збереження населен�
ням креативного потенціалу, а отже, можуть компен�
сувати згаданий дестабілізуючий ефект.

ВИСНОВКИ
Демографічна стійкість може бути дефініційована як

здатність суспільства автоматично підтримувати та, зас�
тосовуючи в разі необхідності імпліцитні компенсатори,
відновлювати власну структуру в контексті соціальних
страт за низкою значимих параметрів, зокрема щодо
рівня економічної активності, а також освітньо�профес�
ійної та компетентнісної підготовки населення, на основі
чого оптимізуються пропорції продукування інтелекту�
ального і фізичного капіталу, забезпечується інтенсифі�
кація та неперервність виробництва, підвищується рівень
громадського добробуту. Комплекс демографічних чин�
ників, зокрема динаміка чисельності та щільності насе�
лення, частки у його структурі економічно активних осіб,
рівнів народжуваності (поточного і ретроспективного, з
урахуванням 15�річного лагу впливу народжуваності на
формування сегменту економічно активного населення)
та смертності, середньої очікуваної тривалості життя
тощо суттєво впливає на економічне зростання у довго�
строковій перспективі. За умов глобалізації загострюєть�
ся проблема механічного руху населення, оскільки не�
відповідність освітньо�кваліфікаційних рівнів емігрантів
та іммігрантів може порушити баланс продуктивних сил.
Стан демографічної стійкості є стратегічною задачею
реалізації національної соціально�економічної політики,
необхідною умовою оптимізації масштабів і пропорцій
суспільного виробництва. Для досягнення зазначеного
стану необхідна координація заходів соціальної, фіскаль�
ної, міграційної, культурної політики.
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INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE DEVELOPMENT OF RETAIL

Розглянуто світовий досвід розвитку роздрібних торговельних мереж. Проаналізовано стратегії ви;

ходу глобальних операторів на зарубіжні ринки. Доведено, що зростання ролі у світовому економічному

розвитку глобальних роздрібних торговельних мереж є закономірним наслідком їх географічного роз;

ширення, щільності алокації, інтенсивності функціонування. Основними тенденціями розвитку роздріб;

ного ринку в світі виявлено такі: пріоритетним фактором розвитку торгівлі стає купівельний досвід; по;

силюється вплив штучного інтелекту; орієнтація на відповідального споживача; розвиток технологій;

посилення впливу розвитку роздрібної торгівлі Сходу. Тенденції розвитку роздрібної торгівлі згрупова;

но в три категорії: купівельні тренди (зростання безготівкої оплати; розвиток систем електронних пла;

тежів за допомогою гаджетів; доставка продуктів до дому; заощадлива модель споживання; пріоритет;

ним фактором у здійсненні купівлі є пропозиція найкращого співвідношення ціна;якість); тренди

роздрібних мереж (скорочення контрафактної продукції, посилення боротьби за покупців, диверсифі;

кація форматів та брендів; стирання меж між онлайн; та офлайн;торгівлею; глобальні торговельні ме;

режі покидають ринок; експансія національних торговельних мереж поглиблюється в регіони); тренди

ІТ;технологій у ритейлі (мультиканальний рітейл; магазини без кас; магазин без продавців; відео аналі;

тика; технології в боротьбі з крадіжками; технології збільшення середнього чеку; штучний інтелект). Ав;

тори вважають, що поглиблення інтеграції глобальних торговельних мереж у регіони буде посилювати

тиск на вітчизняні мережевих операторів вітчизняної торгівлі.

The world experience in the development of retail chains is considered. The strategies of global operators

entering foreign markets are analyzed. It is proved that the growing role of global retail chains in world economic

development is a natural consequence of their geographical expansion, density of allocation, and intensity of

functioning. Comparison with the processes of internationalization of domestic trade enterprises was carried

out. The purposeful impact on the functioning of global and national markets from global trading networks

gives reason to consider them as the result and mechanism of modern transformations of the global economy.

The activity of mega;networks is characterized by global scale, multi;format, multi;channel, innovative

technology. They not only become leaders of change, but also produce innovations in their field, which objectively

ensures their leadership.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ АБО ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Розвиток світової економіки в умовах глобалізації
характеризується створенням мережевих структур з
добре розвиненими вертикальними та горизонтальни�
ми зв'язками, які набули значного поширення у
роздрібній торгівлі продовольчими товарами. Функціо�
нування глобальних роздрібних торговельних мереж
стає суттєвим фактором трансформації структури роз�
дрібної торгівлі (зміна форм організації та управління
в торгівлі, каналів дистрибуції), промисловості, струк�
тури споживчих переваг, моделей поведінки покупців.

У багатьох розвинутих країнах роздрібна торгівля
вже давно стала стратегічно важливою галуззю еконо�
міки, а міжнародні роздрібні торговельні мережі демон�
струють потужність свого впливу, домінуючи у біль�
шості країн світу та загострюючи боротьбу за спо�
живача на ринку. У 2016 році обсяги продажів склали
9 609 млрд USD, а до 2021 року, відповідно до прогноз�
них оцінок, цей показник досягне 10 917 млрд USD. Роз�
ширення масштабів діяльності є невід'ємною частиною
торговельної політики всіх глобальних рітейлерів, які
діють на основі стратегій обмеженого росту або злиттів
та поглинань.

AНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ

ПОДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ
АВТОР, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ

ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Інтеграція, яку зазвичай називають глобалізацією,
матеріалізувалася у значному зростанні торгівлі між
країнами, повністю трансформувавши світову економі�
ку та стала поштовхом для розвитку нових економіч�
них теорій розвитку. Вагомий внесок у дослідження про�
блем розвитку торгівлі внесли: А. Мазаракі [1], В. Апопій
[2], А. Черкасов [3], В. Корсак [4], Н. Краснокутська [5],

The main trends in the development of the retail market in the world are as follows: the consumer experience

becomes a priority factor in the development of trade; increased influence of artificial intelligence; orientation to

a responsible consumer; technology development; increased influence of the development of retail trade in the

East. Retail development trends are grouped into three categories: purchasing trends (increasing cashless

payments; developing electronic payment systems with gadgets; delivering products to the home; a cost;effective

model of consumption; a priority factor in making a purchase is the best value for money offer); retailer trends

(reducing counterfeit products, increasing customer struggles, diversifying formats and brands; erasing the

boundaries between online and offline trading; global retailers leaving the market; expanding national retailers

deepening into regions); trends in IT technologies in retail (multichannel retail; no;cash shops; no;sellers; video

analytics; anti;theft technologies; middle;check technologies; artificial intelligence.

The main drivers of growth in the global grocery retail market are: the growth of the world population;

development and improvement of new sales channels (first of all, development of online sales). Therefore, in the

markets that are developing such drivers will be: active public investment in infrastructure; entering the markets

of global processing enterprises. The authors believe that deepening the integration of global retail chains in the

regions will increase competitive pressure on domestic network trading operators. This requires them to actively

search for innovative trends, the introduction of innovative technologies in business processes and the enterprise

management system.

Ключові слова: глобальний ринок роздрібної торгівлі, світовий роздрібний бізнес, глобальні тренди роз�
дрібної торгівлі, інноваційні напрямки розвитку, роздрібні мережі.
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Н. Голошубова [6] та ін. Роль торгівлі, як фактору, який
стимулює економічне зростання присвячені праці
Дж. Френкела і Д. Ромера [7], Ф. Акела та А. Чіконе [8],
в яких підтверджено цей причинно�наслідковий зв'язок
на основі довгострокових макроекономічних даних.
Праці Н. Павчика [9], Н. Блума, М. Драса і Ван Рінена
[10], Д. Аткіна, В. Фабера, М. Конзалеза�Наваро [11] в
цій сфері зосереджено на мікроекономічних даних, які
досліджують вплив конкретної політики лібералізації
торгівлі на продуктивність підприємств. Їх досліджен�
ня доводить, що лібералізація торгівлі сприяла зростан�
ню продуктивності підприємств. Ефект торгівлі розпов�
сюджується на всіх через взаємопов'язаність ринків.
Напроти, ситуація в галузі постійно змінюється, акту�
алізуючи необхідність проведення нових досліджень із
метою виявлення тенденцій розвитку, що сформували�
ся на ринку останнім часом.

Більшість торговельних теорій в економічній літе�
ратурі зосереджені на джерелах порівняльних переваг.
Ці теорії стверджують, що всі країни можуть отримати
вигоду від торгівлі, якщо кожна з них для виробництва
товарів використає свої сильні сторони [1; 2]. Разом з
тим в розвинутих країнах світу демонструється швидке
зростання спеціалізованої торгівлі. Відповідно, по�
рівняльна перевага виступає не єдиним фактором, що
стимулює спеціалізовану торгівлю. До числа потенцій�
них факторів, які сприяють такому росту за умов гло�
балізації слід віднести: конкуренцію (підприємства, які
не спроможні впровадити нові технології та скоротити
витрати, замінюються більш динамічними підприємства�
ми); ефект масштабу (більший масштаб діяльності доз�
воляє знизити ціну за одиницю продукції); навчання та
інновації (торговельні підприємства отримують більше
досвіду та можливостей для розробки і впровадження
технології та галузевих стандартів від іноземних кон�
курентів).

Особливий науковий інтерес викликають дослід�
ження світових аспектів розвитку світової роздрібної
торгівлі. Зокрема зростання ролі у світовому та регіо�
нальному економічному розвитку глобальних роздріб�
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них торговельних мереж, яка є закономірним наслідком
їх географічного розширення, щільності алокації, інтен�
сивності функціонування, значимості впливу на регіо�
нальну та світову економіку. Вплив глобального харак�
теру функцій, які виконують роздрібні мережі, еко�
номічні та соціальні ефекти їх діяльності в різних сек�
торах та рівнях економіки, дозволяє кваліфікувати їх
як мега�мережі — специфічні об'єкти світової економіки.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є аналіз факторів, що спричи�

няють зміни вектору розвитку мега�мереж та визначи�

ти основні тренди, що формуватимуть характер вітчиз�
няного споживчого ринку та розвиток роздрібних ме�
реж найближчим часом.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розвиток роздрібної торгівлі в світі досяг небаче�

ного розмаху. Так, 10 найбільших торговельних мереж
світу за 2017 р. продали товарів на суму понад $ 1,4 трлн,
а 70% від цієї суми або близько $ 1 трлн припало на
5 найбільших представників США (рис. 1).

Рис. 1. Обсяги та структура ТОП#5 роздрібних мереж світу

Джерело: сформовано авторами на основі даних [12].

Таблиця 1. Показники розвитку глобальних корпоративних торговельних мереж
станом на 2018 р.

Джерело: [12—14].

Назва 
торговельної 

мережі 

Формат 
магазину 

Товарооборот 
(млр дол.) 

Темп 
росту, % 

Дохід 
(млрд 
дол.) 

Кількість 
магазинів 

Кількість 
працівників 

Walmart  
(США) 

Гіпермаркети, універсами, 
інтернет-портали 

 
500,3 

 
6,8 

   
15,6  

 
11200 

 
2,2 млн  

Costco 
 (США) 

Склади самообслуговування, 
705 складів 

141,5  9,4 4,4 762 117 000 

Home Depot Inc  
США 

Суперматкети, мульти-
універмаги, ювелірні магазини 

109,8 4,5 4,2 2 500 290 000 

Schwarz Group 
(LIDL, Kaufland) 
Німеччина 

Продовольчі магазини, 
супермаркети, гіпермаркети, 
дискаунтери 

88 8,2 2,64 10 000 350 000 

Tesco 
(Великобританія) 

Гіпермаркет, супермаркет, 
магазин біля дому 

86 6,1 3,2 7 817 500 000 

Carrefour 
(Франція) 

Гіпермаркет, супермаркет 92,4 7,4 0,8 12350 476 000 

Aldi  
(Німеччина) 

 Магазини-дискаунтери 65.1 4,8  9 600 80 000 

Metro Group 
(Німеччина) 

Продовольчі магазини, супер- 
та гіпермаркети 

66,7 6,9 0,8 2 200 300 000 

Target  
(США) 

Супермаркети, гіпермаркети 73,7 5,4 3,35 1 801 341 000 

Auchan 
(Франція) 

Супермаркети, гіпермаркети 57,1 6,1 2,47 3 083 300 000 

Aeon 
(Японія) 

Універсальний магазин, 
супермаркет 

775 10,1 16,2 5600 350000 
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Водночас за підсумками 2017 р. у США припи�
нили роботу 6885 магазинів. У середині жовтня 2018
р. подала заяву про банкрутство американська ме�
режа роздрібних магазинів Sears Holding [13]. Бе�
зумовними лідерами стали компанії, що займають�
ся продажем товарів широкого споживання. Ще
одна тенденція останніх років активний розвиток
онлайн�торгівлі. Традиційні торговельні мережі
змушені витрачати величезні суми на розвиток
Інтернет�сервісів і цифрових технологій, щоб втри�
мати перевагу над Інтернет магазинами, такими як
Amazon (табл. 1).

Аналізуючи різницю між ефективністю використан�
ня торговельних площ на національному та іноземних
ринках, слід зазначити, що більшості іноземним "філій"
не вдається досягти рівнозначного успіху з материнсь�
кою компанією, що діє на національному ринку. Оцінка
ефективності на основі середнього показника ефектив�
ності використання торговельних площ, при збережені
порівняльних показників у розрізі країн експансії до�
водить, що успіх не залежить лише від вдало обраної
території. А от вибір оптимальної стратегії виходу на
іноземний ринок зумовлює обсяги продаж. В Європі
застосування поступальних схем розвитку стає не ефек�
тивним. Тому більш торговельних мереж обирають стра�
тегії злиття та поглинань (хоча 50% з них виявилися не
вдалими).

Всупереч поширеній думці про кінець епохи тра�
диційних магазинів, фізичні магазини роздрібної
торгівлі розвиваються. Кількість магазинів, що зак�
рилися в 2017—2018 роках у країнах світу стало ре�
кордним, але водночас відкрилося і безліч нових ма�
газинів. Наслідком такої ситуації стала поява нового
класу рітейлерів, які пропонують такий купівельний
досвід, що відповідає або навіть перевершує очікуван�
ня покупців. Тобто покупці будуть продовжувати
приходити до магазинів до тих пір, доки їм буде ціка�
во. Магазини повинні дарувати емоції і враження та
стають центрами формування купівельних вражень.
Відповідно, прогнозується, що інструментом вимірю�
вання успіху магазину має бути новий показник —
купівельний досвід на одиницю площі [4]. Традицій�
но основною одиницею виміру для підприємств розд�
рібної торгівлі було число продажів, що припадають
на одиницю площі.

Посилення штучного інтелекту буде чинити вплив
до 2020 року та виражається в зростанні кількості ма�
газинів, які для покращення власних позицій оволо�
дівають новими можливостями в електронній торгівлі
[13]. Слід зазначити, що штучний інтелект торкнеть�
ся кожного елементу системи роздрібної торгівлі —
від виробництва товарів до їх після продажного об�
слуговування. Торговельні мережі, які будуть у по�
вному обсязі використовувати потенціал штучного
інтелекту, зможуть оперативно впливати на поведін�
ку покупців і прогнозувати їх майбутні покупки.
Цілком ймовірно, що гравці роздрібного ринку роз�
почнуть партнерські стосунки з гравцями ринку тех�
нологій.

У міру того як рітейлери пристосовуються до
мінливих купівельних очікувань, еволюціонує нова ре�
альність роздрібної торгівлі, яка спричинена. Причи�
ною еволюції стали серйозні зрушення в поведінці по�
купців, що відбувалися протягом останніх кількох
років. За даними Forrester, ось уже п'ять років як ми
живемо в "еру споживача, епоху високих очікувань
покупців нової формації буквально від кожного кон�
такту з брендами.  Нова реальність роздрібної
торгівлі, про яку так багато говорили, вже настала"
[15].

Відчутний вплив на розвиток роздрібної торгівлі
в світі здійснила поява великого прошарку відпові�
дальних покупців, чисельність яких має тенденцію до
зростання. Ця нова генерація покупців, тактику яких

визначає покоління мілленіалів, впливає на рітейлерів
і змушує їх реагувати на нові потреби. Щоб зрозумі�
ти покоління покупців майбутнього, виявити і задо�
вольнити їх очікування, необхідно розуміти їх
цінності.

Дослідження, проведене на Forrester демонструє,
що нове покоління покупців "Y", яке представлено в се�
редньому віці від 14 до 35 років, до 2020 р. будуть не
тільки складати одну третину населення Америки, а й
продукуватимуть 30% роздрібних продажів. За поперед�
німи оцінками, в 2025 році вони складуть 75% робочої
сили [15]. Очевидні факти свідчать, що цінностями по�
коління Y є суспільство, сім'я і креативність в роботі.
Вони не просто пов'язані віртуально через соціальні
мережі, а цінують ту роль, яку відіграють у своїх спіль�
нотах.

Чесність і автентичність брендів, корпоративна соці�
альна відповідальність магазинів стали атрибутами, які
мають для покупців першорядне значення, тоді як ціна
не є вагомою. Перевага віддається рітейлерам и брен�
дам, які дбають про екологію и високо цінують соціаль�
ну відповідальність. За даними міжнародного опитуван�
ня, проведеного Cohn & Wolfe, 87% покупців у світі вва�
жають, що бренди повинні: "Незмінно дотримуватися
принципу сумлінності і порядності. Відповідаючи на
питання, що вони вважають найціннішим якістю брен�
ду, 72% опитаних покупців віддали перевагу дотриман�
ня принципу сумлінності і порядності використанню
інновацій, а 71% вважають його важливіше унікальності
продукту" [13].

Більше того, сьогодні технічно грамотні покупці
ретельно відстежують офіційну інформацію про за�
ходи щодо збереження автентичності, яка надається
представниками брендів, і думки учасників ринку з
цього приводу і добре відчувають маніпулювання ма�
газинів. Сьогодні, щоб залучити покупців, будь�якій
компанії необхідно мати чітко сформульовані прин�
ципи роботи, в тому числі етичні, і послідовно дово�
дити їх до відома всіх працівників — від вищого ке�
рівництва до працівників служби по роботі з клієнта�
ми.

Сила автентичності в тому, що вона здатна знайти
підхід до гаманця покупця. Цій силі підвладні покупці
будь�якого віку: покоління мілленіалів "Y", старші (по�
коління бебі�бумерів, Х) і молодше покоління (зазви�
чай їх називають поколінням Z). За даними Глобально�
го звіту про сталий розвиток, опублікованого компанією
Nielsen, 66% покупці у всьому світі готові заплатити за
той чи інший товар більше, якщо його виробником є
бренд, що дотримується принципів соціальної та еко�
логічної відповідальності. А для мілленіалів цей показ�
ник ще вище — 73% [13]. Важливо розуміти, що способи
сегментації покупців, які використовувалися раніше —
більш не актуальні. Тепер до роботи з покупцями необ�
хідно застосовувати підхід, що враховує безліч різних
чинників.

Технології дають сьогодні покупцям можливість з
безпрецедентною легкістю отримувати і аналізувати
інформацію, знаходити потрібні їм товари або послу�
ги і ділитися своїми враженнями. В результаті форму�
ються купівельні очікування, яких ніколи не було ран�
іше і, які зрештою, визначають новий ландшафт рітей�
лу [10]. Ситуація, коли покупці очікують отримати ре�
зультат "тут і зараз", змушує рітейлорів відчувати ве�
личезний стрес. Відбувається зближення контактів між
покупцем і рітейлером з місцем здійснення покупки.
Тому виграють ті бренди, які в змозі запропонувати
своїм покупцям оперативність, моментальний резуль�
тат, індивідуальний підхід, автентичність і можливість
доступу. Підприємствам потрібно шукати "голубі оке�
ани".

У сучасних глобалізованих умовах, робити про�
гноз без врахування змін, що відбуваються в
роздрібній торгівлі Сходу було б не правильним, ос�
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кільки ці зміни можуть частково передбачити зміни,
які відбудуться на ринку рітейлу Заходу. Отже,
"економіка Китаю продовжує своє історичний рух
до того, щоб стати більш орієнтованою на спожи�
вання і пропозицію послуг, що могло б допомогти
країні підтримувати поточні темпи зростання в най�
ближче десятиріччя і в наступні роки" [15]. Протя�
гом багатьох років китайські компанії славилися
тим, що копіювали товари, продукти і бізнес�моделі
західних компаній і адаптували їх під себе з ураху�
ванням специфіки місцевих ринків. Китай створив
унікальну інноваційну екосистему, результатом
чого стала поява революційного підходу до веден�
ня бізнесу, якого дотримується безліч компаній. Він
відрізняється від прийнятого на Заході, і чинить
серйозний вплив не тільки на країни з економікою,
що розвиваються, а й на країни з розвиненою еко�
номікою. На сьогодні китайські компанії зі сфери
інноваційних технологій практично повністю освої�
ли внутрішній ринок, і тепер їх просування на Захід —
лише  пита ння ч асу.  На протива гу ре кордній
кількості закриття магазинів на Заході, китайський
конгломерат Alibaba Group в умовах швидкозрос�
таючої економіки переформатував не тільки світ
рітейлу, а й свій власний бізнес, і сьогодні його ре�
зультати виглядають вельми вражаючими. За 24 го�
дини у "День холостяка" Alibaba опрацювала 812 міль�
йонів замовлень, а через її платіжний сервіс Alipay
було проведено 1,5 мільярда транзакцій, тобто
в секунду проводилося неймовірна кількість —
256 000 — транзакцій. В історії США найбільшим
днем онлайн�продажів став "кібер понеділок" з ре�
кордом у 6,59 млрд дол. США. Згідно з прогноза�
ми, в Китаї до 2030 року до числа покупців увійде
від 800 мільйонів до одного мільярда нових пред�
ставників китайського середнього класу; понад 200
міст країни стануть містами�мільйонниками. Для
порівняння: за прогнозами ОЕСР, в Європі до 2030
року кількість покупців збільшиться на 16 мільйонів
чоловік; на сьогодні в Європі всього лише 35 міст з
чисельністю населення понад мільйон осіб. Зі зрос�
танням чисельності середнього класу в Китаї (з 12%,
закладених у прогноз на 2009 рік, до 73% всього на�
селення країни, прогнозованих на 20—30 рік) очі�
кується, що обсяг споживання в Китаї буде в 2,5
рази перевищувати аналогічний показник у США.
Майже 50% онлайн�покупок у Китаї відбувається
через мобільні пристрої (для порівняння: цей же по�
казник у США ледь доходить до 33%) [15].

Відтак основними тенденціями розвитку роздріб�
ного ринку в світі можна зазначити такі: пріоритет�
ним фактором розвитку торгівлі стає купівельний
досвід; посилюється вплив штучного інтелекту; оріє�
нтація на відповідального споживача; розвиток тех�
нологій; посилення впливу розвитку роздрібної
торгівлі Сходу.

Для зручності розподілимо тренди за трьома кате�
горіями:

1. Купівельні тренди: зростання безготівкої оплати;
розвиток систем електронних платежів Google Pay та
Apple Pay за допомогою гаджетів; доставка продуктів
до дому; функціонує типова заощадлива модель спожи�
вання; вирішальним фактором у момент прийняття
рішення про купівлю є ціна. Критеріями вибору магази�
ну є не локація, а пропозиція найкращого співвідношен�
ня ціна�якість.

2. Тренди роздрібних мереж: скорочення контра�
фактної продукції (до 2024 р. всі товари мають бути
маркованими); посилення боротьби за покупців (зрос�
тання кількості промо�акцій); диверсифікація форматів
та брендів; стирання меж між онлайн� та офлайн�тор�
гівлею; глобальні торговельні мережі покидають ринок;
експансія національних торговельних мереж поглиб�
люється в регіони.

3. Тренди ІТ�технологій в ритейлі: мультиканальний
рітейл (запуск мобільних додатків та Інтернет�мага�
зинів); магазини без кас (у 2018 р. безкасові магазини
відкрилися в Китаї, США, Європі, Білорусії, Росії); ма�
газин без продавців (магазини випробовують електронні
цінники, інформаційні кіоски, мобільні рішення, систе�
ми оптимізації графіків роботи); відео аналітика (роз�
пізнавання осіб під час оплати на касі); технології в бо�
ротьбі з крадіжками. технології збільшення середньо�
го чеку; штучний інтелект.

Поки світовий рітейл шукав нові шляхи розвитку та
нові ринки, зміцнювався і розширював сфери впливу,
торгівля в країнах Східної Європи перебувала в "тихо�
му застої" планової економіки. Незалежність, здобута
східноєвропейськими країнами в кінці 80�х, поставила
їх перед необхідністю ринкових реформ. Однак темпи
приватизації торгівлі та розвиток власних національних
мереж виявилися не настільки стрімкими, як хотілося
б. Так, кількість супермаркетів у Польщі, Чехії, Словач�
чині та Угорщині, яка досягала в 1995—1996 рр. всього
лише 5 %, тепер становить близько 50—60 % [6]. Але за
останні десять років національні мережі, які не встигли
адаптуватися до нових умов у цих країнах, майже зник�
ли. Їх поглинули світові лідери рітейлу, що особливо
активізувалися після розширення Євросоюзу. Проте,
розвитку мережевої торгівлі Східної Європи перешкод�
жали існуючі невеликі продуктові та спеціалізовані ма�
газини, що залишилися "на плаву". Так, у Польщі їх кон�
центрація становить понад 5 тис. на кожен мільйон жи�
телів, у Чехії, Словаччині та Угорщині цей показник
досягає 2300. У Європі мережева торгівля контролює
70—75 % роздрібного товарообігу, а в Україні на рівні
20—30 % [6].

Основними форматами для торгових мереж про�
довжують залишатися дискаунтери і гіпермаркети.
Крім того, продуктові торговельні мережі починають
розвивати міні�формати "магазини біля будинку". Ме�
режі на більшості ринків продовжують розширювати
власні торгові марки, ціни в яких у середньому нижче,
ніж вартість брендів�виробників. Разом з тим, ступінь
домінування мережевої форми торгівлі та форматів
магазинів у різних країнах змінюється в часі та про�
сторі. Наприклад, у Німеччині, де поведінка покупців
характеризується аскетичністю і економічною ощад�
ливістю, переважають магазини знижених цін, а в
Італії, де культивується соціальне спілкування, — су�
пермаркети, зорієнтовані на якість обслуговування,
незалежні магазини.

Основними драйверами зростання глобального рин�
ку продуктового рітейлу виступають: зростання чисель�
ності світового населення; розвиток і вдосконалення
нових каналів продажів (передусім, розвиток онлайн�
продажів). Відтак на ринках, що розвиваються такими
драйверами будуть: активне державне інвестування в
інфраструктуру; вихід на ринки глобальних переробних
підприємств.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Особливістю сучасних трансформаційних змін про�

стору світової економіки стає формування та розвиток
роздрібних торговельних мереж, які виконують гло�
бальні функції, інтеграція між транснаціональними і
національними мережами. Цілеспрямований вплив на
функціонування світових і національних ринків з боку
глобальних торговельних мереж дає підстави розгляда�
ти їх результат та механізм сучасних трансформацій
світової економіки.

 Еволюція глобальних роздрібних мереж, зростан�
ня їх потужностей на основі розширення спектру вико�
нуваних функцій та впровадження інновацій в систему
дистрибуції супроводжуються посиленням їх прагнен�
ня до подальшого розширення і захоплення нових пер�
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спективних ринків. Це призводить до загострення кон�
курентної боротьби поміж мегамережами, появі нових
форматів і каналів торгівлі (як їх головних інструментів),
посилення конкурентного тиску з боку мегамереж на
національні торговельні мережі, змушуючи останніх
змінювати підходи до організації торговельного бізне�
су.

Діяльність мегамереж характеризується глобаль�
ним масштабом, мультиформатністю, багатоканаль�
ністю, інноваційною технологічністю. Вони стають
не тільки лідерами змін, а й самі продукують інно�
вацій у своїй сфері, що об'єктивно забезпечує їх
лідерство.

Вітчизняним торговельним мережам слід активніше
впроваджувати інновації у бізнес�процеси та застосо�
вувати конкурентоспроможні стратегії для набуття ди�
намічних переваг та протистоянню глобальним торго�
вельним мережам.

Література:
1. Мазаракі А.А. Всі дороги ведуть ... до торгівлі.

Вісник пенсійного фонду України. 2006. № 9. UPL: http:/
/www.vpf.com.ua/

2. Апопій В.В. Сучасні проблеми та стратегічні пріо�
ритети розвитку внутрішньої торгівлі України. Вісник
Донецького державного університету економіки і
торгівлі ім. Туган�Барановського. 2005. № 4. С. 145—
153.

3. Черкасов А. Современный ритейл — инновации,
интеграция и гибкость. Мое дело. Магазин. 2008. № 3.
С. 48—49.

4. Корсак В.І. Вплив глобалізаційних процесів на
становлення регіональних роздрібних мереж. Регіональ�
на економіка. 2012. № 3. С. 191—196.

5.  Краснокутська Н.С. Характерні ознаки потен�
ціалу торговельних підприємств в Україні. Вісник Дон�
НУЕТ. 2008. № 3(39). С. 192—199.

6. Голошубова Н.О., Кавун О.О., Торопков В.М.
Підприємницькі мережі в торгівлі: монографія / за заг.
ред. Н.О. Голошубової. К.: Київ. нац. торг.�екон. ун�т,
2014. 344 с.

7. Frankel J. A., Romer D. H. Does trade cause growth?
American economic review. 1999. 89 (3). Р. 379—399.

8. Alcalа F., Ciccone A. Trade and productivity. The
Quarterly journal of economics. 2004. 119 (2). Р. 613—646.

9. Pavcnik N. Trade liberalization, exit, and produc�
tivity improvements: Evidence from Chilean plants. The
Review of Economic Studies. 2002. 69 (1). Р. 245—276.

10. Bloom N., Draca M., Van Reenen J. Trade induced
technical change? The impact of Chinese imports on
innovation, IT and productivity. The Review of Economic
Studies. 2016. 83 (1). Р. 87—117.

11. Atkin, David, Benjamin Faber, Marco Gonzalez�
Navarro. Retail globalization and household welfare:
Evidence from Mexico. Journal of Political Economy. 2018.
126.1. Р. 1—73.

12. Retail 2020: Tomorrow's shoppers. URL: https://
thebehavioursagency.com/retail�2020�tomorrows�sho�
ppers (Last accessed:15.09.2019).

13. Cohn & Wolfe. PRWeek Global Agency Business
Report/ The firm saw strong growth in all regions and almost
every market �— thanks to its integrated arsenal of digital,
social, mobile, and content. May 02, 2016. URL: https://
www.prweek.com/article/1391409/cohn�wolfe�prweek�
global�agency�business�report�2016 (Last accessed:
12.09.2019).

14. KPMG Capital Markets: How to use IT tools to
improve due diligence process 27 June 2019. URL: https://
home.kpmg/cn/en/home/events/2019/06/how�to�use�it�
tools�to�improve�due�diligence�рrocess. html (Last
accessed:15.09.2019).

15. The Future Of CX. Customer experience will
become the through line that keeps brand purpose and
customer relationships stable amid unprecedented

disruption. URL: https://go.forrester.com/ (Last acce�
ssed:15.09.2019).

16. Franchise Times Top 200 Franchise Systems //
Franchise Times: The News and Information Source for
Franchising, May 13, 2019. URL: http://www.franchi�
setimes.com /pdf/Top�200�Reprint�Book�2018.pdf. — 52 p.
(Last accessed:10.09.2019).

References:
1. Mazaraki, A.A. (2006), "All roads lead... to trade",

Visnyk pensijnogo fondu Ukrayiny` — Bulletin of the
Pension Fund of Ukraine, vol. 9, available at: http://
www.vpf.com.ua (Accessed 31 Aug 2019).

2. Apopij, V.V.(2005), "Modern challenges and strategic
priorities of domestic trade Ukraine", Visnyk Doneczkogo
derzhavnogo universytetu ekonomiky i torgivli im. Tugan�
Baranovskogo, vol. 4, pp. 145—153.

3. Cherkasov, A. (2008), "Modern retail � innovation,
integration and flexibility", Moe delo. Magazin, vol. 3, pp.
48—49.

4. Korsak, V.I. (2012), "Impact of globalization pro�
cesses on the formation of regional retail networks", Regio�
nalna ekonomika, vol. 3, pp. 191—196.

5. Krasnokutska, N.S.(2008), "Characteristic features of
potential trade enterprises in Ukraine", Visnyk Doneczkogo
derzhavnogo universytetu ekonomiky i torgivli im. Tugan�
Baranovskogo, vol. 3 (39), pp. 192—199.

6. Goloshubova, N.O. Kavun, O.O. and Toropkov, V.M.
(2014), Pidpry`yemny`cz`ki merezhi v torgivli [Business
Networks in Commerce], Kyivs'kyj natsional'nyj torhi�
vel'no�ekonomichnyj universytet, Kyiv, Ukraine.

7. Frankel, J.A. and Romer, D.H. (1999), "Does trade
cause growth?", American economic review, vol.  89 (3),
pp. 379—399.

8. Alcalа, F. and Ciccone, A. (2004), "Trade and
productivity", The Quarterly journal of economics, vol. 119
(2), pp. 613—646.

9. Pavcnik, N. (2002), "Trade liberalization, exit, and
productivity improvements: Evidence from Chilean plants",
The Review of Economic Studies, vol. 69 (1), pp. 245—276.

10. Bloom, N. Draca, M. and Van Reenen, J. (2016),
"Trade induced technical change? The impact of Chinese
imports on innovation, IT and productivity", The Review
of Economic Studies, vol. 83 (1), pp. 87—117.

11. Atkin, David, Benjamin Faber, and Marco Gonzalez�
Navarro (2018), "Retail globalization and household
welfare: Evidence from Mexico", Journal of Political Eco�
nomy, vol. 126.1, pp. 1—73.

12. Behaviours Agency (2015), "Retail 2020: Tomorrow's
shoppers", available at: https://thebehavioursagency.com/
retail�2020�tomorrows�shoppers/ (Accessed 31 Aug 2019).

13. The official site Cohn & Wolfe (2016), "PRWeek
Global Agency Business Report "The firm saw strong growth
in all regions and almost every market — thanks to its
integrated arsenal of digital, social, mobile, and content",
available at: https://www.prweek.com/article/1391409/
cohn�wolfe�prweek�global�agency�business�report�2016
(Accessed 31 Aug 2019).

14. The official site KPMG (2019), "Capital Markets:
How to use IT tools to improve due diligence process",
available at: https://home.kpmg/cn/en/home/events/
2019/06/how�to�use�it�tools�to�improve�due�diligence�
hrocess.html (Accessed 31 Aug 2019).

15. The Future Of CX (2018), "Customer experience will
become the through line that keeps brand purpose and
customer relationships stable amid unprecedented disrup�
tion", available at: https://go.forrester.com/ (Accessed 31
Aug 2019).

16. Franchise Times Top 200 Franchise Systems (2019),
"Franchise Times: The News and Information Source for
Franchising", available at: http://www.franchisetimes.com/
pdf/Top�200�Reprint�Book�2018.pdf (Accessed 31 Aug
2019).
Стаття надійшла до редакції 24.09.2019 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 10/201926

УДК 657.633:004.056:[004.383.2:004.738.5]

L. Khodakivska,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting
and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy, Poltava
ORCID ID: 000050002567585697X
V. Plaksiienko,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Head of the Department of Accounting and Economic Control,
Poltava State Agrarian Academy, Poltava
ORCID ID: 0000500035037151054
Y. Hrybovska,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Accounting
and Economic Control, Poltava State Agrarian Academy, Poltava
ORCID ID: 0000500015520559045

INTERNAL AUDIT AND CLOUD INFORMATION

SECURITY

DOI: 10.32702/2306�6806.2019.10.26

Л. О. Ходаківська,

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

В. Я. Плаксієнко,

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

Ю. М. Грибовська,

к. е. н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю,

Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ І ХМАРНА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

In the past decade more and more companies moving their operations to the Cloud. In each case the reason

for this decision is different: some are looking for a better ability to streamline the company processes and

workloads and gain more robust organization flexibility. Others are after faster applications deployment and an

ability to expand in different business areas. On the other hand, some companies just want to standardize their

IT;capabilities by providing more unified software solutions across the enterprise. However, there are a few

common grounds between all of these companies in their decisions. First, they want to cut cost (on technology

infrastructure as well as software licensing). Secondly, they want to become less dependent on the delivery

platform at the same time as get easier adaptable to changes in the IT;environments. Third, they want to get

closer to their customers by providing new services and marketing programs at the same time as getting that

done more efficient and cheaper. Fourth, these companies want to change their capital investment structure by

reducing the cost structure. The number of benefits for the companies moving to the Cloud is endless; however,

the potential security cost increases significantly as well. By moving to the Cloud, the companies losing one of

their most valuable assets: ability to control their underlined infrastructure and create self;governed environments.

On the Cloud this responsibility will be fully delegated to the Cloud service provided. In most instances, the

space on the Cloud servers will need to be shared across multiple non;related companies, where some of them

might have different standard of internal security and create extra, unnecessary traffic to the shared servers.

That unrelated traffic might slow down all renters located on this Cloud server. Finally, the companies will expose

their data to outside world as never before. That can create an opportunity to the malicious individuals to steal

and compromise the information. Without adequate security protocols, established intrusion detection

mechanisms, and full understanding of possible risks, decision to move to the Cloud should not be made. But

even after the decision is reached, a search for the Cloud service vendor must be done in the very meticulous way.

A common determination what data to put on the Cloud and what not must be accepted and verified on all

technical and business levels of the company. And finally, an appropriate level of the data security and encryption

must be established and enforced. This article will review risks and benefits of the decision to move to the Cloud

in more details and address some aspects that companies need to take into consideration before making such

type of move.
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PROBLEM DEFINITION
Growth of the Cloud based computing platforms forced

a significant number of companies around the world to move
their applications and services to there. Such type of move
can improve the life hood of the company and give it a
significant advantage over its competitive. What pros and
cons of this decision and how internal auditors can help
senior leaderships of the company to make the right decision
will be discussed in this article.

ANALYSIS OF THE LATEST RESEARCHES
AND PUBLICATIONS

Researches of the risk and benefits of the migration to
the Cloud and possible recommendations on this process
were a center points of the publications done by The Dallas
Chapter of the Institute of Internal Auditors, Gartner
Research, Sandy Pundmann, (U.S. managing partner,
Internal Audit) and Clay Young, (partner and U.S. IT
Internal Audit practice leader), David Linthicum (Chief
Cloud Strategy Officer, Deloitte Consulting).

TASK DEFINITION
Describe costs and benefits of the decision to move

company applications and services to the Cloud and what
kind of preventive mechanisms need to be established to
make this transition successful and cost effective.

В останнє десятиліття все більше і більше компаній переводять свої операції на Хмару. У кожному

випадку причина цього рішення різна: деякі шукають кращу здатність спростити процеси, робочі наван;

таження компанії і отримати велику гнучкість організації. Деякі — більш швидкого розгортання додатків

і можливості розширення в різних сферах бізнесу. З іншого боку, деякі компанії просто хочуть стандар;

тизувати свої IT;можливості, надаючи більш уніфіковані програмні рішення для всього підприємства.

Проте є кілька загальних підстав для всіх цих компаній в їх рішеннях. По;перше, вони хочуть скоротити

витрати (на технологічну інфраструктуру і ліцензування програмного забезпечення). По;друге, вони хо;

чуть стати менш залежними від платформи доставки і одночасно легше адаптуватися до змін в IT;сере;

довищах. По;третє, вони хочуть стати ближче до своїх клієнтів, пропонуючи нові послуги і маркетингові

програми, одночасно роблячи це більш ефективним і дешевшим. По;четверте, ці компанії хочуть змінити

свою структуру капіталовкладень, скоротивши структуру витрат. Кількість переваг для компаній, які

переходять на Хмару, нескінченна. Проте потенційна вартість безпеки також значно зростає. Перейшов;

ши на Хмару, компанії втрачають один зі своїх найцінніших активів: здатність контролювати свою влас;

ну інфраструктуру і створювати самокеровані середовища. На Хмарі ця відповідальність буде повністю

делегована компанії, яка надає Хмарні послуги. У більшості випадків простір на Хмарних серверах може

бути розподілений між кількома непов'язаними між собою компаніями, де одні з них можуть мати різні

стандарти внутрішньої безпеки і створювати додатковий непотрібний трафік для загальних серверів.

Цей непов'язаний трафік може уповільнити роботу всіх орендарів, розташованих на цьому хмарному

сервері. Нарешті, компанії будуть відкривати свої дані зовнішньому світу, як ніколи раніше. Це може

створити можливості зловмисникам вкрасти і скомпрометувати цю інформацію. Без адекватних прото;

колів безпеки, встановлених механізмів виявлення вторгнень і повного розуміння можливих ризиків,

рішення про перехід на Хмару не повинно прийматися. Але, навіть після того, як рішення буде прийнято,

пошук постачальника Хмарних послуг повинен бути виконаний дуже ретельно. Загальне визначення

того, які дані поміщати на Хмару, а які ні, слід приймати і перевіряти на всіх технічних і бізнес;рівнях

компанії. І, нарешті, необхідно встановити і затвердити відповідний рівень безпеки та шифрування да;

них. У цій статті буде більш докладно розглянуто питання про ризики та переваги рішення про перехід

на Хмару і розглянуто деякі аспекти, які необхідно враховувати компаніям, перш ніж робити подібні дії.

Key words: Cloud based services, Cloud system management, SaaS, PaaS, IaaS, data security, system vulnerabilities,
DevOps.

Ключові слова: хмарні сервіси, управління хмарними системами, SaaS, PaaS, IaaS, безпека даних, враз�
ливість системи, DevOps.

PRESENTATION OF THE RESEARCH MATERIAL
According to the general definition of the Cloud

computing, it is a model that enables on demand availability
of the network pool of the shared configurable computer
resources (data storage, applications, servers and etc) that
do not require direct constant and persistent management
by the end users. These Cloud�based resources can be easily
provisioned for specific purpose and task by the company
that lease them and release after the need for the them is no
longer there [1].

The Cloud computing is usually represented in the way
of three service models (platforms):

1. Software as a Service (SaaS) — in this model, the
company runs application (owned/rented/licensed to the
provider) on the infrastructure platform provide by the
vendor and these applications accessible from inside (or
outside) of the company network on authorized devices. The
company that rents the service does not manage nor
responsible for the Cloud infrastructure but can be
authorized to make application configuration settings that
affect user experience of the company employees or
customers [1; 8].

2. Platform as a Service (PaaS) — this model allows
companies that rent the service to deploy to the Cloud
proprietary, self�developed, or licensed to renter company
applications that can must by supported by the Cloud
service provider. Still, as in the previous model, the company
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that lease the service does not have an ability to manage
the Cloud infrastructure but can control deployed
applications and their settings [1; 8].

3. Infrastructure as a Service (IaaS) — that model gives
the company that lease the service the most options, like
deploying software package and applications of the
company choice on the operation system selected and
configured exclusively by the client itself. The company can
also manage Cloud storage, networks and Cloud workflow
processing. Despite the fact that even in this situation the
lease company does not have a direct control of the Cloud
infrastructure and OS. However, all other aspects of the
network controls are present [1; 8].

What model company choses depends on multiple
positions, such as importance of the data that will be store
on the Cloud and data privacy issues; ability of the Cloud
provide to protect data from unauthorized access; type of
application that company plans to move to the Cloud and
access level across multiple regions, ability of the Cloud
service provide to meet changing demands in service on the
rapid basis, and of course, cost of the change compare to
the current level of expenditures. The risk of moving to the
Cloud will always be there; however, the current adoption
rate signifies a notable point where Cloud adoption became
a mainstream venue. The numbers below just support that
statement:

1. As of end 2019 year the global Cloud computing
market is projected to reach $258 billion. According to the
forecast, that number will more than double by 2023 and
should be reach $623.3 billion [2].

2. As estimated 90 % of small to medium to large
companies have their presence on the Cloud already with
approximately 60 % of the workload running there. And
that number is just going to increase year over year.
Considering the numbers above, about 1/3 of the IT budget
these companies already designating for the Cloud
development [3].

It is worth to mention, however, that small and medium
companies with expectation of the rapid growth, are more
acceptable to the Cloud move compare to the large
organization with large IT departments that tend to stay
on the sidelines (to the most part). That is due to the cost of
the move (monetary as well as reputations risks because of
the possible data breaches), opposition from the upper
management due to the upfront investment in the
technology, and not definitive cost advantage (as of the
current moment), as well as a need to change the established
business process. With all of that holds true, the large
companies are also moving to the Cloud (on the slower pace)
because of the major shift of doing business in the modern
digital world.

3. Cloud infrastructure spending is going to reach
approximately $80 billion by the beginning of 2019. That is
69 % increase compare just to 2017 where the same spending
was $55 billion [4].

However, everything shown above is just an illustration
of the trend. The question is: why this trend even exists
and what company can gain from moving to the Cloud?
First and foremost, the companies are looking for their
bottom lines: cost and revenues. Businesses seeing in this
migration a huge saving opportunity in outsourcing
maintenance and support of data centers, supporting
infrastructure, and labor cost. That is alone might save
some companies up to 1/3 of their IT budget annually.
Other driving force behind the move is software
maintenance and rapid deployment of the application
packages across the enterprise. In the traditional
environment at least 30 % to 40 % of the time and efforts
support personal spend on testing, verifying, and installing
software patches to different servers and platforms, as well
as monitoring ongoing activities and providing
infrastructure support. With the Cloud solution, all of that
will be transferred to the Cloud service provider. Finally,
there is one more aspect that worth to mention: more and

more companies want to have not just a content on the
Cloud to be distributed to the end user but being able to
use this content in combination with different social media
platforms, perform data analytical functions, apply
elements of artificial intelligence (AI) tools in the their
offering as well as data gathering and data manipulation
mechanisms in the internal networks. Above all, the Cloud
solutions offer companies an easy, fast, and efficient way
to communicate with different categories of customers
(current and future) and provide a much more targeted
marketing campaign [5].

All of the above means one thing: moving to the Cloud
will be inevitable action for majority of the small to medium
and to some extend for large companies in the next 10 years.
The role of the internal audit committees is to evaluate the
risks of the adoption and find the best balance between
benefits the Cloud platforms offer and potential exposure
to the risk factors this new technology poses. To do that
correctly internal auditors need to understand a few key
factors:

1. Scalability of the Cloud platforms and DevOps
development.

One of the main advantages of the Cloud solution is its
scalability. In a few words that technology can be explained
as on demand increase or decrease of the available
resources (capacity) due to the current business needs.
That mechanism is a huge selling point for any company
to move to the Cloud. In essence, such approach is very
expensive to introduce on the in�house networks when all
of the infrastructure needs to be bought, configured, and
released to production well in advance of the growing
demand. That is especially expensive for the companies
which cannot predict a demand for their product on the
medium to long range. That means a big risk to these
companies with investment in the hardware and software
that might not even needed. The Cloud solution solves that
problem in an instance. The peak demands can be easily
met but allocating necessary processing power, storage,
and bandwidth on the moment notice. Also, most of the
companies do not rely on just one Cloud. They use a hybrid
approach where different applications operate on different
Clouds. That creates a sort of a guarantee that at no time
all of the processing workflows will be offline due to
unforeseen circumstances [6].

The other attraction of the Cloud based solution is a
DevOps development lifecycle. The Gartner defines it as a
method that represents a global change in the IT life cycle
development and focusing primarily on "…rapid IT�service
delivery through the adoption of agile, lean practices in the
context of a system�oriented approach" [10]. This technique
put a focus on people, people's culture and cooperation
between development teams. The main goal of this
technology is to utilize automation tools and put focus on
increasing use of the dynamically programmable
infrastructure from the view point of the life cycle of the
product.

At its core, DevOps is a set of centralized platform tools
that allow developers to respond to the business needs very
rapidly and without any latency that usually surrounds
traditional software development methods. All of that with
the lower cost, and shorten development, testing, and
deployment cycles, because of its centralized nature.
Currently, most of the Cloud service provides support
DevOps and its continuous integration and development
strategy. That native support of the tool and established
integration with the Cloud infrastructure, lowers the
development and operational cost of the in�house
applications and provides better centralization management
of the whole Cloud application environment [9].

However, the same mechanism that makes Cloud
solution so attractive can also poses a danger. Miscon�
figurations, security holes, software and hardware
vulnerabilities, data transmission without proper encryption
and etc create a honey pod for attackers. Even looking on
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something as simple as a password protection between
different Clouds, can show what problem is that. In theory,
each Cloud and possible even each container within a Cloud
should have its own administration management console
with specific set of rules, privileges and access level.
However, that might not be a case in the fast pace changing
environment where driving force is DevOps system. With
that many changes happening rapidly on very regular basis,
such precautions can be "forgotten" or circumcision. To
avoid that, and enforce the security rules, internal auditors
must be familiar with this concept and technique first hand
[9].

2. Company internal data security rules and regulations.
Regardless of the Cloud company choses (private or

public) and the subscription model (SaaS, PaaS, IaaS), the
company itself still does not have a full control of the Cloud
infrastructure, nor OS this infrastructure operates on, nor
the whole security protocols the service provider has.
Because of that it is imperative for the internal auditors to
understand and enforce strict rules and regulations in regard
to the company data usage and access authorization, full
understanding of the safeguard mechanisms vendor applies
to their assets, level of the security compliance the vendor
has and what steps it takes to keep it on the constantly
acceptable level [7; 8].

3. Data storage, manipulation, backup, transmission and
adequate level protection.

Because of the nature of the Cloud platform, the data
will always be saved on the Cloud platform and travel
between Clouds, network services, applications, databases
and etc. The users will see it on the Application
Programming Interfaces (API). That weakness can be
exploited by the attackers to get unauthorized access. To
establish a satisfiable level security for the data storage, use,
and transmission, the following mechanisms need to be
established and enforced:

I. Establish organizational access level of the data and
classify all of the customer, proprietary, and private data
based on the access level.

II. Enforce security of the user and system accounts by
enabling complexity level of the passwords and password
expiration date of no more that 30 days (system accounts
need to use random password generation techniques with
the password vault storage approach).

III. Prevent use of the default password on all levels.
IV. Encryption of all of the transmitted data (between

the Clouds to the network and back) and keeping customer
and private data encrypted in the database as well.

V. Disaster Recovery should at paramount importance
to any organization. It is even more critical for organizations
saving their data on the Cloud. Before any plans to move to
the Cloud will take shape, it is necessary to verify data back
up solutions (based on the local network and the changes
needed due to the Cloud migration, Also, it would be wise
to test a verify a fall over solution if a need to switch between
servers and Clouds will ever arise (to prevent interruption
of the service). Data recovery benchmark and protocols
need to be verify based on the internal security standards,
practices and regulations. Each solution needs to be tested
again before migration to the Cloud takes place as well as
after the migration [7; 8].

1. Company insider thread analytics.
Regardless how good is the outside defense system, the

biggest threat can lay from inside, from the company own
employees. By using malware or any sort of social
engineering tools or any other mechanisms pinpointed to a
specific employee or employees sophisticated attackers can
bypass all of the layers of security and steal the company
secrets and customer private data. To prevent that from
happening is very difficult. One of the ways to avert it can
be repeatable training exercises of all employees where
possible types of social engineering attacks will be explained.
That trainings should go hand�by�hand with established
powerful identity and access management framework

(IAMF) and privilege management set of tools. Each of these
mechanisms need to have to very sophisticated log system
[8; 11].

2. System Incompatibilities.
In some instances, some applications and tools that work

across network enterprise might not function properly on
the Cloud platform. Because of that, it is imperative for the
internal auditors to identify such type of incompatibilities
to prevent inadvertent situations where incorrectly
functioning applications create holes in the protection
system and allow third parties to access privilege
information. Attackers can exploit such misconfiguration
to gain access to the system and remain undetected for a
long period time. That might have very dare consequences
to the company reputation [8].

3. Cloud service provider security.
Even if the company itself (as a renter of the service)

does not manage Cloud infrastructure, the internal auditors
must understand, verify and enforce a few security aspects
of the Cloud infrastructure security and the way how the
service provider manages it.

4. Cloud Service Provider Security Protocols.
— Network Segmentation must put in place by the

Cloud service provider in any multi�service environments.
That segmentation should isolate resources allocated to
one instance (the company that lease a resource) from all
others. That segmentation needs to include container,
application, OS, and other types of separation in order to
prevent un�authorized access to the data, verify constant
amount of network resources allocated to the company
share and to limit exposure to multi�cloud breach
attempts.

— Discovery and Onboarding of the new and existing
Cloud instances and related assets must me fully automated,
grouped into sub�clouds and managed by the lease company
or provided to the lease company as service by the Cloud
management company. Each of these sub�clouds must have
its own security and password management mechanisms, to
prevent cross intrusion attempts.

— Identity and Access Management (IAM) system
will always need to be in place and operational. Process
of the search, verification, and prevention of the for
general system vulnerabilities need to happen on the
regular basis.

— Presence of the container's (virtual place on the
Cloud server that is designated for the company data)
account activity monitors. That monitoring should
include identification and segregation of the API calls (to
prevent unauthorized activities) and logging and
verification of use of the management console on the
Cloud server (to prevent unauthorized access from the
inside the Cloud itself). Such monitoring should also
include log fi le  enablement, analyzation, access
validation.

— Cloud security network configuration protocols must
be presented to the internal auditors of the company that
rents the service so that it would be possible to establish
full compliance of these protocols to the established industry
and government established requirements [8; 11].

5. Cloud Service Provider Intrusion Detection and
Activity Monitoring.

Based on the model selected for the service, some of
the following activities can be performed by the IT
department of the company itself or outsourced the Cloud
service provider. If a decision for outsourcing will be made
a prior verification of the ongoing processes would be
necessary to confirm compliance with the company and
industry rules and regulations:

— Verification of the Cloud service provider continues
operation of the vulnerability management.

— Verification of the established firewall, thread
analytics and identity management.

— Verification of functionality of multiple layer security
access protocols.
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— Monitoring of the new activity alerts, change or
activation of the established service, and modification of the
access control list (ACL) or events related to ACL.

— Monitoring of the change or addition to the system
policies that govern users access and roles.

— Establishing of the alert mechanisms and reporting
system that evaluate daily alerts and reduces alerts that can
be false positive.

— Verification of the processes that protect Cloud
infrastructure of the Distributed Denial of Service (DDoS)
attacks [8].

CONCLUSION
Migration to the Cloud will continue everywhere in

world and the rate of this trend will just accelerate in the
very near future. Each company will have its own specific
reason for the move, but majority of them can be combine
into a few very specific tasks: access to the data regardless
of the region; cost of the operation after the move;
flexibility, mobility, and scalability of the delivery platform;
increased collaboration between the development teams
inside the organization as well as outsourced; efficiency in
meeting customer demand for new or improve services and
etc. However, all of these benefits would not be without
cost. The cost will consist of the following: increased
compliance regulations in regard to the customer data; legal
conflicts on what proprietary applications can and cannot
be deployed on the Cloud; lack of visibility and oversite of
the solving performance issues (in case if they arise); possible
latency on the some of the API due to multitude of the issues
related to the Internet connection speed and shared (or
private) connection bandwidth; shared disturbance from
other clients who use the same provider; and, of course,
increased security risks to the data, company business model
and the company growth strategy. What strategy is right
for a specific company will need to be determine based on
that company adaptivity to the changing market situations.
However, if a decision will be made to move to the Cloud,
qualified internal auditors need to be involved from the very
beginning.
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FORMATION OF BREAK;EVEN AND ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE

Встановлено, що у забезпеченості економічної стійкості сільськогосподарських підприємств вирішальна роль
належить досягненню беззбитковості їх виробничо;комерційної діяльності. Найвищим проявом економічної
стійкості є здатність підприємства розвиватися переважно за рахунок власних джерел фінансування. Така
здатність може бути реалізована тільки за умови самоокупності та самофінансування підприємства. Водночас
беззбитковість, виходячи з її економічного змісту, буде відображати нульовий економічний ефект, а самоокупність
і самофінансування — позитивний у вигляді прибутку.

Виділено систему напрямів досягнення беззбитковості виробничо;комерційної діяльності підприємства та
умови їх застосування. Розроблено та запропоновано алгоритм формування беззбитковості виробничо;комер;
ційної діяльності сільськогосподарського підприємства відповідно особливостей його функціонування. Встанов;
лено взаємозв'язок беззбитковості з економічною стійкістю підприємства, а також запропоновано інструмен;
тарій оцінки беззбитковості, який дозволить своєчасно оцінити поточну економічну ситуацію і обгрунтовувати
методи та інструменти забезпечення економічної стійкості сільськогосподарського підприємства.

Established that the provision of economic sustainability of agricultural enterprises decisive role belongs to achieving
break;even their industrial and commercial activities. The highest manifestation of economic stability is the ability of
companies to develop mainly from its own sources of funding. This ability can be realized only if sustainability and self;
financing company. At the same time break;even, based on its economic content, will reflect zero economic effect, and
self;sufficiency and self;financing — positive in the form of profit.

The system of directions of achievement of break;even of production and commercial activity of the enterprise and
conditions of their application are allocated. According to the methodology of the systematic approach, we have identified
external factors affecting the breakeven production and commercial activities of agricultural enterprises: the political
environment and orientation of domestic and foreign policy of the state, consumer needs and the level of solvent demand
in the country, the market situation of industrial resources and the level of scientific development, natural and biological
environment.

Developed and algorithm formation breakeven industrial and commercial activities of the agricultural enterprise
features under its operation. In justification of changes in product mix for farms proposed products rank in terms of
marginal income, not the criterion of profit maximization. If there are, no restrictions of natural or economic factors
change the structure of production in favor of products that bring maximum profit margin.

The interrelation break even with the economic stability of the enterprise, and proposed evaluation tools breakeven,
which will allow time to assess the current economic situation and justify the methods and tools to ensure the economic
sustainability of agricultural enterprises. The system of break;even towards industrial and commercial activity of
agricultural enterprises, the main ones are: increasing sales prices; increase in production and sales; change of product
range and structure; reduction of fixed costs; reducing variable costs.

Ключові слова: алгоритм, беззбитковість, виручка, затрати, економічна стійкість, реалізація, ресурси,
самоокупність, самофінансування, сільськогосподарське підприємство.

Key words: аlgorithm, break�even, revenue, costs, economic sustainability, sales, resources, self�sustainability,
self�financing, agricultural enterprise.

ВСТУП
Забезпечення стійкого розвитку сільського госпо�

дарства посідає центральне місце серед багатьох про�
блем сучасності, що обумовлено ключовою роллю
аграрного сектора в соціально�економічному прогресі

суспільства. Більшість сільськогосподарських під�
приємств України не здатні в сучасних умовах здійсню�
вати високоефективну виробничо�комерційну діяль�
ність, що негативно позначається на рівні їх економіч�
ної стійкості та можливостях її забезпечення.
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Забезпечення економічної стійкості підприємств
пов'язане із застосуванням новітніх методів, технологій
та інструментів адаптації підприємства до динамічних
умов зовнішнього середовища, здатних формувати без�
збитковість виробництва. Досягнення беззбиткової
діяльності є об'єктивною передумовою отримання при�
бутку, який забезпечує самоокупність та самофінансу�
вання і на цій основі формування економічної стійкості
й фінансової безпеки підприємства. Дослідженню
теорії, методології та розробки заходів щодо забезпе�
чення економічної стійкості та підвищенню ефектив�
ності підприємств присвятили праці С. Анохін, В. Аран�
чій, О. Арефєва, О. Березін, І. Вініченко, О. Добро�
вольська, П. Макаренко, Л. Мельник, І. Пвалов, С. По�
кропивний, П. Саблук, О. Сокол, М. Удовиченко [1—12]
та ін.

Проте недостатньо дослідженими залишаються пи�
тання системного підходу до розуміння стійкості як
комплексної економічної характеристики, взаємозв'яз�
ку беззбитковості з економічною стійкістю підприєм�
ства, розробки інструментарію управлінського проце�
су та ефективних способів її забезпечення, організа�
ційно�економічних заходів реалізації стратегії стійко�
го розвитку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Найвищим проявом економічної стійкості є

здатність підприємства розвиватися переважно за ра�
хунок власних джерел фінансування. Така здатність, на
нашу думку, може бути реалізована тільки за умови са�
моокупності та самофінансування підприємства. Під час
переходу від беззбитковості виробництва необхідно
визначити рівень економічної ефективності, при якому
підприємство буде самоокупним, а згодом забезпечить
самофінансування своєї діяльності.

За економічним змістом категорії "беззбитковість",
"самоокупність" і "самофінансування" належать до ха�
рактеристики ефективності виробничо�комерційної
діяльності підприємства. Так, беззбитковість відповідає
критерію мінімізація витрат за певного обсягу вироб�
ництва та є результатом зіставлення постійних витрат і
маржинального доходу, який характеризує "точка без�
збитковості". В свою чергу, самоокупність і самофінан�
сування відображають рівень ефективності за допомо�
гою формування мінімального прибутку, необхідного
для самоокупності та самофінансування як економіч�
ного ефекту: ( )

1
1min

N
DZSРРКP аТpобкокупн −

×+++++= (1),
де min

окупнP  — мінімальний прибуток для самоокупності,
грн; К — сума відсотків за короткостроковими креди�
тами, грн; КР  — відрахування від прибутку в резервний
фонд, грн; обР  — прибуток на поповнення оборотних
коштів, грн; PS  — сума погашення реструктурованої
заборгованості, грн; TZ  — збитки минулих років, грн;

aD  — сума дивідендів, грн; N — ставка податку на при�
буток, %.
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×+++++= (2),

де min
фінP  — мінімальний прибуток для самофінансу�

вання, грн; іР  — прибуток від інвестицій, грн; обР  — при�
буток на поповнення оборотних коштів, грн; dP  — при�
буток на погашення довгострокових кредитів, грн; cP  —
прибуток на соціальні потреби, грн; kD  — дивіденди та
кооперативні виплати, грн; N  — ставка податку на при�
буток, %.

Водночас беззбитковість буде відображати нульо�
вий економічний ефект, виходячи з її економічного
змісту, а самоокупність і самофінансування — позитив�
ний у вигляді прибутку. Для характеристики самоокуп�
ності та самофінансування необхідно визначати не
тільки абсолютні, але й відносні показники — мінімаль�
ний рівень рентабельності для самоокупності та само�
фінансування:
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де min
окупнR , min

фінR  — мінімальний рівень рентабельності
для самоокупності та самофінансування відповідно, %;
C — собівартість реалізованої продукції, грн.

Порядок розрахунку показників рентабельності для
самоокупності та самофінансування будується на основі
зіставлення прибутку необхідного для самоокупності та
самофінансування із собівартістю продукції (робіт, по�
слуг), що не суперечить загальноприйнятій концепції
теорії економічного аналізу.

Досліджувані економічні категорії виступають по�
роговими характеристиками ефективності підприєм�
ства: беззбитковість — вихідний рівень, який забезпе�
чує перехід до якісно нового стану ефективної діяль�
ності підприємства — самоокупності, яка в свою чергу,
до більш високого рівня ефективності — самофінансу�
вання, а останнє забезпечує розвиток та економічну
стійкість підприємства. Математичний інструментарій
беззбиткового виробництва продукції широко поданий
в економічній літературі:
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де qВ  — точка беззбитковості, од.; pВ  — точка без�
збитковості, грн; FC  — постійні витрати, грн; qP  — ціна
1�ці продукції, грн; qVC  — змінні витрати на 1�цю про�
дукції, грн.

У забезпеченні економічної стійкості сільськогос�
подарських підприємств вирішальна роль належить до�
сягненню беззбитковості їх виробничо�комерційної
діяльності. З одного боку, беззбитковість відображає
ту грань, яка лежить між ефективною і неефективною
діяльністю підприємства, з іншого — при порівнянні її з
рівнем фактичних доходів підприємство отримує мож�
ливість контролювати економічну безпеки, в межах якої
воно може уникати збитків і мати певний запас еконо�
мічної міцності.

У разі ідентифікації зон прибутковості для само�
окупності та самофінансування вважаємо необхідним
проводити також кількісну оцінку рівня доходу (вируч�
ки від реалізації продукції), за якого буде забезпечува�
тися покриття витрат на виробництво й реалізацію про�
дукції та формування прибутку для самоокупності і са�
мофінансування. Грунтуючись на розрахунку показ�
ників прибутку для самоокупності та самофінансуван�
ня та використовуючи математичний інструментарій для
визначення точки беззбитковості, ми пропонуємо роз�
раховувати "точки беззбитковості", в яких буде дося�
гатися самоокупність і самофінансування. Водночас
пропонуємо по�іншому інтерпретувати їх формулюван�
ня для того, щоб уникнути термінологічної "плутани�
ни". Оскільки розрахунок буде проводитися для показ�
ників, що характеризують величину доходу, за якого за�
безпечується не просто беззбитковість, а формування
прибутку для самоокупності та самофінансування, то
доцільно застосовувати терміни "поріг рентабельності
для самоокупності" і "поріг рентабельності для само�
фінансування". Для їх розрахунку пропонуємо викори�
стовувати:
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де фінокупн RR ,  — поріг рентабельності для самоокуп�
ності та поріг рентабельності для самофінансування
відповідно.

Встановлений в ході дослідження взаємозв'язок без�
збитковості з економічною стійкістю підприємства, а
також запропонований інструментарій оцінки беззбит�
ковості дозволить своєчасно оцінити наявну ситуацію і
обгрунтовувати методи та інструменти забезпечення
економічної стійкості сільськогосподарського підприє�
мства.

Застосовуючи методологічні аспекти системного
підходу, виробничо�комерційну діяльність сільськогос�
подарського підприємства можна представити як сис�
тему, що складається з трьох взаємопов'язаних еле�
ментів: виробничих ресурсів, виробничого процесу та
готової продукції. Входом цієї системи є матеріально�
речові потоки ресурсів (засоби, предмети праці) та по�
токи трудових ресурсів; виходом — потоки готової про�
дукції. Виробничий процес трансформує вхід системи в
її вихід, тобто в результаті виробничого процесу ресур�
си перетворюються в готову продукцію для реалізації.
Метою функціонування сільськогосподарського
підприємства є забезпечення його економічної стійкості
та розвитку. Відповідно, завданням оцінки й аналізу
беззбитковості виробничо�комерційної діяльності є ви�
явлення конкретних чинників, які визначають рівень
економічної стійкості сільськогосподарського підприє�
мства.

Спираючись на зв'язок з виробничим процесом, а
отже, з беззбитковістю, встановлюють причини еконо�
мічної стійкості/нестійкості, які дозволяють судити про
стан стійкості/нестійкості підприємства в динаміці. Си�
стемний підхід дозволяє не тільки обгрунтувати взає�
мозв'язок, підпорядкованість і технологію взаємодії ви�
робничого процесу, беззбитковості та економічної
стійкості, але й сформувати систему показників, які ха�
рактеризують ці взаємозв'язки. Зокрема показники, що
характеризують виробничу діяльність і кінцеві резуль�
тати, створюють базу як для оцінки беззбитковості ви�
робничо�комерційної діяльності, так і для оцінки еко�
номічної стійкості сільськогосподарського підприєм�
ства.

Оцінка економічної стійкості сільськогосподарсько�
го підприємства здійснюється на основі концепції без�
збитковості за абсолютними і відносними показниками.
Мета оцінки полягає у виявленні напрямів досягнення
беззбитковості та подальшого отримання прибутку для
самоокупності й самофінансування як послідовних
форм стійкості сільськогосподарсько,го підприємства.
Методика оцінки та аналізу беззбитковості виробничо�
комерційної діяльності сільськогосподарського під�
приємства полягає в поетапному визначенні:

— межі беззбитковості за такими об'єктами: види
сільськогосподарської продукції, групи сільськогоспо�
дарської продукції, галузі сільськогосподарського ви�
робництва, види виробництва, підрозділи, види діяль�
ності підприємства. Рівень беззбитковості розрахо�
вується в натуральному (за видами сільськогосподарсь�
кої продукції) та вартісному вираженні;

— межі самоокупності й самофінансування підприє�
мства відповідно до запропонованого методичного
підходу;

— запасу економічної міцності. Запас економічної
міцності — це перевищення фактичної виручки від реа�
лізації продукції над беззбитковим обсягом реалізації.
Фактично його величину відображає межа безпеки
підприємства, в межах якого його діяльність буде ефек�
тивною. Якщо виручка зменшиться нижче порога без�

збитковості, підприємство перейде до збиткової діяль�
ності і почне "проїдати" власний, а потім і позиковий
капітал. Тому необхідно постійно стежити за запасом
економічної міцності, оцінюючи, наскільки він близький
або далекий від порога беззбитковості.

Беззбитковість виробничо�комерційної діяльності
визначається собівартістю виробленої продукції та ви�
ручкою від реалізації продукції. На кожен з цих показ�
ників впливає певна система факторів. Відповідно ме�
тодології системного підходу нами виділено фактори,
що впливають на беззбитковість виробничо�комерцій�
ної діяльності сільськогосподарського підприємства. До
зовнішніх факторів впливу на беззбитковість виробни�
чо�комерційної діяльності сільськогосподарського
підприємства, на нашу думку, належать:

— Політичне середовище та спрямованість внутрі�
шньої і зовнішньої політики держави. Зокрема від зов�
нішньої політики, ступеня її лібералізації залежить кон�
курентоспроможність продукції сільськогосподарських
підприємств, від соціально�економічної політики — об�
сяг і структура внутрішнього платоспроможного попи�
ту на продукцію підприємств, від аграрної політики —
стан економіки і фінансів підприємств у цілому, від по�
даткової та митної політики — прискорення, або галь�
мування економічного зростання в сільськогосподарсь�
кому виробництві.

— Потреби споживачів та рівень платоспроможно�
го попиту в країні. Потреби споживачів, з одного боку,
визначають асортимент пропонованої на ринку сіль�
ськогосподарської продукції, а з іншого — впливають
на рівень її цін. Зокрема, переробні підприємства як ос�
новні споживачі сировини, мають монопольне положен�
ня на ринку, фактично "диктують" ціни сільгоспвироб�
никам. У свою чергу, рівень платоспроможного попиту
основної маси населення також визначає цінові межі на
продукцію сільськогосподарських підприємств.

— Кон'юнктура ринку виробничих ресурсів. Моно�
польне положення підприємств�постачальників мате�
ріально�технічних ресурсів, яке зумовлено диспарите�
том цін на промислову і сільськогосподарську продук�
цію, призводить до значного підвищення витрат
сільськогосподарських підприємств та негативно позна�
чається на загальному рівні ефективності їх діяльності.

— Рівень наукового і технічного розвитку. Визна�
чає стан всіх складових процесу виробництва сільсько�
господарської продукції, її якість та конкурентоспро�
можність на ринку сільськогосподарської продукції.
Крім того, стан технологій сільськогосподарського ви�
робництва істотно впливає на рівень собівартості про�
дукції (загальний рівень витрат виробництва).

— Природно�біологічне середовище. Впливає на рі�
вень виробництва сільськогосподарської продукції, її
якість, собівартість.

Сукупність усіх внутрішніх факторів, що впливають
на беззбитковість виробничо�комерційної діяльності
сільськогосподарських підприємств, можна розділити
на групи: рівень забезпеченості та ефективність вико�
ристання виробничих ресурсів; система організації та
управління виробництвом, ефективність її функціону�
вання на підприємстві; рівень відповідності виробничих
потужностей вимогам НТП; асортиментна політика
підприємства; цінова політика підприємства. Наведені
групи внутрішніх факторів визначають фактори першо�
го порядку, які впливають на беззбитковість сільсько�
господарського виробництва: змінні і постійні витрати
та виручку від реалізації продукції. Запропонована си�
стема факторів беззбитковості виробничо�комерційної
діяльності сільськогосподарських підприємств є осно�
вою для визначення та обгрунтування напрямів досяг�
нення беззбитковості. Тому вважаємо за доцільне роз�
крити їх вплив на беззбитковість за допомогою розроб�
ки напрямів її досягнення.

З метою досягнення беззбитковості виробничо�комер�
ційної діяльності сільськогосподарського підприємства
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необхідно скорочувати затрати на виробництво про�
дукції. Насамперед, доцільно знижувати постійні вит�
рати, оскільки їх вплив на беззбитковість більш істот�
ний. Якщо в структурі затрат на виробництво продукції
переважає частка постійних витрат, то для їх покриття
необхідно реалізувати більше продукції для отримання
більшої виручки, що призводить до збільшення межі
беззбитковості та періоду її досягнення. У разі скоро�
чення постійних витрат доцільно розглядати можливість
зниження витрат з організації та управління виробниц�
твом, як найменш "контрольованої" групи витрат, а та�
кож, враховуючи високий рівень капіталомісткості
сільськогосподарської продукції, знижувати витрати на
основні виробничі засоби. Враховуючи "моральне" і
"фізичне" зношення основних засобів в більшості
сільськогосподарських підприємств, витрати з їх утри�
мання не відповідають ефекту від застосування. Крім
того, загальна сума витрат обтяжується зайвими вит�
ратами, пов'язаними з утриманням основних засобів, які
не експлуатуються, або експлуатуються після закінчен�
ня терміну їх корисного використання. Однак необхід�
но враховувати, що в результаті реалізації вказаних уп�
равлінських рішень не повинно статися значного ско�
рочення виробничого потенціалу підприємства, пору�
шення технологічного циклу, скорочення асортименту
виробленої продукції та погіршення її якості.

Зниження змінних витрат відбу�
вається, головним чином, при обгрун�
туванні цін на придбані матеріальні
ресурси, а також дотриманні режи�
му їх економії (нафтопродуктів, па�
лива, мінеральних добрив). Водночас
не повинна порушуватися технологія
виробництва, знижуватися якість си�
ровини і, як наслідок, погіршуватися
якість виробленої сільськогоспо�
дарської продукції. У разі, якщо еко�
номія постійних і змінних витрат об�
'єктивно не можлива, або призводить
до негативних ефектів, її можна ком�
пенсувати за рахунок підвищення
ефективності використання виробни�
чих ресурсів, тобто підвищувати про�
дуктивність праці, матеріаловіддачу і
фондовіддачу.

Ефективність використання ви�
робничих ресурсів також залежить
від технічного рівня виробництва. Ве�
личина виробничих потужностей
підприємства визначає можливості
випуску продукції. Відповідно, для
досягнення беззбитковості необхід�
но забезпечувати оптимальний варі�
ант завантаження виробничих по�
тужностей сільськогосподарського
підприємства. Необхідною умовою
досягнення беззбитковості є збіль�
шення виручки від реалізації про�
дукції. Зростання виручки може бути
забезпечене за рахунок збільшення
обсягів виробництва і продажів,
підвищення цін реалізації, ефектив�
ної асортиментної політики, яка пе�
редбачає видозміну асортименту і
структури продукції на користь
більш прибуткових видів продукції.
Але цінова та асортиментна політи�
ка сільськогосподарського підприєм�
ства досить важко коригуються. Зок�
рема цінова політика складно регу�
люється в силу нееластичного попи�
ту на сільськогосподарську продук�
цію. У свою чергу, зміна асортимент�
ної політики обмежується фактора�

ми природного та економічного характеру.
Враховуючи особливості асортиментної політики

сільськогосподарського підприємства, з метою досяг�
нення беззбитковості, доцільно запропонувати прин�
ципово інший підхід до її регулювання (на відміну від
орієнтації на види продукції, що приносять максималь�
ний прибуток). У досягненні беззбитковості виробни�
чо�комерційної діяльності визначальне значення має
покриття постійних витрат (чим швидше вони будуть
покриті, тим швидше буде досягнута беззбитковість
діяльності). Водночас кожен вид виробленої і реалізо�
ваної підприємством сільськогосподарської продукції
робить внесок у покриття загальних постійних витрат.
Такий вклад характеризується рівнем маржинального
доходу (маржі покриття), відповідно величині вируч�
ки від реалізації продукції після відшкодування
змінних витрат. Маржинальний дохід служить джере�
лом покриття постійних витрат та отримання прибут�
ку. Таким чином, чим більшу суму маржинального до�
ходу буде приносити конкретний вид продукції, тим
значимий буде його внесок в покриття постійних вит�
рат та досягнення беззбитковості виробничо�комер�
ційної діяльності підприємства.

Слід зазначити, якщо навіть виробництво продукції
з високим рівнем маржинального доходу може бути не�
достатньо ефективним. Такий вид продукції повинен
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Рис. 1. Логічна схема формування беззбитковості сільськогосподарського
підприємства
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по можливості зберігатися в загальній структурі асор�
тименту. Це обумовлено тим, що у разі виключення
його з асортименту сума постійних витрат, яка покри�
валася за рахунок отриманого по ньому маржиналь�
ного доходу, перерозподілиться між іншими видами
продукції, що об'єктивно призведе до зниження як
ефективності їх виробництва, так і ефективності ви�
робничо�комерційної діяльності підприємства в ціло�
му. Таким чином, у разі обгрунтування змін в асорти�
менті продукції для сільськогосподарського підприє�
мства доцільніше ранжувати види продукції за рівнем
маржинального доходу, а не за критерієм максимізації
прибутку і, якщо не існує обмежень природних або
економічних чинників, змінювати структуру на користь
тих видів продукції, які приносять максимальний мар�
жинальний дохід.

У процесі дослідження ми виділили систему на�
прямків досягнення беззбитковості виробничо�ко�
мерційної  діяльності  сільськогосподарського
підприємства, основними з яких є: підвищення цін ре�
алізації продукції; збільшення обсягу виробництва і
продажів; зміна асортименту і структури продукції;
зниження постійних витрат; зниження змінних вит�
рат.

На основі наведених напрямів був розроблений і зап�
ропонований алгоритм формування беззбитковості ви�
робничо�комерційної діяльності, який може бути вико�
ристаний будь�яким сільськогосподарським підприєм�
ством відповідно особливостей його функціонування
(рис. 1). Під час розробки алгоритму за основу було узя�
то показник маржинального доходу, оскільки у разі
обгрунтування відповідних управлінських рішень щодо
зміни асортименту і структури продукції, він більш
інформативний, ніж показник виручки від реалізації
продукції.

Під час досягнення беззбитковості діяльності на�
ступним важливим етапом є виявлення та обгрунтуван�
ня напрямків підвищення прибутку, які дозволять за�
безпечити його зростання і на цій основі — само�
окупність і самофінансування діяльності як головних
умов підтримки і підвищення економічної стійкості під�
приємства. На основі проведених досліджень нами
було виділено та систематизовано основні напрями
підвищення прибутку підприємства та умови їх засто�
сування.

ВИСНОВОК
Використання системного підходу як базового для

розробки концепції беззбитковості виробничо�комер�
ційної діяльності сільськогосподарського підприєм�
ства, дозволило визначити систему показників та схе�
му оцінки й аналізу економічної стійкості сільськогос�
подарського підприємства на основі концепції беззбит�
ковості, а також виокремити систему факторів, що
впливають на беззбитковість, і на цій основі обгрунту�
вати напрямки досягнення беззбитковості та прибут�
ковості виробничо�комерційної діяльності підприєм�
ства.
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PLACE OF EXPENDITURE MANAGEMENT IN A MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Проведено дослідження місця витрат підприємства і визначено їх вплив на систему управління. Уза;

гальнено основні погляди на проблеми класифікації витрат та встановлено місце таких класифікаційних

характеристик у прийнятті управлінських рішень. Вивчено основні підходи вітчизняних та зарубіжних

науковців до питання групування витрат за їх напрямами. Зазначено пріоритетні категорії в системі кла;

сифікації витрат з ціллю ефективного управління на основі проведеного економічного аналізу діяльності

підприємства. Визначено основні функції управління витратами. Проведено аналіз та узагальнення сис;

теми управління витратами підприємства за статтями витрат, елементами витрат із встановленням

центрів відповідальності. Визначено доцільність формування системи управління витратами із визна;

ченням функцій управління витратами. Сформовано основні підходи до аналізу витрат у сучасних авто;

матизованих системах обліку. Встановлено, що на рівні керівної ланки ієрархічної структури підприєм;

ства в процесі реалізації функції управління витратами важливо забезпечити міцні зв'язки між елемен;

тами ситеми управління та побудувати механізм взаємного регулювання витрат на етапах: планування,

організації, розробки технологічного процесу, виробництва, тобто в процесі побудови всього економіч;

ного механізму діяльності.

Встановлено, що під час розробки загальної системи управління, до якої повинна бути інтегрована

система управління витратами має бути узгоджена робота усіх наявних на підприємстві структурних

підрозділів із розробкою міцних горизонтальних та вертикальних логістичних зв'язків із встановленням

центрів відповідальності. Наявність чітко відпрацьованої схеми зв'язків передачі інформації та взаємодії

між структурними підрозділами підприємства визначає ефективність системи управління та системи

контролю. Узагальнено основні характеристики витрат за організаційно;управлінським, фінансово;еко;

номічним та обліково;аналітичним критеріями за автоматизації обліку та аналізу з метою отримання

максимального ефекту від управління ними на рівні керівництва підприємства в процесі прийняття управ;

лінських рішень.

The place of expenses of the enterprise is investigated and their influence on the management system is

determined. The basic views on the problems of cost classification are summarized and the place of such

classification characteristics in decision;making is determined. The basic approaches of domestic and foreign

scientists to the question of grouping costs by their directions are studied. Priority categories in the system of

cost classification for the purpose of effective management based on the conducted economic analysis of the

activity of the enterprise are specified. The main functions of cost management are defined. The analysis and

generalization of the enterprise cost management system by cost items, cost elements with the establishment of

responsibility centers were carried out. The expediency of forming a cost management system with the definition

of cost management functions is determined. Formed basic approaches to cost analysis in modern automated

accounting systems. It is established that at the level of the managerial hierarchical structure of the enterprise in

the process of implementing the cost management function, it is important to ensure strong links between the

elements of the management system and to build a mechanism for mutual control of costs in the stages: planning,

organization, technological process, production, ie in the process of building the entire economic mechanism of



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

37www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах дефіциту ресурсного потенціалу кожне

підприємство намагається знайти шляхи оптимізації їх
величини та впливу на економічний результат діяль�
ності. Важливе місце в цьому має розробка впорядко�
ваної структури витрат, оскільки без чітко обгрунтова�
ної їх класифікації неможливим є проведення аналізу.
Класифікація витрат є необхідною в цілях організації
ефективної, економічно обгрунтованої роботи під�
приємства, що має вплив на формування собівартості
продукції, а в результаті чого і на систему ціноутворен�
ня, порядок нормування, механізм планування, систе�
му контролю та аналізу витрат. Сформована інформа�
ційна база структури та системи витрат підприємства
визначає порядок збору оперативної інформації, її об�
робку та методику проведення аналізу із подальшим за�
стосуванням управлінською ланкою підприємства. Це
слугує запорукою ефективності прийняття управлінсь�
ких рішень, сформованих на базі даних аналітичної оцін�
ки витрат підприємства. Тому слід визначити основні
функції системи управління витратами в сучасній сис�
темі управління підприємством.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню питання системи управління витрата�
ми підприємства приділяла увагу значна кількість вітчиз�
няних та зарубіжних фахівців. З метою побудови загаль�
ної автоматизованої системи управління витратами при�
ділено значну увагу рівню класифікації та деталізації
витрат. Аналіз поглядів на класифікацію витрат, які пре�
зентовані у сучасній економічній літературі [1; 4; 5, 7;
10—12], надає можливість дійти висновоку про
відсутність єдиного підходу до класифікації витрат.
Окрім цього, результати дослідження наукових доро�
бок з цього питання свідчать про різну кількість напря�
мів класифікації зазначеного об'єкту обліку та аналізу.

Так, В.В. Сопко [9] визначає 10 головних напрямів
економіко�правового та планово�облікового групуван�
ня витрат підприємства.

З метою побудови автоматизованої системи управ�
ління втратами підприємства важливе місце належить
організації системи обліку витрат. Значний внесок у
розробку теоретичних аспектів обліку витрат вироб�
ництва та калькулювання собівартості продукції (робіт,
послуг) зробили вітчизняні науковці, зокрема М.Т. Білу�
ха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, В.А. Дерій, В.В. Сопко та
ін. Різноманітні аспекти автоматизації облікових про�
цесів розглянуто у працях В.В. Муравського, О.В. Кли�
менка, Л.О. Терещенка, М.М. Матюхи, В.Д. Шквіра та
ін. Проте нині недостатньо вивченими залишаються те�
оретико�методичні підходи до застосування інформа�
ційних технологій в обліку витрат виробництва. Тому
дослідження особливостей автоматизації обліку витрат
виробництва у автоматизованій системі бухгалтерсько�
го обліку "1С: Підприємство 8.3", конфігурація "Бухгал�

activity. It is established that in the development of a general management system to which the cost management

system should be integrated, the work of all structural units existing at the enterprise should be coordinated

with the development of strong horizontal and vertical logistic links with the establishment of centers of

responsibility. The existence of a well;developed scheme of communication links and interaction between

structural units of the enterprise determines the effectiveness of the management and control system. Generalized

the main characteristics of costs by organizational;managerial, financial;economic and accounting;analytical

criteria in the automation of accounting and analysis with the purpose of obtaining the maximum effect from

their management at the level of management of the enterprise in the process of managerial decision;making.

Ключові слова: витрати, система управління підприємством, елементи витрат, статті витрат, цент�
ри відповідальності, функції системи управління, автоматизована система управління витратами, ефек�
тивність системи управління.

Key words: сosts, enterprise management system, cost elements, cost items, responsibility centers, control system
functions, automated cost management system, management system efficiency.

терія для України" є актуальними для забезпечення
ефективного розвитку вітчизняних підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданням дослідження є дослідти місце витрат у за�

гальній системі управління підприємства і визначити їх
вплив на систему управління. Доцільно провести узагаль�
нення поглядів на класифікацію витрат і встановлено
місце визначених класифікаційних ознак у прийнятті уп�
равлінських рішень. Потрібно визначити пріоритетні ка�
тегорії у системі класифікації витрат із метою організації
ефективної системи управління на основі результатів
економічного аналізу діяльності підприємства. Слід виз�
начити основні функції управління витратами. Провести
аналіз та узагальнення системи управління витратами
підприємства за статтями витрат, елементами витрат із
встановленням центрів відповідальності. Слід обгрунту�
вати доцільність формування системи управління витра�
тами із визначенням функцій управління витратами.
Сформувати основні підходи до аналізу витрат у сучас�
них автоматизованих системах обліку. Узагальнити ос�
новні характеристики витрат за організаційно�управлі�
нським, фінансово�економічним та обліково�аналітичним
критеріями у разі автоматизації обліку та аналізу з ме�
тою отримання максимального ефекту від управління
ними на рівні керівництва підприємства в процесі прий�
няття управлінських рішень.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основою успішного бізнесу на сьогодні виступає не

наявність значної суми стартового капіталу, а вміння
розподіляти отримані доходи та вміло планувати вит�
рати. Тобто в системі управління значним є розподіл
витрат, що визначає здатність підприємства забезпечи�
ти повернення затрат вкладених у ресурси, та збільшен�
ня капіталу.

Чистий прибуток підприємства залежить від вели�
чин отриманих доходів і понесених витрат. Отже, вит�
рати мають вплив на економічну ефективність діяльності
підприємства, механізм його ціноутворення, а в резуль�
таті і на стан конкурентоспроможності на ринку.

Саме такий підхід повинно застосовувати підприє�
мство під час встановлення системи обліку витрат та
калькулювання собівартості продукції.

Відповідальне ставлення до формування схеми кла�
сифікації витрат на підприємстві впливає на спро�
можність керівництва приймати ефективні управлінські
рішення, швидко реагувати на зміни вимог і потреб рин�
ку та визначати напрями його господарської діяльності.

Як зазначають у публікаціях вітчизняні та іноземні
практики та наукові діячі, які приймали участь у дослі�
денні місця витрат у системі управління підприємством,
що класифікація витрат прямо пропорційно залежить
від мети управління підприємством.

З метою оптимізації системи управління підприєм�
ством важливо узгодити класифікацію витрат на рівні
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облікової політики. Нами узагальнено класифікаційну
характеристику витрат за такими критеріями (рис. 1).

Так, для прикладу розглянемо думку К. Друрі [2],
який зазначає, що у системі бухгалтерського обліку до�
цільно накопичувати насамперед інформацію у розрізі
трьох категорій витрат:

— витрати на матеріали;
— витрати на робочу силу;
— накладні витрати.
Ним зазначено, що на рівні підприємства згідно

ієрархічного розподілу за функціональним призначен�
ням витрати діляться по напрямках управління у сис�
темі обліку:

1) для калькулювання та оцінки собівартості виго�
товленої продукції;

2) для здійснення процесу контролю та регулюван�
ня витрат;

3) задля прийняття управлінських рішень та плану�
вання майбутніх витрат.

Голов С.Ф. [1] та інші зарубіжні автори підкреслю�
ють те, що в фундаменті класифікації витрат має бути
покладений принцип "різні напрями класифікації — для
виконання різноманітних функцій управління", беручи
до уваги те, що поділ витрат на різні види використову�
ють в управлінні великим спектром сфер діяльності
підприємства.

Тому, за результатами проведеного аналізу пове�
дінки витрат на підприємстві, слід зазначити, що
більшість із видів та груп витрат мають неоднозначний
характер, а їх розподіл на окремі групи в більшості ви�
падків є умовним.

У реальних умовах, для цілей, які переслідує фінан�
совий облік, використовують класифікацію, що пред�

ставлена в П(С)БО 16 "Витрати" [8]. Виходячи із позиції
необхідності прийняття управлінських рішень, історич�
но користувались класифікацією, яка була представле�
на у "Інструкції по плануванню обліку і калькулюван�
ню собівартості продукції", яка втратила чинність після
введення в дію Наказу Міністерства промислової полі�
тики України "Про затвердження Методичних рекомен�
дацій і формування собівартості продукції (робіт, по�
слуг) у промисловості". Проте класифікація витрат, за�
пропонована для системи управлінського обліку витрат
часто є не актуальною для використання у інновацій�
них технологіях організації бізнесу. Так, деякі статті,
представлені у цьому нормативному документі, вияви�
лись вкрай застарілими (для прикладу, стаття "Цехові
затрати"), водночас не представлено статей для відоб�
раження витрат: на маркетинг, на реалізацію та ін. Ви�
ходячи із цього, варто зазначити, що на рівні під�
приємств виникла потреба сформувати таке класифіка�
ційне групування витрат за критеріями, які б надавали
можливість провести характеристику витрат у розрізі
різних видів діяльності підприємства. Виходячи із цьо�
го, є пропозиція обрати такі критерії для класифікації
витрат:

— організаційно управлінський;
— обліково�аналітичний;
— фінансово�економічний.
З метою ефективної роботи підприємства та прий�

няття виважених управлінських рішень необхідним є
реалізувати управління витратами через систему плану�
вання. Водночас, необхідно в процесі розробки тактич�
ного плану роботи підприємства сформувати плановий
розподіл витрат на рівні оперативного плану. По мірі
необхідності прийняття управлінських рішень фактич�

Рис. 1. Класифікаційна характеристика витрат підприємства

Джерело: узагальнено автором на основі [3] Коба О.В. "Витрати підприємства та їх класифікація для потреб управління й еко�
номічного аналізу"
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но понесені витрати необхідно порівнювати із планови�
ми. Виявлені відхилення величини витрат у процесі ана�
лізу доцільно оцінювати на предмет їх обгрунтованості
понесення. Лише на основі глибокого аналізу понесе�
них витрат та їх планової величини можливим стане
прийняття виважених обгрунтованих управлінських
рішень.

В умовах динамічного стану економіки в країні,
управляти підприємством, означає вміло оперувати
інформацією про потреби ринку, швидко реагувати на
зміну попиту споживача та управляти витратами.

Тому управління витратами підприємства передба�
чає:

— проведення повного аналізу витрат за їх класи�
фікаційними ознаками з ціллю встановлення доцільності
понесення;

— прийняття обгрунтованих управлінських рішень
на основі повної інформації про стан активів, зобов'я�
зань і капіталу;

— формування плану рівня необхідних витрат для
здійснення господарської діяльності;

— організація системи облікового відображення
витрат та елементами та статтями їх понесення;

— розробки плану очікуваного прибутку підприєм�
ства на снові аналітичної попередньої оцінки обсягів
витрат та зміни умов господарювання;

— розробки шляхів зниження витрат до обгрунто�
ваного рівня, які не впливатимуть на зниження якості
вироблених товарів, виконаної робіт чи наданих послуг;

— розробка методів мотивації працівників підприє�
мства до зниження необгрунтованих чи понаднорматив�
них витрат;

— здійснення контролю за рівнем понесення витрат;
— розробка системи дій, які сприятимуть знижен�

ню величини понаднормативних витрат, втрат та браку
на виробництві;

— інше.
Отже, ми вважаємо, що управління витратами до�

цільно організовувати на всіх етапах організації процесу
планування та за усіма етапами виробничого процесу.
Управління витратами передбачає собою розробку си�
стеми постійного цілеспрямованого впливу на структу�
ру витрат, їх склад та поведінку. Для підприємства не�
обхідним є визначити чинники, які впливають на склад
витрат, їх структуру та розподіл за етапами виробниц�
тва та технологічними процесами. Вплив на стан витрат
підприємство може чинити використовуючи сучасні
інструменти управління витратами, інноваційно�спря�
мований механізм зниження витрат. Застосування су�
часних підходів до системи управління витратами спря�
моване на підвищення ефективності діяльності підприє�
мства шляхом оптимізації рівня їх понесення та забез�
печення підвищення рівня конкурентоспроможності на
ринку. У такий спосіб стане можливим досягнення стра�
тегічної мети підприємства та реалізації виконання по�
точних завдань розвитку.

Для кожного підприємства одним із головних зав�
дань є розробити систему управління витратами адап�
товану до конкретних умов господарювання та вимог
ринку. Із цією метою необхідним є пошук найбільш
ефективного способу використання наявних ресурсів на
підприємстві та способів оптимізації витрат.

Оптимізація витрат на підприємстві виступає голов�
ною передумовою оптимізації усієї діяльності підприє�
мства, шляхом вибору та адаптування до специфіки
діяльності підприємства найбільш ефективніших методів
господарювання, за яких підприємство діятиме в умо�
вах максимальної ефективності з мінімальною величи�
ною витрат.

Процес оптимізації витрат на підприємстві здійс�
нюється безперервно на усіх ієрархічних рівнях та ета�
пах виробництва, починаючи від процесу планування
діяльності та організації облікового відображення, до
контролю за ефективністю їх понесення із скрупульоз�

ним аналізом. Усе це здійснюється із метою прийняття
виважених рішень щодо розробки політики діяльності
підприємства із розробкою діючих сучасних інстру�
ментів як управління витратами, так і методами моти�
вації працівників усіх ієрархічних рівнів організаційної
структури.

На етапі планування процес управління витратами
провадиться із ціллю визначення потреби витрат у ме�
жах встановлених норм та виходячи із запланованого
обсягу виробництва, який забезпечить безперебійну та
ефективну роботу. На основі чого можливим стає об�
числення розміру планового прибутку та очікуваного
ефекту від здійснення господарської діяльності підприє�
мства.

Облікове відображення витрат передбачає мож�
ливість постійного контролю та спостереження за роз�
міром фактичної величини їх понесення, напрямів по�
несення, та узагальнення інформації про їх:

— види — шляхом ідентифікації,
— розміри — шляхом вимірювання,
— визначення доцільності їх понесення — шляхом

економічного аналізу.
Аналіз витрат на підприємстві доцільно здійснюва�

ти з метою встановлення ступеня доцільності їх поне�
сення. Управляючи витратами, керівному персоналу слід
здійснити оцінки рівня впливу конкремних факторів на
рівень їх понесення.

Процес організації облікового відображення витрат
та контроль за величиною і статтями їх понесення пе�
редбачає визначення елементів витрат, місць їх форму�
вання та центрів відповідальності. Такий підхід дає мож�
ливість встановити причини понаднормативних витрат,
втрат та розробити найбільш ефективні важелі впливу
та шляхи орієнтовані на економію їх величини.

Закріплення відповідальних осіб за виробничими
процесами, ділянками технологічних операцій сприяти�
ме виявленню відповідальних осіб за випадки необгрун�
тованих чи понаднормативних витрат.

Прийняття управлінських рішень на основі обліко�
вої, аналітичної інформації стосовно планових величин
та фактичних розмірів понесених витрат керівний пер�
сонал орієнтує на оптимізацію як витрат, так і техноло�
гічного процесу.

Наявна інформація про планові та фактичні витра�
ти понесені за статтями та за центрами відповідальності
дає можливість:

— обгрунтувати доцільність виробництва кожного
із видів продукції;

— вибрати найбільш доцільну для конкретних умов
господарювання технологію;

— спроектувати технологічний процес таким чином,
щоб уникнути простоїв, втрат та понаднормативних
витрат;

— вибрати найбільш доцільне технічне забезпечення;
— сформувати товарний асортимент найбільш за�

требуваний на сегменті ринку, де працює підприємство.
Процес оптимізації витрат повинен виходити із

особливостей системи управління кожного підприєм�
ства, його виду діяльності, напрямку політики господа�
рювання.

Керівний персонал повинен сформувати та адапту�
вати під вимоги стратегії розвитку підприємства най�
більш доцільні напрями оптимізації витрат.

Важливим на підприємстві є організувати діючу си�
стему та методику управління витратами. Це можливо
реалізувати за рахунок:

— спрямування дій управлінського персоналу до
прийняття рішень лише на основі даних аналізу резуль�
татів діяльності підприємства та порівняльних даних
стану фактично понесених і планових витрат;

— зменшення кількості управлінських ланок на ко�
жен технологічний процес чи операцію;

— чітке призначення відповідальних осіб за процес
виробництва та витрачання сировини, ресурсів;
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— організація системи обліку витрат за найбільш
доцільним для аналізу рівнем деталізації;

— формування постійно діючої системи моніторин�
гу за станом процесу виробництва та напрямками вит�
рачання ресурсів;

— розробка достатньої організаційної системи.
На нашу думку, процес організації як системи управ�

ління, так і конкретного виробничого процесу виступає
одним із найважливіших елементів організації роботи
підприємства.

Організаційна система підприємства передбачає
розробку методів та механізму управління витратами,
із чітким зазначенням термінів понесення витрат, видів
витрат, інформаційної бази, документального супрово�
ду, способів понесення та контролю за напрямами і стат�
тями витрат.

У напрямі оптимізації витрат підприємства та фор�
мування системи управління ними необхідно чітко сфор�
мувати ієрархічну структуру і розробити сильні зв'язки
між її ланками з метою уникнення дублювання функцій,
які подовжують темпи прийняття управлінських рішень
та знижують швидкість реагування на результати конт�
ролю. Функціональні зв'язки між фахівцями різних
ієрархічних рівнів системи управління доцільно вибуду�
вати таким чином, щоб вони були цілковито сумісними
із організаційною системою та виробничою структурою
підприємства.

Наступним резервом у системі управління витрата�
ми, є рівень їх деталізації. Чітке визначення структури
витрат та кількість класифікаційних ознак, за якими їх
на підприємстві обліковують, сформує достатню інфор�
маційну базу для управлінського персоналу, на основі
якої можливим стане виявлення обгрунтованих ва�
ріантів та джерел скорочення величини витрати. В про�
цесі проведення порівняльного аналізу між плановими
показниками та фактично понесеними витратами за
кожним із виробничих процесів, можливо чітко від�
слідкувати місця виникнення понаднормативних витрат.

Аналізуючи кожен із елементів витрат на рівні управ�
лінського персоналу, можливим стає сформувати сис�
тему управління витратами за кожним із елементів.

Крім матеріальних витрат, значне місце у їх струк�
турі займають витрати на оплату праці. Проте управлін�
ському персоналу важливо розуміти, що за цією стат�
тею доцільно вишуковувати резерви до їх скорочення
не через розмір оплати праці, а лише шляхом підвищен�
ня продуктивності праці.

Найбільш ефективним способом підвищення про�
дуктивності праці є посилення автоматизації процесів
як управління, так і виробництва. В процесі організації
автоматизованих процесів відбувається оптимізація ви�
користання робочого часу шляхом уникнення понад�
нормативних втрат та поліпшення системи контролю за
ефективністю його використання.

Продуктивність праці на підприємстві можна підви�
щити також і шляхом як технічної, технологічної мо�
дернізації, так і соціально орієнтованих заходів і дій, що
виступатимуть дієвим методом мотивації роботи персо�
налу. Застосовуючи автоматизацію та інформаційні си�
стеми в процесі аналізу бази даних про реальний стан
результатів діяльності підприємства та стан активів,
зобов'язань і капіталу прийняття управлінських рішень
носить виважений та економічно обгрунтований харак�
тер.

Формування замкнутого циклу виробництва із силь�
ними внутрішніми та зовнішніми логістичними зв'язка�
ми забезпечує максимальний економічний ефект. Про�
те реалізувати це можливо лише з використанням дос�
конало організованої інформаційної бази, яка зробить
можливим організацію безперебійного постачання си�
ровини із одного етапу на інший, формуючи розрахун�
кові величини необхідних обсягів сировини і матеріалів,
які не будуть затримуватись на складах, накопичуючи
понаднормативні потреби. Упорядковуючи процес руху

сировини від постачальника до виробничого цеху вихо�
дячи із денної потреби собівартість продукції буде зна�
ходитись у межах нормативних розрахункових величин.

Можливість постійного проведення аналізу стану
діючих на підприємстві логістичних каналів забезпечить
вчасне виявленню потреби та реального стану наявних
ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових) необ�
хідних для безперебійної роботи. Формуючи міцні лог�
істичні зв'язки реальною стає ситуація скорочення
розмірів та кількості складів, що сприятиме зменшен�
ню потреби у кількості обслуговуючого персоналу та
слугуватиме резервом зниження витрат. За допомогою
ефективної організації транспортної логістики зменшу�
ються об'єми нагромадження як сировини, так і вироб�
леної готової продукції призначеної для реалізації.
Сформовані зв'язки між виробником та покупцем за�
безпечать пришвидшення обороту, зменшення витрат та
збільшення величини отриманого доходу.

Запропоновані методи виступають джерелом зни�
ження витрат на підприємстві, зміцненню позицій на
ринку та поліпшенню економічного результату діяль�
ності.

Отже, ефективне управління витратами є надзвичай�
но важливим, оскільки від величини витрат залежить
прибутковість підприємства. У зв'язку із цим існує об'єк�
тивна необхідність у формуванні ефективної системи
управління витратами, яка дасть змогу визначити опти�
мальну величину їх понесення, тобто досягти економії
ресурсів не знижуючи показники якості виробленого
продукту (товарів, робіт чи послуг) та забезпечити
стабільні показники рівня рентабельності діяльності
суб'єкта господарювання.

Варто відмітити, що зростання ролі інноваційних
технологій та технологічних процесів орієнтованих на
замкнутий цикл виробництва та впровадження мало�
відходних технологій ставить нові вимоги до органі�
зації процесу управління витратами як на рівні держа�
ви, так і на рівні підприємств. Систематизувавши підхо�
ди вчених до класифікації витрат, вважаємо за доціль�
не запропонувати класифікацію витрат підприємства
для потреб управління. Доцільним вважаємо думку
стосовно класифікації витрат висвітлену у дослідженні
Коба О.В. [3]. На нашу думку, така узагальнена класи�
фікація витрат містить оптимальну кількість ознак,
враховуючи ознаку для контролю і регулювання (табл.
1). Варто відмітити, що одним із головних призначень
представленої класифікації є підготовка формування
інформаційної бази придатньої для проведення аналі�
зу витрат у розрізі, достатньому для прийняття управ�
лінських рішень. Важливо розуміти, що організація
ефективної системи управління витратами повинна пе�
редбачати їх оптимізацію, шляхом зменшення й усу�
нення таких витрат, які не спричиняють збільшенню об�
сягів виробництва та реалізації продукції, що не при�
зводить до підвищення фактично отриманого прибут�
ку.

Плануючи організацію системи управління витрата�
ми підприємства, важливо розуміти, що кожна бізнесо�
ва структура має свої характерні особливості, які вияв�
ляються через підхід до організації процесу виробниц�
тва, що обумовлюється вибраною технологією виготов�
лення продукції (товарів, робіт, послуг). Тому у роз�
робці рівня деталізації інформації про витрати варто ви�
ходити із пореби діючої на підприємстві системи управ�
ління у обсязі, змісті та форми надання інформації дос�
татньої для прийняття ефективного управлінського
рішення та визначається кожним підприємством само�
стійно. Водночас важливе значення слід пиділити роз�
робці системи обліку витрат у необхідному для керів�
ного персоналу розрізі та обсязі. Тобто повинна бути
розроблена відповідна організація системи аналітично�
го обліку, яка сформує достатню та актуальну інфор�
маційну базу придатну для максимально ефективної
системи управління. Представлена узагальнена класи�
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фікація витрат за обліково�аналітичним критерієм
(табл. 1) охоплює напрями, які враховують:

— характер виробничого процесу;
— особливості продукції, що випускається підприє�

мством;
— потребу в інформації, необхідної для системи уп�

равління підприємством.
Тому формування на підприємстві системи управл�

іння витратами передбачає розробку методів контролю
за механізмом створення, розподілу й використання
витрат у процесі господарської діяльності.

Управління витратами підприємства здійснюється з
метою підвищити ефективність його роботи шляхом
використання заходів, які спрямовані на економічно
обгрунтоване використання ресурсів й отримання мак�
симально можливого ефекту від їх понесення. Слід за�
уважити, що доцільно застосовувати заходи із знижен�
ня витрат лише при умові того, що це не матиме нега�
тивного впливу на якість продукції.

Формуючи ефективну систему управління витрата�
ми важливо орієнтуватись на ті функції, які має вона
виконувати. Адже управлінським персоналом на різних
рівнях ієрархічної структури підприємства раціональ�
но прийнятими рішення управління витратами можливі
лише за умови:

— розгорнутої інформації про умови форрмування
витрат;

— визначенні впливу витрат на економічні резуль�
тати діяльності підприємства.

Тому наявність компетентного та забезпеченого
інформацією про витрати персоналу передбачає імовір�
ність кваліфікованого управління витратами.

Слід розуміти, що система управління витратами є
сукупністю дій орієнтованих на досягнення цілей спря�
мованих не на зменшення, а на оптимізацію витрат.

У процесі формування системи управління витрата�
ми важливим є обгрунтовано визначити основну ціль
процесу. Оскільки, кожне підприємство створене із ме�

тою отримання прибутку, то важливим показником, на
який спрямовано управлінські дії, є рівень рентабель�
ності. Управлінські дії в напрямі оптимізації витрат зад�
ля підвищення рівня рентабельноситі підприємства ор�
ієнтовані на підвищення ефективності використання ма�
теріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Із цією метою на підприємстві доцільно реалізувати
механізм прогнозування, що дасть можливість розро�
бити господарські заходи, орієнтовані на довгостроко�
ву перспективу.

Найбільш точно прорахувати та визначити всі фак�
тори впливу із розробкою альтернативних дій у разі зміни
умов, що впливають на кінцевий результат можлииво
зробити з використанням автоматизованої системи уп�
равління основаної на використанні інформаційних баз
даних та сучасного програмного забезпечення.

Ми вважаємо, що у розробці загальної системи
управління, до якої буде включено систему управління
витратами, має бути узгоджена робота усіх наявних на
підприємстві структурних підрозділів із розробкою
міцних горизонтальних та вертикальних логістичних
звязків із встановленням центрів відповідальності. На�
явність чітко відпрацьованої схеми зв'язків передачі
інформації та взаємодії між структурними підрозділа�
ми підприємства визначає ефективністть системи управ�
ління та системи контролю. Завдяки таким звязкам оп�
тимізується:

— рівень деталізації інформації про витрати в сис�
темі обліку та показниками калькулювання собівартості
продукції;

— співвідношення між отриманими доходами і по�
несеними витратами;

— результатами дільності та діями відповідальних
за процеси осіб;

— співвідношення між ефективністю понесених вит�
рат та точністю розрахунків у процесі планування по�
треб ресурсів;

— інше.

Таблиця 1. Класифікація витрат за обліково#аналітичним критерієм

Джерело: Коба О.В. [3].

Напрями класифікації Види витрат 
1. За способом перенесення 
вартості на продукцію 

- прямі; 
- непрямі 

2. За складом - прості (одноелементні); 
- комплексні 

3. За відношенням до видів 
виробничихпроцесів 

- основні; 
- накладні 

4. За відношенням до 
звітного періоду 

- витрати поточного періоду; 
- витрати майбутнього періоду 

5. За відношенням до 
готового продукту 

- витрати періоду; 
- витрати на готову продукцію 

6. За економічним змістом - матеріальні витрати; 
- витрати на оплату праці; 
- відрахування на соціальні заходи; 
- амортизація; 
- інші витрати 

7. За цільовим 
призначенням (за статтями 
калькуляції) 

- прямі виробничі витрати; 
- витрати на утримання й експлуатацію машин та 
обслуговування; 
- загальновиробничі витрати; 
- адміністративні витрати; 
- витрати на збут 

8. За видами продукції 
(робіт, послуг) 

- витрати на вироби; 
- групи однорідних виробів; 
- валову продукцію; 
- товарну продукцію; 
- реалізовану продукцію 

9. За порядком обчислення - фактичні; 
- планові (бюджетні, прогнозні); 
- нормативні 

10. За включенням до 
кошторису 
(калькуляції) 

- планові; 
- позапланові 
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З метою оптимізації витрат важливо встановити
відповідальність за використання ресурсів за кожним
робочим місцем. Із цією метою доцільно облік витрат
вести виходячи із технологічних процесів, а їх плану�
вання здійснювати виходячи із чітко розроблених норм.
Лише за такої системи організації управління витрата�
ми ефективною буде система контролю, основана на
планових показниках та даних фактично понесених вит�
рат за видами ресурсів та виходячи із обсягів виробле�
ної продукції. Організація системи контролю повинна
мати ієрархічну вертикально інтегровану схему, де кон�
троль буде здійснюватись на кожному із рівнів: від ви�
робничої ділянки, цеху чи філії, до підприємства або об�
'єднання.

Контроль за центрами відповідальності доцільно
проводити згідно з визначеним переліком статей, які
зазначено у відповідних кошторисах чи бюджетах. Кош�
ториси за ієрархічними рівнями відповідальності фор�
мують загальний зведений бюджет витрат підприємства.
Таким чином, на основі попроцесного аналізу витрат�
можливо найбільш ефективно управляти ними, вишуко�
вуючи резерви для їх оптимізації.

Побудована за такою схемою система управління
витратами формує інформаційну базу таким способом,
що персонал, який уповноважений приймати оперативні
управлінські рішення, орієнтує дії на досягнення стра�
тегічної цілі підприємства та сприяє виробництву кон�
курентоспроможної продукції (товарів, робіт, послуг).
Оскільки, володіючи повною інформацією про фактич�
ний стан та нормативними (плановими) показниками
витрат за кожним із центром відповідальності і проце�
сом, є можливість вчасно реагувати на імовірні відхи�
лення, їх досліджувати для виявлення причин і розроб�
ки методів їх усунення.

Функція контролю дає можливість встановити
рівень витрат, порівняти їх фактивну величину із пла�
новими показниками та виявити причини їх появи із за�
значенням винних осіб. Ефективні управлінські рішен�
ня в сфері витрат передбачають вибір найбільш доціль�
ного варіанта розв'язання проблеми серед сформова�
них альтернатив, який орієнтовано на стабільний роз�
виток підприємства, а не лише на отримання економіч�
ного ефекту періоду.

Серед функцій управління витратами підприємства
крім функції планування, організації та контролю важ�
ливимим є стан системи внутрішньої комінікації між
структурними одиницями підприємства (тобто внут�
рішні логістичні зв'язки) та стан реалізації функції мо�
тивації працівників.

Керівному персоналу підприємства важливо розу�
міти, що реалізація функції контролю витрат можли�
ва лише за ефективної системи їх аналізу. Проведення
постійного глибокого аналізу стану і структури вит�
рат за елементами і центрами виникнення забезпечує
управлінську ланку відповідних ієрархічних рівнів ак�
туальною інформацією про ефективність використан�
ня наявних ресурсів підприємства як загалом, так і за
окремими процесами. Така інформаційна база дає
можливість:

— виокремити резерви зниженя собівартості про�
дукції, товарів робіт чи послуг за операціями;

— сформувати бачення про дії кожного із праців�
ників у напрямі ефективного використання ресурсів;

— розробити корегуючи дії в напрямі прийняття
ефективних управлінських рішень із оптимізації витрат
за кожним етапом життєвого циклу виробництва про�
дукції (надання послуг), від етапу придбання засобів ви�
робництва, до організацї власне процесу виробництва
та реалізації готової продукції, товарів, робіт;

— узагальнити усі елементи ланцюга дій процесу ви�
робництва, що є тісно пов'язаними між собою у процес
системи управління.

Організована на підприємстві у такий спосіб систе�
ма управління витратами передбачатиме:

— розробку дій орієнтованих на оптимізацію вели�
чини понесення витрат як за окремими процесами, так і
загалом по підприємству;

— побудова виробничого процесу організованого у
формі замкнутого циклу та орієнтованого на стабіль�
ний поступовий розподіл витрат за чітко розраховани�
ми показниками потреби у них згідно з картами техно�
логічного процесу.

Система управління витратами на підприємстві,
організована на основі чітко розрахованих потреб на
основі технологічних карт забезпечить максимально ви�
сокі показники фінансової стійкості підприємства та
сприятиме поліпшенню рівня платоспроможності.

Інтегруючи систему управління витратами під�
приємства до загальної системи управління, можливо
забезпечити:

— розробку дій орієнтованих на оптимізацію витрат
на кожному із етапів виробничого процесу, що сприя�
тиме отриманню максимальної величини прибутку;

— реалізація функції планування та прогнозування
витрат за кожним із етапів виробництва, основаних на
даних автоматизованої інформаційної бази даних за
центрами виникнення витрат та їх нормативних і пла�
нових показниках розрахованих виходячи із техноло�
гічних карт виробничого процесу забезпечить ефектив�
ну систему контролю за їх величиною;

— адаптування сучасних підходів до системи управ�
ління витратами, розроблених на основі практики та
досвіду закордонних підприємств орієнтованих на
автоматизацію як процесів виробництва, так і процесів
формування системи управління (організація, плануван�
ня, бюджетування, аналіз та ін.) забезпечить отриман�
ня максимального економічного ефекту;

— розробка методів мотивації персоналу до опти�
мального використання ресурсів за місцями їх виник�
нення сприятиме отриманню позитивного економічно�
го ефекту для підприємства та поліпшенню якісних по�
казників вироблених товарів, робіт чи послуг;

— формування автоматизованої системи контролю
за величиною понесених витрат шляхом порівняння пла�
нових і фактичних величин дасть можливість оператив�
но виявляти факти наявності понаднормативних показ�
ників та з'ясувати причини їх виникнення;

— облікове відображення факту виявлення витрат,
їх величини як за елементами, так і за статтями витрат у
розрізі центрів відповідальності забезпечить керівний
персонал інформаційними ресурсами для прийняття
ефективних управлінських рішень;

— формування ефективної системи контролю на
базі ориманої інформації, що виходить із системи об�
ліку витрат, дасть вожливість виявляти відхилення від
планових та прогнозних показників у межах сформо�
ваних бюджетів витрат за виробничими циклами, опе�
раціями сприятиме розробці найбільш дієвих заходів та
дій, спрямованих на оптимізацію витрат;

— розробка найбільш ефективних дій у напрямі по�
ліпшення системи виробництва, технологічних процесів,
обліку, контролю на основі актуальних даних про вит�
рати забезпечить реалізацію принципу постійного пол�
іпшення.

На рівні керівної ланки ієрархічної структури під�
приємства в процесі реалізації функції управління вит�
ратами важливо забезпечити міцні зв'язки між елемен�
тами системи управління та побудувати механізм взає�
много регулювання витрат на етапах: планування, орга�
нізації, розробки технологічного процесу, виробницт�
ва, тобто в процесі побудови всього економічного ме�
ханізму діяльності.

Усе це стає можливим лише у разі організації авто�
матизованої системи управління, яка функціонує на ос�
нові інформаційної бази даних, що є джерелом інфор�
мації для:

— роботи системи аналізу кожної із операцій, які
відбуваються на підприємстві;
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— базою для роботи алгоритмів прийняття управ�
лінських рішень.

Узагальну систему функцій управління витратами
нами представлено схематично у таблиці 2.

Реалізувати визначені функції системи управління
витратами можливо лише у разі впровадження автома�
тизованої системи управління витратами інтегрованої
до загальної системи управління підприємством.

Отже, ми бачимо, що сучасна система організації
системи управління на підприємстві є досить складною.
Реалізувати ті функції, на які вона орієнтована, мож�
ливо лише за наявності або розгалуженої структури
підприємства і великої кількості керівного персоналу,
або шляхом:

— автоматизації системи обробки облікової інфор�
мації;

— формування інформаційної бази даних;
— застосуванням модулів програмних продуктів, які

реалізують механізм прийняття управлінських рішень на
основі готових алгоритмів прийняття рішень;

— розробки модулів для здійснення глибокого ана�
лізу із врахуванням факторів впливу, що можуть впли�
нути на результат прийнятого управлінського рішення;

— інше.
Проведення повного аналізу витрат у розрізі роз�

ширеної їх класифікації можливе лише за умови адап�
тування програмного продукту, застосовуваного на
підприємстві, під конкретні вимоги системи обліку та
системи управління підприємством. Тобто, виходячи із
потреби управлінського персоналу у інформації та не�
обхідного рівня її деталізації для прийняття ефектив�
них управлінських рішень. Базові програмні продукти

Таблиця 2. Узагальнена система функцій управління витратами підприємства

Джерело: сформовано автором.

Функція управління 
витратами 

Елемент функції 
управління Характеристика функції управління 

Стратегічне планування 
витрат 

Передбачає прогнозування витрат, виходячи із нормативних 
показників витрат та плану виробництва готової продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

Тактичне планування 
витрат 

Виходить із стратегічного плану із врахуванням стану 
внутрішнього і зовнішнього середовища, вимог ринку, імовірних 
ризиків 

Планування витрат 

Оперативне планування 
витрата 

Розраховується на основі фактичних потреб та обсягів 
виробництва за кожною із ділянок та робочим місцем. Передбачає 
розробку організаційно-управлінських заходів із коригування 
процесу виробництва шляхом виявлення і мобілізації заходів із 
оптимізації витрат за рахунок: удосконалення техніки і технології 
виробництва, організації логістики поставок, організації 
замкнутого циклу виробництва та ін. 

Побудова ефективної 
автоматизованої системи 
управління витратами 

Спрямована на створення системи дій в напрямі об'єднання в 
єдиний процес у просторі та часі усіх елементів за різними 
напрямами діяльності підприємства формуючи єдину 
інформаційну базу даних, сегментовану за рівнями доступу до 
інформації за відповідними ієрархічними ланками управління 

Організація процесу 
управління витратами 

Координація управління 
витратами (Розробка 
сильних логістичних 
зв’язків за умови 
організації замкнутого 
циклу виробництва) 

Організація процесу упраління витратами передбачає 
встановлення місць виникнення витрат та центрів відповідальності 
за імовірні прояви понаднормативних витрат, втрат із визначенням 
відповідальних осіб і межі сфери їх відповідальності за кожною із 
ділянок виробничого процесу  

Формування інформаційної 
бази даних 

Під час організації системи виробництва необхідно організувати 
систему інформаційних ресурсів для прийняття ефективних 
управлінських рішень, що можливе лише під час створення єдиної 
інформаційної бази даних із диференційованими ієрархічними 
рівнями доступу. Слід сформувати систему координації дій 
управлінського персоналу за рівнями відповідальності на основі 
внутрішніх інформаційних зв’язків, об’єднуючих усі рівні 
управління. Розробка схеми каналів комунікації на основі 
побудови лінійних та нелінійних комунікаційних зв’язків 

Комунікція між 
ієрархічними рівнями 
системи управління 
витратами 

Постійний аналіз ситуацій 
виявлення відхилень між 
плановими показниками 
витрат і фактичною їх 
величиною 

Формування актуальної інформації та її оцінка в динаміці дає 
можливість оперативно реагувати на відхилення від планових 
показників та слідувати головній меті діяльності підприємства 

Облікове відображення 
фактично понесених витрат 
за визначеним рівнем 
деталізації, необхідним для 
системи управління 

Формує інформаційну базу про фактичний стан понесених витрат 
за статтями та елементами витрат із визначенням центрів їх 
відповідальності 

Контроль за станом витрат  

Аналіз стану витрат за 
елементами і статтями 
витрат за центрами 
відповідальності  

Постійна порівняльна оцінка між фактично понесеними витратами 
та їх плановою величиною слугує основою прийняття ефективних 
обгрунтованих управлінських рішень 

Економічне стимулювання 
оптимізації витрат 

Економічна мотивація спонукає працівників до вишуковування 
найбільш доцільних методів оптимізації витрат та реалізації цілей 
підприємства 

Мотивація оптимізації 
витрат на усіх рівнях їх 
понесення та управління 
ними Морально-етичне 

стимулювання оптимізації 
витрат 

Шляхом морально-етичного стимулювання менеджери впливають 
на рівень результативності і ефективність роботи працівників. 
Спонукають усвідомити головну стратегію підприємства та 
приймати управлінські рішення на основі визначених принципів 
роботи підприємства 
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мають обмежені технічні можливості і не передбачають
реалізації функцій повного аналізу та алгоритмів гото�
вих рішень.

Вивченням технології управління витратами на
підприємстві займались вітчизняні науковці, зокрема
Лега О.В. [4], Лучик С.Д. [5], Голов С.Ф. [1], Сопко В.В.
[9] та ін. Проте, із розвитком сучасних інформаційних
технологій, із розробкою програмних продуктів і цілих
комплексів для конкретних сфер діяльності та галузей
можливості організації автоматизованої системи управ�
ління підприємством є більшими. Тому наразі існує по�
треба у дослідженні теоретико�методичні підходів та
механізму адаптування конкретного програмного ком�
плексу під вимони управлінського персоналу підприєм�
ства.

Найбільш застосовуваним програмним продуктом
на сьогодні у підприємствах є "1С: Підприємство 8.3",
конфігурація "Бухгалтерія для України". Вона є досить
простою і зручною для забезпечення системи обліку на
підприємстві. Проте реалізація функцій управління ви�
тратами на основі розширеної інформаційної бази да�
них потребує доопрацювання та адаптування цього про�
грамного продукту під конкретні вимоги підприємства.

Зважаючи на те, що програмний продукт "1С:
Підприємство 8.3" не адаптований для розрахунку сум
фактичної собівартості у великих підприємствах, на
яких використовується складний метод обліку та роз�
поділу витрат, система автоматизованої обробки інфор�
мації виконує:

— фінансове та обліково�аналітичне забезпечення
сучасних (інноваційних) процесів;

— забезпечує використання спеціалізованих рішень.
Так, розглядаючи конфігурацію "1С: Управління

виробничим підприємством", варто відмітити здатність
реалізації певних функцій управління витратами під�
приємства:

— якісний облік;
— розподіл витрат для невеликих і середніх під�

приємств;
— організація обліку витрат виробництва на загаль�

них принципах бухгалтерського обліку регламентова�
них вітчизняними нормативними актами (НП(С)БО 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності" та П(С)БО
"Витрати" Аналогічне бачення висвітлюють у своїх на�
укових доробках Лега О.В., Яловега Л.В. [4], Лучик С.Д.
[5].

Слід відмітити, що у системі "1С: Підприємство 8.3"
облікове відображення витрат виробництва й калькулю�
вання собівартості продукції виходить із налаштування
облікової політики підприємства. В процесі організації
та вибору основних положень облікової політики в ча�
стині відображення витрат підприємства є:

— метод розподілу витрат на:
— прямі (23 "Виробництво");
— непрямі (91 "Загальновиробничі витрати");
— порядок закриття рахунків;
— спосіб розрахунку собівартості готової продукції

й напівфабрикатів.
З метою отримання більш деталізованої інформації

стосовно обліку витрат виробництва у системі "1С:
Підприємство 8.3" передбачається система аналітично�
го обліку, що реалізується на практиці за допомогою
спеціального механізму "субконто", який виступає пев�
ним набором однотипних об'єктів обліку.

Програмний продукт "1С: Підприємство 8.3" має
можливість більшої деталізації та створення необхід�
ної кількості довідників типової конфігурації.

У межах програмного продукту довідники слугують
спеціальними засобами для ведення списків однотипних
об'єктів облікову та відображення параметрів, які ха�
рактеризують ці об'єкти обліку. На кожен вид субкон�
то заводиться окремий довідник.

Основними довідниками, у яких формується інфор�
мація про облікове відображення витрат на виробницт�

во продукції (товарів, робіт, послуг) та калькулювання
продукції (робіт, послуг) слугують:

1. Довідник "Статті витрат" — формує інформацію
про класифікаційні групи витрат за їх економічними
елементами і передбачає розподіл загальновиробничих
витрат.

2. Довідник "Номенклатура" — забезпечує інфор�
мацією у розрізі:

— кодів,
— повного найменування витрат,
— класу витрат
— типу позиції ТМЦ підприємства (запасів).
За допомогою такого довідника система передбачає

організацію аналітичного обліку за усіма виокремлени�
ми номенклатурними групами. Завдяки цьому в системі
аналізу робить можливим розглядати динаміку накопи�
чення витрати за окремими об'єктами обліку.

Формуючи автоматизовану систему управління ви�
тратами на основі даних інформаційної бази даних із си�
стеми обліку витрат виробництва включає у себе функції
виконання операцій широкої сфери трудомістких опе�
рацій, починаючи від:

— групування витрат;
— визначення планової собівартості продукції;
— розрахунок фактичної собівартості продукції;
— виявлення та постіний аналіз причин відхилень

фактичних показників витріт від їх нормативних показ�
ників розрахункових витрат;

— формування типової кореспонденції рахунків за
результатами фактів здійснення господарських опе�
рацій на підприємстві:

— класифікація та відображення витрат за видами:
за елементами та/чи статтями витрат та центрами відпо�
відальності і відображення їх у розрізі синтетичного та
аналітичного обліку.

За рахунок формування автоматизованої системи
обробки облікової інформації можливим є формуван�
ня загального масиву даних в єдиній інформаційній си�
стемі, поднані із інформаційними ресурсами інших діля�
нок обліку.

Проте, щоб реалізувати функцію автоматизованої
системи прийняття управлінських рішень на основі го�
тових алгоритмів розв'язання задач із врахуванням
альтернатив не достатньо лише базової конфігурації
програмного продукту. На сьогодні досить поширени�
ми є використання ERP систем — корпоративних інфор�
маційних систем. Вони слугують автоматизованими си�
стемами управління, які доцільно застосовувати на ве�
ликих підприємствах із складною організаційно�вироб�
ничою структурою. Корпоративні інформаційні систе�
ми такого типу сприяють вирішенню завдань фінансо�
вого та управлінського обліку. Доступними є викорис�
тання спеціалізованих модулів зфункцією планування,
контролю, аналізу, кадрів, автоматизованих системи уп�
равління технологічними процесами, мережевих і теле�
комунікаційних комплексів передачі інформації,
Internet�технології із метою забезпечити управлінський
персонал підприємства комплексною та повною інфор�
мацією з метою прийняття ефективних управлінських
рішень (типу: "Platinum", "Галактика", "SAP", "Navision
Attain", "Axapta", "SQL", "Scala").

ВИСНОВКИ
Отже, витрати в системі управлння виступають

об'єктом, який має безпосередній вплив на економічну
ефективність діяльності підприємства, на механізм ціно�
утворення в процесі виробництва, а в результаті і на стан
конкурентоспроможності на ринку. Відповідальне став�
лення до формування схеми класифікації витрат на
підприємстві впливає на спроможність керівництва
приймати ефективні управлінські рішення, швидко реа�
гувати на зміни вимог і потреб ринку та визначати на�
прями його господарської діяльності. На рівні під�
приємств виникла потреба сформувати таке класифіка�
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ційне групування витрат за критеріями, які б давали
можливість провести характеристику витрат у розрізі
різних видів діяльності підприємства. Виходячи із цьо�
го, є пропозиція обрати такі критерії для класифікації
витрат:

— організаційно управлінський;
— обліково�аналітичний;
— фінансово�економічний.
З метою ефективної роботи підприємства та прийнят�

тя виважених управлінських рішень необхідним є реалі�
зувати управління витратами через систему планування.

Ми вважаємо, що управління витратами доцільно
організовувати на всіх етапах організації процесу пла�
нування та за усіма етапами виробничого процесу.
Управління витратами передбачає собою розробку си�
стеми постійного цілеспрямованого впливу на структу�
ру витрат, їх склад та поведінку.

Процес оптимізації витрат на підприємстві здійс�
нюється безперервно на усіх ієрархічних рівнях та ета�
пах виробництва, починаючи від процесу планування
діяльності та організації облікового відображення, до
контролю за ефективністю їх понесення із скрупульоз�
ним аналізом.

Застосовуючи автоматизацію та інформаційні систе�
ми в процесі аналізу бази даних про реальний стан ре�
зультатів діяльності підприємства та стан активів, зобо�
в'язань і капіталу прийняття управлінських рішень носить
виважений та економічно обгрунтований характер.

Формування замкнутого циклу виробництва із силь�
ними внутрішніми та зовнішніми логістичними зв'язка�
ми забезпечує максимальний економічний ефект. Про�
те, реалізувати це можливо лише у разі використання
досконало організованої інформаційної бази, яка зро�
бить можливим організацію безперебійного постачан�
ня сировини із одного етапу на інший, формуючи роз�
рахункові величини необхідних обсягів сировини і ма�
теріалів, які не будуть затримуватись на складах, нако�
пичуючи понаднормативні потреби. Проте, щоб реалі�
зувати функцію автоматизованої системи прийняття уп�
равлінських рішень на основі готових алгоритмів роз�
в'язання задач із врахуванням альтернатив не достат�
ньо лише базової конфігурації програмного продукту.
На сьогодні досить поширеними є використання ERP си�
стем — корпоративних інформаційних систем. Вони слу�
гують автоматизованими системами управління, які до�
цільно застосовувати на великих підприємствах із склад�
ною організаційно�виробничою структурою.
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FEATURES OF CHILDREN'S TOURISM ORGANIZATION IN UKRAINE

У статті розглядаються питання організації внутрішнього ринку дитячого туризму в Україні. Акцен;

тується увага на збільшенні комерційної складової. Проводиться аналіз динаміки і міграції дитячих ту;

ристичних потоків, що дає можливість зрозуміти тенденції розвитку даного сегменту туризму. Обгрун;

товано доцільність дитячого оздоровлення та відпочинку, надання послуг туристичними агентствами.

Розглянуто важливість надання достовірної інформації батькам щодо дитячого закладу. Зазначено та;

кож, що головною функцією туристичних агенцій є перевірка наявності необхідного пакету документів,

організація трансферу. Підкреслюється важливість існування між споживачем та виробником туристич;

ного агенту для того, щоб туристичний продукт був якісним та безпечним. Відзначено особливості робо;

ти туристичних агентств із туристичними закладами, можливість співпраці перших зі споживачами.

In Ukraine, new forms of organization of children's tourism are emerging, as a result, there are an increase in

the commercial component, the organization of new programs. Because of this, there are changes in the relations

between specialized enterprises. Private camps are set up alongside old service;experienced establishments. At

the same time, even the high price of a ticket, cannot guarantee quality of rest. The geography of child tourism is

changing, there is a redistribution of tourist flows, causing problems with the movement of children. Parents are

faced with the issue of choice under certain uncertainty.

The emergence of new forms of organization of children's tourism in Ukraine is characterized by an increase

in the commercial component, the opening of private recreational facilities, the organization of new modern

programs for children. In this regard, there are changes in the system of relations between specialized enterprises,

the creation of packages of services and consumers. The dynamics of the number of childcare facilities allow us

to draw some conclusions about the trends, but it does not fully reflect the qualitative changes taking place in

this part of the children's holiday. Along with businesses that have a long history and experience in children's

tourism, there are private camps and campgrounds that are vividly advertised on the Internet. At the same time,

even a very high price cannot guarantee a high quality of service.

The article deals with the issues of organization of the internal market of children's tourism in Ukraine. Analysis

of the dynamics and migration of children's tourist flows makes it possible to understand trends in the development

of this segment of tourism. The article substantiates the feasibility for children's recreation, the provision of

services by travel agencies. The importance of providing parents with reliable information about a child care

institution is considered. Also, the main function of travel agencies is to check the availability of the required

package of documents, the organization of transfers. The importance of being between the consumer and the
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manufacturer of the travel agent is emphasized in order for the tourism product to be of high quality and safe.

The features of work of travel agencies with tourist establishments, ways of cooperation of the first with consumers

are noted.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туризм у XXI ст. почав відігравати значну роль у

житті сучасного світу. Туристична індустрія є не�
від'ємним компонентом життя багатьох людей. Особ�
ливо важливе місце займає дитячий сегмент. Найбільш
розвинений він у: Туреччині, Греції, Словенії, Угорщині,
Великій Британії, Чехії. В Україні ринок дитячого ту�
ризму реформується та диверсифікується. Підприєм�
ства різних форм власності пропонують дітям всілякі
туристичні послуги. Ці підприємства розробляють оздо�
ровчі, розважальні та освітні програми. Формують ціно�
ву політику, в наслідок чого змінюється географія ди�
тячого туризму. Рівень конкуренції у цьому сегменті
туризму невисокий, тому що відповідних туристичних
підприємств небагато. Поки що має місце невелика
кількість досліджень з детальним аналізом стану, про�
блем та перспектив розвитку дитячого туризму в Ук�
раїні. Недостатньо звертається увага на специфіку, по�
в'язану з суттєвими сезонними коливаннями, та відпо�
відальність суб'єктів туристичної діяльності. Не можна
не звернути увагу на систему взаємодії учасників "ту�
ристичного ланцюга", в якому беруть участь виробник,
реалізатор і споживач. Тому є потреба розглянути
доцільність та важливість туристичних послуг в органі�
зації дитячого туризму.

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток українського туризму досліджували такі

науковці: Мальська М.П. [19], Цибух В.І. [19], Худо В.В.
[19], Дворова Т.А. [20], Федорченко В.К. [20]. Ці автори
узагальнили та систематизували матеріал з історії ук�
раїнського туризму. Дитячий туризм в Україні дослід�
жували багато науковців, зокрема, Коцан Н.Н. [21], Чер�
товська Д.В. [17], Плешивцова М.В. [15], Калініченко
А.Г. [10], Нікітенко С.І. [22], Малиновська О.Ю. [7], Дол�
гова К.С. [9], Бейдик О.О. [23] та ін. Науковці дотриму�
ються точки зору, що дитячий туризм є важливим сег�
ментом туризму, елементом розвитку економіки Украї�
ни. Оздоровлення та відпочинок дітей визначає рівень
життя населення та розвиток держави в цілому. Помітну
роль у дослідженні дитячого туризму відіграли праці
Колотухи О.В. Зокрема він дав своє визначення дитя�
чого туризму. Але існують деякі проблеми, наприклад,
відсутність чіткої стратегії розвитку, що уповільнює
розвиток дитячого туризму. Тому дослідження цього
сегменту туризму є актуальним.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є теоретичне обгрунтування важливості

розвитку дитячого сегменту туризму. Це передусім виз�
начення основних тенденцій; дослідження стану ринку;
виявлення проблем в організації відпочинку; визначення
ролі туристичних підприємств у формуванні та реалізації
туристичного продукту, а також розробка пропозицій
щодо активізації процесу дитячого оздоровлення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дитячий туризм — це вид туризму, що спрямований

на задоволення дозвілля для дітей. Дитячий туризм є
стабільним компонентом доходу в бюджет у будь�якій

Ключові слова: туризм, дитячий туризм, відпочинок, туристичні потоки, заклади оздоровлення та відпо�
чинку, туристичні агенції.

Key words: tourism, children's tourism, rest, health tourism, travel agencies, health and recreation facilities.

країні. Але слід врахувати, що організація дитячого
відпочинку має свою специфіку. Цим повинні займати�
ся висококваліфіковані фахівці, які мають досвід робо�
ти з дітьми.

Незважаючи на те, що існує сотні закладів, які по�
зиціонують себе як дитячі табори, важливо розуміти,
що в їх роботі існують серйозні відмінності. Ринок ди�
тячого туризму в Україні на сьогодні не врегульовано,
що створює масу непорозумінь і проблем як для батьків,
так і для самих учасників ринку.

Умовно можна виділити два типи дитячих таборів.
До першого типу належать ті дитячі заклади, які пра�
цюють відповідно до Закону "Про дитячий відпочинок
і оздоровлення" та приймають дітей на зміни від 14 до
21 днів. До другого типу належать ті табори, які діють
відповідно Закону "Про туризм" і Закону "Про поза�
шкільну освіту" та приймають дітей на зміни від 7 до
14 днів. Зростає популярність дитячих таборів, отже,
зростає кількість відповідних закладів. Перед батьками
стоїть нелегкий вибір туристичного закладу, який може
гарантувати безпеку дитини [1; 4].

Протягом останніх років спостерігається збільшен�
ня внутрішнього туризму. Для дитини відпочинок на те�
риторії своєї країни має переваги, а саме: відсутність
мовного бар'єру; мінімальність кліматичних змін; мож�
ливість відвідування батьками в будь�який час. Можна
зауважити, що в літній сезон все більше набирає попу�
лярність відпочинок у Карпатах замість відпочинку на
морі. Близько 90 % внутрішніх туристів самі організо�
вують свої поїздки, а загалом лише 17 % є внутрішніми
туристами.

Президент Всеукраїнської благодійної організації
в сфері дитячого відпочинку та оздоровлення "Лелека",
соціальний педагог Олександр Кашлаков рекомендує
батькам під час вибору відпочинку звернути увагу на на�
ступні речі:

1. Договір. Повинні бути передбачені всі нюанси.
2. Персонал.
3. Медичне обслуговування.
4. Наявність охорони.
Педагог додає, що після розрахунків, представники

індустрії дійшли висновків, що продавати путівки менш
ніж за п'ять тисяч гривень за тижневий відпочинок не�
рентабельно. І батькам потрібно замислитися про зак�
лад, якщо ціна низька. Крім того, в 2019—2020 роках у
сегменті дитячого відпочинку очікується поява нових
невеликих, але яскравих проектів, які не будуть гнати�
ся за масовістю, а знайдуть "свого" клієнта [3].

Тематичне наповнення таборів залишиться різнома�
нітним — про дозвілля дітей можна не хвилюватися.
Найбільшою популярністю користуються спортивні,
оздоровчі та різні творчі табори. Також на ринку вели�
кий вибір мовних таборів, створюються спеціалізовані,
тематичні табори — IT, робототехніка, блогерство та
інші.

З кожним роком все більшої популярності набува�
ють сімейні табори, в яких, на відміну від дитячих, ди�
тина знаходиться разом із батьками. Це табір, в якому є
окрема програма для дітей і програма для спільного
дозвілля дітей та батьків.
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За останні роки значно знизився відсоток дітей, що
користуються послугами юридичних осіб. Однак ско�
рочення майже не торкнулося фізичних осіб, тобто ту�
ристичних агентів, які відносяться до першої або дру�
гої групи платників єдиного податку. Статистика
свідчить про те, що серед продажу туристичного про�
дукту фізичними особами, велика кількість становить
дитячі путівки. Це пов'язано з тим, що все більше тури�
стичних агенцій збільшують і покращують свої послу�
ги, а також надають супутні послуги.

Кількість дитячих закладів останні 4 роки зали�
шається стабільною. В Україні їх налічується приблиз�
но 9 тисяч. Цікавий факт становить те, що співвідношен�
ня кількості закладів оздоровлення та закладів відпо�
чинку становить 1:30. Але водночас кількість місць у за�
кладах оздоровлення майже вдвічі більша, ніж у закла�
дах відпочинку. Незважаючи на це, в закладах відпочин�
ку влітку 2018 р. дітей перебувало майже в 4,5 рази
більше, ніж у закладах оздоровлення [12].

До закладів оздоровлення відноситься дуже багато
старих будівель, заснованих за часів СССР, які потре�
бують модернізації. Статистика вказує на те, що посту�
пово скорочується кількість відпочиваючих у закладах
оздоровлення. Це відбувається через скорочення дер�
жавного фінансування. Водночас збільшується попит на
заклади відпочинку, які можуть надавати окремі послу�
ги оздоровлення [2]. Аналіз показників кількості дітей,
які відпочивали влітку, дає змогу зрозуміти ситуацію
краще (рис. 1) [6].

Через те, що рекреаційні області України знаходять�
ся на деякій відстані від потенційних споживачів, останні
вимушені користуватися послугами трансферу. У зв'яз�
ку з цим, попит на табори, які знаходяться ближче до
дому, значно вище. Найбільш популярними у дитячому
туризмі є такі області України: Херсонська, Івано�Фран�
ківська, Запорізька, Київська, Одеська, Закарпатська
[11; 18].

Значне перевищення кількості дітей у закладах від�
починку над закладами оздоровлення пов'язане з неве�
ликою тривалістю змін в закладах відпочинку. Отже, це
свідчить про те, що є необхідність організації трансфе�
ру. Для деяких дітей ця складова відпочинку залишаєть�
ся невирішеною [8].

Якщо розглядати дитячий табір як організатора
відпочинку, то він є туристичним оператором. Основ�
ними покупцями на ринку дитячого туризму виступа�
ють підприємства та приватні особи. Наявність на рин�
ку бюджетних коштів Мінсоцполітики України, окрім
комерційної складової, робить попит на дитячі путівки
стабільним і високим [14].

Пропозиція на ринку дитячого туризму створюєть�
ся самими закладами, а саме: таборами, санаторіями,

базами, готелями тощо. Також існують повноцінні ком�
панії туроператори, які організовують дитячі програми
відпочинку на спеціальних базах. Звісно, такі заклади
відповідають санітарним і побутовим стандартам.

Ринок дитячого туризму специфічний. Діти — це
кінцеві споживачі туристичних послуг. Часто вони не
знають про послуги, які їм надаються, бо путівку прид�
бали батьки. Батьки вирішують, який продукт купляти,
спираючись на власні побажання.

Під час становлення та розвитку дитячого туризму
у сучасному вигляді, туристичні заклади мали свої ту�
ристичні агентства у різних містах України для різних
речей. А саме: представляти інтереси закладу на вистав�
ках; популяризувати дитячий відпочинок; організову�
вати трансфер; проводити рекламу; шукати потенцій�
них клієнтів тощо.

Організація дитячого відпочинку туристичними
агенціями є найбільш ефективною для всіх сторін. Не
дивлячись на це, деякі заклади навмисне занижують
роль туристичних агентств. Робиться це для того, щоб
зекономити кошти.

Класифікація дитячого туризму можлива за декіль�
кома ознаками. Наприклад, за географічною ознакою
він може бути внутрішнім (у межах свого регіону) та
виїзним (за кордон). А ось за тематичними напрямами,
дитячий туризм поділяється на набагато більше видів
[16]:

1. Оздоровчий — відвідування лікувальних проце�
дур та заходів. Рекомендований за медичними показни�
ками.

2. Спортивний — поїздки з метою взяти участь у
командному виді спорту.

3. Пізнавальний — відвідування музеїв, історичних
об'єктів та пам'яток.

4. Освітній — орієнтований на те, щоб дитина дізна�
лася щось нове та чомусь навчилася.

5. Культурно�пізнавальний — відвідування об'єктів
культурної спадщини, виставок, літературних вечорів.

6. Екскурсійний — прогулянки в межах або за ме�
жами міста, на будь�якому засобі пересування або
пішки.

7. Екологічний — прогулянки у лісі, полі тощо, зад�
ля знайомства з флорою та фауною.

8. Водний — прогулянки на водному транспорті та
плавання.

9. Активний — під цей вид підпадає багато напрямів
відпочинку: спорт, екскурсії, ігри на свіжому повітрі
тощо.

10. Сімейний — це відпочинок, за якого вся сім'я
відпочиває разом, але ніхто не нудьгує [13].

Навіть, усвідомлюючи усю користь туризму, бать�
кам буває складно заохотити дитину займатися туриз�
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мом. Досить просто захопити дитину туризмом бать�
кам, що ходять у походи. Виходом можуть стати
участь у скаутських групах, платні походи вихідного
дня, залучення до туристичних клубів і секцій. Дуже
важливим є знайомство батьків з керівником групи,
адже він невдовзі має стати взірцем для дитини. Хо�
роший керівник групи притягне дитину цікавою роз�
повіддю про цікаві походи. Для фізично розвиненої
та здорової дитини досить один раз сходити у похід,
щоб зацікавитися туризмом, зрозуміти сенс похідно�
го відпочинку [16].

ВИСНОВКИ
Становлення ринку дитячого туризму в Україні

ознаменувалося зменшенням кількості послуг за раху�
нок збільшення комерційних пропозицій через зменшен�
ня фінансування через бюджет. Внаслідок цього відбу�
вається таке. Виникає комерційна зацікавленість у са�
мих закладів. З'являються кошти, які надають мож�
ливість розвиватися. Виникають нові заклади приватної
форми, які дають можливість організовувати нові про�
грами на старих збиткових базах. Підвищується інте�
рес туристичних агентств до організації дитячого відпо�
чинку.

Вищесказане дозволяє стверджувати про наявність
переваг роботи з туристичними агенціями. На сьогодні
існує багато туристичних агенцій, які спеціалізуються
на дитячому туризмі. Агенції, які зарекомендували себе
як кваліфікованих працівників. Для успішного розвит�
ку ринку і підвищення якості послуг необхідно залуча�
ти турагентів. Туристичні агенції надають такі послуги:
кваліфікована консультація; характеристика певного
закладу; організація трансферу дитини; гарантія якості
послуг.

Дитячий заклад оздоровлення або відпочинку є ту�
роператором, який реалізує послуги за допомогою ту�
рагенцій. Саме така структура є оптимальною, задоволь�
няє потреби всіх сторін процесу, бо лише за умови до�
тримання туроператорами та турагентами своїх зобо�
в'язань, організація співпраці здатна надавати нові мож�
ливості для розвитку дитячого туризму.
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SOCIAL;ECONIOMIC RESULTS OF INTERNAL LABOR MIGRATION

Визначено характер залежності розвитку економіки України від темпів та напрямів зовнішньої тру;

дової міграції на початку ХХІ ст. Висвітлено вплив змін на ринку праці України на темпи зовнішньої

трудової міграції. На основі дослідження статистичних матеріалів, результатів соціологічних опитувань

охарактеризовано зміни ставлення українських заробітчан залежно від їхнього віку до повернення на

постійну роботу в Україні. Визначено вплив заходів державного регулювання розвитку малого, серед;

нього та великого бізнесу на темпи зовнішньої трудової міграції. Охарактеризовано масштаби фінансо;

вих надходжень від зовнішніх трудових мігрантів до України, а також характер використання цих коштів.

Визначено специфіку державної міграційної політики в умовах зростання масштабів надходження коштів

від зовнішніх трудових мігрантів. Визначено вплив такого зростання на розвиток певних галузей еконо;

міки.

The nature of the dependence of the development of the Ukrainian economy on the rates of foreign labor

migration at the beginning of the 21st century has been determined. The influence of changes in the labor market

of Ukraine on the rate of external labor migration is highlighted. Based on the study of statistical materials, the

results of sociological surveys, the changes in the attitude of Ukrainian wage earners, depending on their age,

before returning to permanent employment in Ukraine are characterized. The influence of measures of state

regulation of development of small, medium and large business on the rate of external labor migration is

determined. The scope of financial income from external labor migrants to Ukraine is described, as well as the

nature of the use of these funds. The specifics of the state migration policy in the conditions of increasing the

amount of funds from external labor migrants are determined. It has been determined that the situational use of

the funds of external labor migrants to improve the balance of payments, stabilize the Ukrainian currency, reduce

social tensions in society is already facing problems that in the near future may create a whole complex of threats

to national security.

The growing scale of external labor migration has led to a reduction in Ukraine's innovation potential due to

the loss of the most skilled workers and, consequently, the inability to implement innovative projects. This has

created additional barriers to increasing foreign investment through the dissemination of information about the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поширення міжнародної трудової міграції як один

із наслідків і проявів глобалізації має місце у більшості
країн світу. Масштаби міграційних явищ знаходяться в
прямій залежності від ендогенних (стагнація економі�
ки, високий рівень безробіття, недосконалість системи
соціального захисту тощо) та екзогенних (світового
економічного розвитку, привабливі умови на ринку праці
іноземних країн тощо) факторів. На початку ХХІ ст. було
помічене зростання темпів зовнішньої трудової міграції
з України. До 2014 р. більшість українських трудових
мігрантів виїжджали до Російської Федерації. Але після
початку російсько�української війни на Донбасі та в
умовах запровадження безвізового режиму із країна�
ми ЄС мало місце суттєве скорочення кількості трудо�
вих мігрантів до РФ та різке зростання масштабів тру�
дової міграції до країн Європейського Союзу. Зміна век�
тору зовнішньої трудової міграції поступово почала
справляти помітний вплив на розвиток української еко�
номіки. Значна частина трудових мігрантів, які свого
часу виїжджали до Росії, не планували залишитися там
на постійне проживання. Своє завдання вони бачили у
тому, щоб заробити певні кошти для їх використання в
Україні (переважно для купівлі житла, побутової тех�
ніки, автомобілів тощо). Відсутність мовного бар'єру,
наявність родичів у РФ для багатьох трудових мігрантів
ставали вагомими факторами вибору напряму міграції.
Однак після подій 2014 р. Російська Федерація стала
сприйматися багатьма українцями як країна�агресор, а
праця на її теренах — як допомога тим, хто воює проти
України. Крім того, негативний вплив справило й ство�
рення російською стороною додаткових перепон для
українських трудових мігрантів у вигляді обмеження
терміну перебування або складання іспиту на знання
російської мови. Почастішали й випадки, коли із зароб�
ітчанами з України не розплатилися російські робото�
давці, а також випадки відмови у дозволі на перетинан�
ня кордону із РФ для українських громадян.

Разом з тим після запровадження безвізового режи�
му з ЄС все більше українців стали виїжджати туди у
пошуках роботи. Ситуація у європейських країнах для
українських трудових мігрантів мала ряд відмінностей
порівняно із тією, що склалася у Російській Федерації.
Деякі держави (наприклад, Польща, Чехія, Німеччина)
запровадили заходи, що стимулювали приплив зов�
нішніх трудових мігрантів. Найбільш лояльним до
українських мігрантів виявилося керівництво Польщі,
яка за їх допомогою останнім часом змогла суттєво по�
кращити свої макроекономічні показники. З часом си�
туація на краще змінилася й у Чехії та Німеччині, які
були зацікавлені у зростанні масштабів використання
порівняно дешевої та освіченої української робочої
сили. Іншим важливим чинником стало поступове заохо�

difficulty of self;realization by skilled workers in Ukraine. It is determined that a significant number of Ukrainian

enterprises are experiencing a shortage of skilled workers. As a result of the search of part;time workers abroad

in Ukraine, a shortage of workers of working specialties has been created, which causes an increase in their

wages. And such growth is already causing dissatisfaction among higher;skilled workers, whose level of

remuneration, in their opinion, does not correspond to qualification. Due to the increase in the scope of external

labor migration, the wage bill of the so;called blue collar workers has approached or exceeded the white collar

wage bill. Therefore, to the conviction of many young workers in Ukraine, their self;realization cannot be ensured.

Ключові слова: зовнішні трудові міграції, соціальна політика, міграційна політика, міграції населення,
зайнятість населення, трудові маятникові міграції.

Key words: internal labor migration, social policy, migration policy, population migration, population
employment, labor pendulum migration.

чення молоді з України до навчання за кордоном.
Перспектива набуття професійних навиків, що кори�
стуються попитом на ринку робочої сили у ЄС, ста�
ла приваблювати все більше молодих українців. Крім
того, порівняно вищим, аніж у РФ, виявився рівень
соціальної захищеності трудових мігрантів. Попри
певні проблеми із легальним працевлаштуванням для
окремих категорій працівників, частина українських
трудових мігрантів, чиї професійні знання виявили�
ся конкурентними, змогли легалізуватися у ЄС і
сприяли подальшому працевлаштуванню своїх ро�
дичів чи знайомих.

Інтеграція України у європейський та світовий ри�
нок робочої сили та освітніх послуг поступово позна�
чилася на розвитку економіки держави. Характер впли�
ву зовнішніх трудових мігрантів на економіку України
постав вагомим чинником змін економічного розвитку
держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти обраної теми дослідження представ�
лені у працях А. Гайдуцького[6], О. Кваші [11, c. 535—
540], О. Корнієнко [13, c. 28—43], О. Малиновської [15;
16, с. 104—114; 17; 18], Е.Лібанової [14, c. 11—26], І. При�
биткової [26, c. 316—327], Т. Петрушиної, І. Соколовсь�
кого [23, c. 139—147]. Значний інтерес викликають вис�
новки авторів національної доповіді "Українське су�
спільство: міграційний вимір" [30] та працівників Інсти�
туту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього [20;
29]. Серед зарубіжних вчених у контексті нашого до�
слідження можна назвати праці І. Джозвіка та М. Пе�
човської [32]. У дослідженнях науковців здійснено
аналіз закономірностей та виділено особливості украї�
нських реалій міграції крізь призму глобальних викликів
та сучасних ризиків трансформації ринку праці. О. Ма�
линовська проаналізувала чинники та наслідки міжна�
родної міграції, її значення для розвитку та безпеки, а
також виокремила перспективні напрями міграційної
політики України. Е. Лібанова висвітлила можливі на�
слідки масштабної зовнішньої трудової міграції укра�
їнців у контексті визначення перспектив реалізації інно�
ваційних технологій в Україні. Специфіку напрямків
трудової міграції визначила І. Прибиткова, яка показа�
ла процес формування ринків праці у межах України
залежно від рівня розвитку окремих регіонів та населе�
них пунктів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Метою дослідження є визначення основних

наслідків зростання масштабів зовнішньої трудової
міграції з України у контексті її впливу на економіку
держави.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Формування та розвиток ринкової економіки в Ук�
раїні обумовили ряд чинників, які визначали причини та
характер зовнішньої трудової міграції.

На початку ХХІ ст. в Україні загострилася конку�
рентна боротьба у деяких сферах виробництва між
дрібним та середнім бізнесом, з одного боку, і велики�
ми підприємцями — з іншого. Критичні зауваження на�
уковців часто лунали на адресу українських урядів, що
діяли в інтересах зацікавлених у перерозподілі держав�
ної власності на свою користь великих фінансово�про�
мислових груп.

Специфіка антимонопольного законодавства і прак�
тика його застосування додатково сприяла посиленню
великих фінансово�промислових груп (ФПГ). Важливим
чинником, який сприяв успіху ФПГ, стала можливість
приватизації об'єктів, що забезпечували постачання
електроенергії. Приватизація ряду обленерго дозволи�
ла суттєво впливати на визначення цін на електроенер�
гію. Крім того, посилення окремих великих ФПГ було
пов'язане із запровадженням з 1 травня 2016 р. форму�
ли Роттердам+ — методики формування ціни на палив�
ну складову (вугілля) під час виробництва електро�
енергії тепловими електростанціями України. Ціна ву�
гілля розраховувалася на основі індексів у портах Амс�
тердама, Роттердама та Антверпена із додаванням вар�
тості транспортування вугілля з цих портів до України.
Водночас більшість вугілля, яке споживалося вітчизня�
ними ТЕС, видобувалося в Україні. Ця формула пере�
стала діяти лише з 1 липня 2019 р. з початком дії закону
про ринок електроенергії, що був ухвалений Верховною
Радою України у квітні 2017 р. запровадження форму�
ли Роттердам+ зайвий раз підтвердило рентний харак�
тер олігархічного режиму в Україні.

Ціноутворення на ринку енергоносіїв, а також
підвищення розміру мінімальної заробітної плати по�
ставили дрібних підприємців у дуже скрутне станови�
ще. Суттєві проблеми це створило й для представників
середнього бізнесу. Багато підприємців не мали мож�
ливості виплачувати працівникам зарплату згідно із но�
вими правилами. Це призвело, з одного боку, до "тіні�
зації" економіки, коли роботодавці виплачували праців�
никам офіційно лише мінімальну зарплату, а інші гроші
передавали їм не офіційно, а з іншого — до різкого ско�
рочення кількості малих підприємств, до припинення
діяльності ФОПів. За підтримки урядами України вели�
кого бізнесу малі та середні підприємці не витримували
конкуренції, були змушені згортати виробництво,
підприємницьку діяльність. Це спричинило збільшення
тих, хто змушений був шукати роботу або за її відсут�
ності, або через низький рівень оплати праці.

Штучне сприяння здешевленню робочої сили за ра�
хунок орієнтації більшості підприємців виключно на
розміри визначеної у Законі мінімальної заробітної пла�
ти сприяє прискоренню збагачення монополістів, що
працюють на зовнішній ринок, але знижує купівельну
спроможність населення, а відповідно ускладнює ста�
новище вітчизняних виробників, орієнтованих на
внутрішній ринок. Низький розмір середньостатистич�
ної зарплати в Україні постав на заваді не лише розвит�
ку внутрішнього ринку, а й формуванню стійкої моти�
вації до трудової діяльності певного виду та тісного
зв'язку між працівником і фірмою�роботодавцем, що
сприяє зростанню рівня плинності кадрів. В Україні про�
довжує спостерігатись дивне для Європи явище —
бідність працюючих [3].

О.А. Рахманов у 2014 р. справедливо відзначив, що
у перші посткомуністичні роки приватний капітал, що
тільки формувався, вдало домагався результатів за ра�
хунок шахтарського протестного руху, який "червоні
директори" використовували з метою державної
підтримки збиткових шахт. Однак з середини 90�х років
у владу почали рухатися нові багатії, яких умовно на�

зивали "трейдерами" та "фінансистами", які навчилися
накопичувати власний капітал за рахунок так званих
вмираючих активів. Саме фінансисти були першими
організаторами економічних процесів, відкривачами
зовнішнього ринку [27, с. 378—396]. Значна частина з
них використовувала порівняно низьку оплату праці як
засіб конкурентного протистояння із виробниками на
світовому ринку. Здешевлення робочої сили в Україні
стало однією із особливостей переходу до ринкової еко�
номіки.

Проте порівняно низький рівень оплати праці в Ук�
раїні став причиною обмеження доступу до матеріаль�
них благ значної частини українського соціуму. На по�
чатку ХХІ ст. поширювалася практика, коли робото�
давці, вважаючи, що вони забезпечують працівникам
засоби до існування, своїми невиваженими діями (зверх�
нім ставленням, нехтуванням порадами професіоналів
тощо) сприяли посиленню ротації кадрів, частковій їх
перекваліфікації та виїзду кваліфікованих працівників
за межі України [10, c. 21—26; 21, с. 3—11; 31, с. 30—33].

Крім того, невиважена соціальна політика не лише
дискредитувала в очах пересічних громадян державні
органи, а й призводила до загострення соціальної на�
пруженості у суспільстві та поширення "тіньової" еко�
номіки, як одного із засобів підвищення реальних до�
ходів за рахунок ухилення від сплати податків[4, c. 4—
8; 12; 19; 28]. Дискредитація державних органів у очах
громадян України посилювалася й унаслідок корумпо�
ваності деяких чиновників. В умовах війни українське
суспільство сприймало це досить болісно.

Системне і тривале посилення тиску на дрібний та
середній бізнес в Україні на початку ХХІ ст., яке ще
більше зросло в умовах протистояння із Російською
Федерацією, різко збільшило кількість тих, хто був го�
товий до зміни місця проживання задля пошуку роботи
як такої, а також з метою підвищення розмірів заробіт�
ку. Частина громадян втратила надію на самореаліза�
цію в Україні в умовах засилля олігархів та тотальної
корупції. І усвідомлення цього багатьма громадянами
відбулося ще до початку російсько�української війни.
Агресивні дії РФ, з одного боку, та запровадження без�
візового режиму з країнами ЄС — з іншого, сприяли
різкому зростанню кількості трудових мігрантів з Ук�
раїни, які виїжджали у пошуках роботи до європейсь�
ких країн (рис. 1).

Якщо у 2012 р. на тимчасові заробітки за кордон
протягом найближчого року планували поїхати 5,3 %
українських громадян, то у 2018 р. такі наміри вислови�
ли 14,6 % опитаних. Серед останніх переважали чолов�
іки (17,9 % порівняно із 11,8 % жінок) і молодь (22,5 %
серед респондентів віком до 30 років планували поїха�
ти за кордон протягом найближчого року). Ситуація,
коли кожен п'ятий молодий українець має намір пра�
цевлаштуватися за кордоном, свідчить про кризу внут�
рішнього ринку праці, а також загрожує утриманню
зростаючої кількості пенсіонерів [1].

За даними МОМ у 2014 р. заощадження українсь�
ких трудових мігрантів, які працювали за кордоном, ста�
новили близько 4 млрд дол. Переважну більшість цих
коштів (60 %) українські заробітчани планували вико�
ристати після повернення на Батьківщину [5]. І це не
дивно з огляду на те, що серед мігрантів переважали
чоловіки віком близько 40 років, які розглядали свою
роботу за кордоном як тимчасову і спрямовану на по�
кращення матеріального становища власних сімей. Си�
туація змінилася починаючи з 2017 р., коли зовнішня
трудова міграція стала все більше приваблювати
українську молодь. Однією із причин цього стало різке
зниження рівня життя населення. Так, середня заробіт�
на плата у 2013 р. становила близько 408 дол., у 2014 р. —
204 дол., у 2015 р. — 182 дол., а у 2016 р. — лише 165 дол.
За номінального зростання середньої заробітної плати
її еквівалент у американських доларах різко зменшив�
ся. Якщо у 2013 р. споживчі ціни зросли лише на 0,5%,
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то у 2014 році — майже на 25%, у 2015 році — на 43%,
що негативно позначилося на купівельній спроможності
громадян. Водночас у 2014 р. знайти роботу у своєму
населеному пункті за кваліфікацією і достатнім рівнем
заробітку було важно для 85,1 % громадян, а будь�яку
роботу — для 60,0 %. У 2018 р. ці показники становили,
відповідно, 73,8 % і 45,1 %. Тобто троє з чотирьох ук�
раїнців не могли знайти у своєму населеному пункті
роботу за кваліфікацією та з достатнім рівнем оплати
[23, c. 140]. І це без урахування показників по тимчасо�
во непідконтрольних територіях, населення яких було
орієнтоване на працю саме на території свого населе�
ного пункту (промислові підприємства відігравали важ�
ливу роль у формуванні поселенської структури насе�
лення).

Ситуацію ускладнило й різке зростання тарифів на
комунальні послуги у 2016 р., що серед іншого усклад�
нило оренду житла в Україні для внутрішніх трудових
мігрантів. Крім того, у цей час багато громадян усвідо�
мили затяжний характер протистояння із Російською
Федерацією. Якщо у 2014 р. багато мешканців України
вважали, що війна от�от закінчиться, то продовження
бойових дій у 2015 р., примусило їх переглянути свою
позицію. У таких умовах все більша кількість молодих
людей полишала надії на самореалізацію в межах Ук�
раїни. Молодь приваблювала також можливість поба�
чити світ. Водночас значна кількість українських
мігрантів виявилася досить невибагливою у плані вибо�
ру роботи в країнах ЄС, погоджуючись на порівняно не�
кваліфіковану працю, оплата за яку була все одно ви�
щою, аніж в Україні. Крім того, якщо практика працев�
лаштування у РФ суттєво не відрізнялася від загально�
прийнятих практик в Україні, то у країнах ЄС у цьому
плані існували суттєві відмінності. Багатьох мігрантів,
окрім порівняно високих заробітків, приваблювало вер�
ховенство закону і вищий рівень захисту інтересів про�
фесійних працівників (які були офіційно працевлашто�
вані). Значну роль відігравало також переконання у
стабільності економічного розвитку, перспективності
роботи чи організації бізнесу. Проте розвиток мало�
го бізнесу, наприклад, у Польщі не був пов'язаний із
значними бюрократичними перепонами чи загрозою
рейдерства, як це мало місце в Україні. Все це сприя�
ло поширенню переконання у перспективності пра�
цевлаштування у країнах ЄС. Одним із наслідків цьо�
го стали зміни вікової структури зовнішніх трудових
мігрантів за рахунок зростання питомої ваги моло�
дих людей.

До отримання безвізу, у період з 2015 до початку
2017 рр. на заробітки за кордон хоча б одноразово виїж�
джали 1,3 млн українців. Загальні масштаби трудової
міграції можна було оцінити у 2—3 млн осіб. І більшість

з них становили короткострокові мігранти. Але після
отримання безвізу кількість мігрантів зросла утричі.
Практично кожен п'ятий громадянин України (17,9 %)
у 2018 р. виїжджав за кордон на заробітки, а кожен де�
сятий — двічі або навіть більше трьох разів — 10,3 % і
12,8 % відповідно. Зарубіжні заробітки стали основною
дохідною статтею бюджетів багатьох домогосподарств.
За оцінками майже половини опитаних (46,2 %), у сім'ях
їх знайомих, члени яких працюють за кордоном, ці за�
робітки становлять понад 50 % бюджету сім'ї, а на дум�
ку третини респондентів (35,8 %), — від 20 % до 50 %
[2, c. 170]. Найбажанішими країнами для зовнішньої
трудової міграції стали Польща, Німеччина та Італія
(рис. 2).

Зростання надходжень від трудових мігрантів про�
тягом відбувалося досить високими темпами. Якщо у
2017 р. надходження від зовнішніх трудових мігрантів
до України за даними НБУ становили 9,3 млрд дол., то у
2018 р. — 11,6 млрд дол. Водночас у 2019 р. очікувалося
зростання таких надходжень до 12,2 млрд дол. Проте у
загальній структурі прямих іноземних інвестицій в Ук�
раїну у 2016 р. близько 4,4 млрд дол. були переказами
трудових мігрантів з Російської Федерації. У НБУ
відзначали зростання обсягів коштів, які були ввезені в
Україну нелегально [22]. За даними НБУ, у 2016 році
обсяги приватних грошових переказів становили
5,5 млрд дол. або 5,8% ВВП, з яких 20% надійшли не�
формальними каналами, а за три квартали 2017 року —
5,2 млрд дол., що значно більше, ніж обсяги прямих іно�
земних інвестицій. Обсяги грошових потоків від трудо�
вих мігрантів, ймовірно, були вищими, ніж відображала
офіційна статистика, оскільки мігранти здебільшого
користувалися неформальними каналами передавання
коштів в Україну. За обстеженням Держстату, 70%
мігрантів привозили гроші особисто або передавали че�
рез друзів чи водіїв [24].

Для владних структур зростання обсягів грошових
надходжень від зовнішніх трудових мігрантів мало при�
наймні два позитивні наслідки. Це дозволяло суттєво
зменшити соціальну напруженість у суспільстві в умо�
вах різкого зниження рівня життя населення і одночас�
но пропагувати позитивні наслідки євроінтеграції для
України. Поруч з тим частина коштів була вкладена у
будівництво житла, спорудження якого контролювало�
ся олігархічними угрупуваннями, що дозволило покра�
щити їх фінансовий стан.

Як відзначав заступник голови НБУ О. Чурій, тру�
дова міграція була негативним явищем для економіки
кураїни у довгостроковій перспективі, але для платіж�
ного балансу зростання обсягів коштів, що надходили
від зовнішніх трудових мігрантів, позитивно впливали
на валютний ринок [25]. Тобто курс гривні було "врято�

Джерело: [14, c. 11—26].
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Рис. 1. Структура потоків зовнішніх міграцій, за країнами призначення, %
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вано" не завдяки зусиллям великих ФПГ, а унаслідок
тяжкої праці мільйонів зовнішніх трудових мігрантів, які
таким чином прагнули забезпечити добробут своїх сімей
у тяжкі роки війни. Вже у 2017 р. обсяги коштів від ук�
раїнських зовнішніх трудових мігрантів сягнули 4 %
ВВП [9]. Проте залежність держави від переказів коштів
зовнішніх трудових мігрантів свідчить про наявність
суттєвих проблем у сфері працевлаштування в Україні
та вразливість економіки від коливань на світовому рин�
ку праці. За збереження такого стану речей зростання
кількості кваліфікованих працівників за рахунок заохо�
чення зовнішніх трудових мігрантів до повернення на
Батьківщину виглядає досить проблематичним. Усвідом�
лення важливості інвестицій у вигляді переказів коштів
зовнішніх трудових мігрантів для розвитку економіки
України має стимулювати виважене їх використання.
Для цього мають бути створені умови, за яких такі кош�
ти будуть використані для реального розвитку дрібно�
го бізнесу в Україні.

Проблемою залишилося визначення податкових
пільг для мігрантів, які повертаються на батьківщину
та вкладають зароблені закордоном кошти у власну
справу. Необхідно також вирішити проблему пенсій�
ного страхування працівників�мігрантів. Одним із ва�
ріантів такого вирішення може бути укладення угоди
щодо соціального забезпечення з країнами їх працев�
лаштування. Такі угоди мають забезпечувати переказ
зароблених коштів за кордону на пенсійне забезпе�
чення в Україні, а також сприяти розвитку системи
добровільного пенсійного страхування трудових
мігрантів.

Крім того, необхідно підвищувати компетентність
мігрантів у фінансових та бізнесових питаннях нада�
ючи їм інформацію та консультації щодо можливос�
тей вигідного інвестування зароблених коштів, пра�
цевлаштування та відкриття своєї приватної справи.
Необхідно розробити систему податкових пільг для
мігрантів, які вкладають зароблені кошти у власний
бізнес.

На думку старшого економіста Центру економіч�
ної стратегії І. Піонківської, найбільш вагомим пози�
тивним чинником було те, що значну частину заробле�
них коштів українці привозять в Україну [24]. О.Ква�
ша відзначав, що грошові валютні перекази українсь�
ких трудових мігрантів збільшували платоспро�
можність окремих категорій громадян, і, як наслідок,
збільшувався сукупний попит на окремі товари і послу�
ги, що слугувало джерелом розвитку відповідних га�
лузей. Грошові перекази стимулювали імпорт через
схильність до споживання імпортних товарів і послуг;
грошові перекази мали порівняно стабільний характер,

на відміну від прямих іноземних інвестицій, що можна
було розглядати як надійне джерело надходження іно�
земної валюти; грошові перекази могли покривати де�
фіцит торговельного балансу країни; грошові перека�
зи сприяли зниженню рівня бідності та більшому на�
громадженню людського капіталу; грошові перекази
слугували надійним джерелом покращення соціальних
цілей домогосподарств, тобто сприяли збільшенню
витрат на охорону здоров'я та освіту [11, c. 539]. Про�
те, в умовах, коли економіка нашої держави не могла
задовольнити попит населення у багатьох товарах,
формувався стійкий попит на товари іноземного вироб�
ництва. Тому заробітки багатьох зовнішніх трудових
мігрантів сприяли розвитку економіки країн, що вироб�
ляють товари, виробництво яких не налагоджене в Ук�
раїні. Таким чином, вигідна для країн ЄС порівняно
дешева праця українців доповнювалася формуванням
ринку збуту для товарів, які вироблялися поза межа�
ми України.

Крім того, зовнішня трудова міграція сприяла втраті
населення найбільш активного віку із порівняно висо�
ким рівнем освіти [33], сприяла зменшенню народжува�
ності та прискоренню старіння населення.

Зростання масштабів зовнішньої трудової міграції
створило суттєві проблеми для розвитку підприємниц�
тва в Україні. За даними опитування EY Ernst&Young
People Advisory Services, яка проводить регулярні до�
слідження ринку праці України з 2002 року, залучаю�
чи понад 250 провідних українських та міжнародних
компаній із понад 20 галузей, 2017 року 56 % компаній
стикалися зі складнощами у підборі персоналу, в тому
числі це пов'язано із зростанням масштабів трудової
міграції за кордон. Під кінець 2017 р. суттєво зросла
плинність кадрів. 53% тих, хто звільнився за власним
бажанням, як причину вказували саме трудову мігра�
цію за кордон. У 2018 р. 69 % у опитаних компаній вва�
жають, що проблема трудової міграції буде серйозно
впливати на їх діяльність у наступні 3 роки, 43 % ком�
паній мали труднощі з залученням та утриманням
співробітників в Україні через трудову міграцію, 28 %
компаній передбачали ризики через трудову міграцію
у майбутньому [8].

ВИСНОВКИ
Ситуативне використання коштів зовнішніх тру�

дових мігрантів для покращення платіжного балан�
су, стабілізації української валюти, послаблення
соціальної напруженості у суспільстві вже обер�
тається проблемами, які у найближчому майбутньо�
му можуть створити цілий комплекс загроз націо�
нальній безпеці.
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Рис. 2. Найбільш бажані країни для роботи закордоном

Джерело: [7].
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До негативних наслідків зростання масштабів зов�
нішньої трудової міграції можна також віднести ско�
рочення інноваційного потенціалу України через втра�
ту найбільш кваліфікованих працівників і, відповідно,
неможливість реалізувати інноваційні проекти. Украї�
на поглиблює відставання від провідних країн світу за
рівнем інвестування, оскільки інформація про причини
зовнішньої трудової міграції поширюється стараннями
самих мігрантів. Значна кількість підприємств України
відчуває не лише брак кваліфікованих працівників, а й
працівників, здатних виконувати роботу нижчої квалі�
фікації. На переконання багатьох молодих працівників
на теренах України не може бути забезпечена їх само�
реалізація. Поширення такого переконання негативно
впливає не лише на виробництво, а й на освітянську
діяльність. Оскільки прагнення молоді отримувати осві�
ту за кордоном для того, щоб мати конкуренті переваги
на зовнішніх ринках праці, негативно позначилося на
наборах абітурієнтів в українських вузах. При тому ча�
стина студентів вже планує після отримання ступеня
бакалавра в Україні продовжити навчання за кордоном
для отримання ступеня магістра.

Важливо, що зростання масштабів зовнішньої тру�
дової міграції і масштабне залучення молоді до цього
процесу негативно впливає на обороноздатність дер�
жави. Адже частина військовозобов'язаних перебу�
ває поза межами України, а інноваційний потенціал
багатьох інших використовується на благо інших дер�
жав.
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OVERVIEW ANALYSIS

У статті представлено оглядовий аналіз сучасного інструментарію забезпечення прозорості діяльності

органів місцевого самоврядування, зокрема стосовно їх місцевих бюджетів. Цей інструментарій розроб;

лено та запроваджено з 2014 року у результаті низки заходів у рамках реформи децентралізації управ;

ління в Україні, що реалізуються, насамперед, на виконання Концепції створення інтегрованої інформа;

ційно;аналітичної системи "Прозорий бюджет" у рамках Програми "Електронне врядування задля

підзвітності влади та участі громади" (EGAP), спрямованої на використання новітніх інформаційно;ко;

мунікаційних технологій. Також оглядово розглянуто методології оцінки прозорості місцевих бюджетів,

що напрацьовані різними експертними групами в ракурсі сучасних практик їх використання, що вже

розпочаті в нашій країні у відповідності до міжнародних стандартів та з урахуванням світового досвіду.

В статті представлено актуальні результати деяких рейтингів прозорості, що розраховані українськими

експертами;практиками, зокрема на основі Індексу прозорості місцевого бюджету стосовно місцевих

бюджетів міст України та стосовно об'єднаних територіальних громад.

The article presents an overview analysis of modern instruments to ensure transparency of local authorities

activity, particularly with regard to their local budgets. These tools have been developed and implemented since

2014 as a result of a number of measures under the management decentralization reform in Ukraine, performed

primarily through the implementation of the Concept for creation of an integrated information and analytical

system "Transparent Budget" within the Program "Electronic Governance for Government Accountability and

Community Participation" (EGAP), aimed at using the latest information and communication technologies. The

most significant portals in the context of analyzing electronic tools for ensuring transparency of local budgets

are the following: "Assessment of transparency of local budgets"; "Public Budget" (or budget of participation);

"Social Inspector". It was examined the recently introduced innovative toolkit for assessing the transparency of

local self;government in Ukraine, as following: transparency rating of Ukrainian cities (Transparency

International); index of publicity of local self;government; E;data rating; index of best practices in the procurement

within system PROZORRO.

Also, it was made an overview of transparency assessment methodologies elaborated by various expert groups

in the perspective of modern practices of their usage, that already started in our country in accordance with

international standards and taking into account international experience, namely the PUD Methodology

(transparency — participation — integrity) and its approbation (2015—2016), and the Methodology for assessing

the transparency of local budgets (2017), taking into account both current national legislation and recognized

international standards for ensuring transparency of public finances.

The article presents actual results of some transparency ratings, which are calculated by Ukrainian experts;

practitioners. In particular, since 2018 based on the Methodology for assessing the transparency of local budgets

it has begun the evaluation of the openness and accessibility of budget information and budget decisions, as

well as of the depth and quality of involvement of citizens in the budget process. Currently, it is possible to

monitor the Transparency Index of local budgets at the city level and the Transparency Index of local budgets at

the level of united territorial communities.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення прозорості діяльності органів місце�

вого самоврядування для України, зокрема у сфері їх
фінансів, сьогодні є особливо актуальним, оскільки ви�
ступає одним із індикаторів ефективності реформи де�
централізації державного управління. В рамках цієї ре�
форми, що з 2014 року відбувається в Україні, завдяки
бюджетній децентралізації були закладені основи про�
зорості бюджетування та активного залучення гро�
мадськості до участі у місцевому бюджеті. Як зазнача�
ють фахівці, на сучасному етапі розвитку бюджетного
процесу в Україні вкрай необхідним є підвищення рівня
прозорості та публічності бюджетного процесу, що
дасть змогу захищати інтереси суспільства, зменшити
вірогідність зловживань, вчинення корупційних діянь і
передбачає відкритість управління бюджетними кошта�
ми на всіх етапах бюджетного процесу [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукових публікацій, присвячених дослідженням

інструментарію забезпечення прозорості бюджетного
процесу на місцевому рівні в контексті реформи децен�
тралізації управління в Україні, за період 2014—2019 рр.
поки що обмаль, як і в попередні роки. Різні аспекти
аналізу цієї проблематики представлені у науковців та
практиків, серед яких: Ливдар М.В., Ярошевич Н.Б.,
Кондрат І.Ю. [2], Радіонов Ю.Д. [3], Горбунов О.В. [4],
Зайчикова В.В., Луценко І.О. та ін. Однак прозорість
бюджетного процесу стала об'єктом дослідження низ�
ки аналітичних центрів та громадських організацій, ко�

All these innovative (for Ukraine) instruments to ensure transparency are absolutely necessary at this stage

of development of budget process at local level in Ukraine. That will help to protect interests of society, to reduce

probability of fraud, committing corrupt dealings, and envisions transparency of budget funds management at

all stages of the budget process.

Ключові слова: реформа децентралізації управління, електронне врядування, бюджетна прозорість, інстру�
ментарій забезпечення прозорості, методології оцінки прозорості, місцеві бюджети міст, місцеві бюджети
об'єднаних територіальних громад.

Key words: decentralization reform of public administration, e�governance, budget transparency, instruments
ensuring transparency, methodologies of transparency assessment, local budgets of cities, local budgets of united
territorial communities.

жен з яких розробляли власні підходи та методології.
Так, вагомим практичним внеском стала розробка Ме�
тодології ПУД (прозорість — участь — доброчесність)
та її апробація (2015—2016) [5], а пізніше — Методо�
логії оцінки прозорості місцевих бюджетів (2017) [6], що
враховує, як чинне національне законодавство, так і
визнані міжнародні стандарти забезпечення прозорості
публічних фінансів (див.: сайт Громадського Партнер�
ства "За прозорі місцеві бюджети") [7].

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є здійснити оглядовий аналіз

інструментарію забезпечення прозорості бюджетного
процесу на місцевому рівні в Україні в ракурсі сучасних
практик його використання, що вже розпочаті в нашій
країні у відповідності до міжнародних стандартів та з
урахуванням світового досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як свідчать фахівці, зарубіжний досвід показує, що
основою нормативного регулювання у сфері публічних
фінансів, насамперед, їх базової складової — бюдже�
тування, є чотири загальні принципи прозорості, які слід
інтерпретувати на рівні місцевого самоврядування:
1) чіткість функцій, зокрема бюджетних повноважень,
та відповідальність органів місцевої влади, а також не�
упередженість їх взаємовідносин з центральною вла�
дою; 2) доступність інформації для громадськості, на�
самперед, для мешканців конкретної громади через

№ Міжнародний документ Основні положення 
1 GIFT High-Level Principleson Fiscal 

Transparency, Participation, and 
Accountability (2012)/ 
Принципи високого рівня щодо фіскальної 
прозорості, участі та підзвітності, 
Глобальна ініціатива з фіскальної 
прозорості (GIFT) 

Принципи високого рівня щодо фіскальної прозорості, участі та 
підзвітності Глобальної ініціативи з фіскальної прозорості (GIFT) ООН 
розкривають концепцію фіскальної прозорості і рекомендують 
країнам-учасницям ООН "інтенсифікувати зусилля по збільшенню 
прозорості, участі та підзвітності у бюджетно-податковій сфері" 
 

2 IMF Fiscal Transparency Code 
(2014) 
Кодекс прозорості бюджету, МВФ 

Кодекс фіскальної прозорості, розроблений МВФ, є міжнародним 
стандартом розкриття інформації про публічні фінанси.  
Кодекс визначає фіскальну прозорість через низку принципів, але не 
містить нормативних стандартів і чітких критеріїв її оцінки 
 

3 OECD Recommendationon Budgetary 
Governance (2015) 
Рекомендація Ради ОЕСР з питань 
бюджетного управління 
 

Рекомендація ОЕСР з питань бюджетного управління визначає десять 
принципів, які надають стислий огляд передових практик у повному 
спектрі бюджетної діяльності та спрямовані на надання практичних 
вказівок щодо розробки, впровадження та вдосконалення бюджетних 
систем, які мають позитивний вплив на життя громадян 
 

4 OECD BudgetTransparencyToolkit (2017) 
Інструментарій прозорості бюджету ОЕСР 

Інструментарій прозорості бюджету ОЕСР надає доступ до різних 
глобальних інституцій з бюджетної та фінансової прозорості, 
офіційних інструментів, стандартів та керівних матеріалів  

Таблиця 1. Основні положення окремих базових міжнародних документів з бюджетної прозорості

Джерело: складено на основі джерела [6].
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оприлюднення даних в чітко визначений час і терміни;
3) відкритість інформації про бюджетний процес на
місцевому рівні, 4) гарантії надійності, що відображу�
ють якість даних локальних бюджетів та податкової
інформації та можуть бути забезпечені інструментами
незалежної перевірки.

Реалізація цих принципів на місцевому рівні, що
останнім часом здійснюється в Україні, базується на
міжнародних стандартах та нормативних документах,
основні положення з окремих базових з них представ�
лені в таблиці 1. Також в міжнародних документах з
бюджетної прозорості значне місце відведено методо�
логіям оцінювання прозорості бюджету національного
та субнаціонального рівнів, які були розроблені на осно�
ві кращих світових практик. Суттєву роль, як зазнача�
ють фахівці, відіграє спеціалізована міжнародна неуря�
дова коаліція Міжнародне бюджетне партнерство (In�
ternational Budget Partnership, IBP), яка з 2006 року роз�
раховує та публікує Індекс відкритості бюджету (Open
Budget Index) щодо державного бюджету для країн світу
[8]. МБП співпрацює з громадянським суспільством по
всьому світу для аналізу та впливу на державні бюдже�
ти з метою скорочення бідності та підвищення якості
управління [9].

Індекс відкритості бюджетів (Open Budget Index) —
єдиний в світі рейтинг бюджетної прозорості, який за
єдиною методологією аналізує державні бюджети
115 країн і складається незалежними експертами раз на
2 роки. Методологія індексу включає оцінку 109 інди�
каторів в 8 ключових документах та в Україні охоплює
діяльність: Верховної Ради України, Міністерства
фінансів, Державної казначейської служби та Рахунко�
вої палати протягом бюджетного процесу. Цей індекс
представлений чотирма самостійними показниками:
1) індекс відкритості бюджету ("Transparency (Open
Budget Index)"); 2) індекс участі громадськості ("Public
Participation"); 3) індекс нагляду з боку законодавчих
органів ("Oversight by Legislature"); 4) індекс нагляду з
боку Вищого органу фінансового контролю ("Oversight
by Supreme Audit Institution") [8].

За оцінками фахівців, середній рівень бюджетної
прозорості в світі в 2017 році складає 43 з 100 балів, і
залишається сталим в порівнянні з дослідженням 2015
року — 45 балів. Україна зайняла 39 місце в світі з 54
балами, що більше на 8 балів у порівнянні з результата�
ми Індексу 2015 р., і опинилася між Іспанією і Киргизь�
кою республікою. У регіоні Східної Європи Україна зай�
має положення співставне з Польщею, Молдовою та
Словаччиною (по 59 балів) (див. рис. 1).

Однак міжнародною професійною спільнотою та�
кож здійснюються спроби вироблення уніфікованих на
міжнародному рівні підходів до прозорості бюджетів й
на субнаціональному рівні. Національною нормативно�
правовою базою в цьому питанні є Конституція Украї�

ни, Бюджетний та Податковий кодекси Украї�
ни, Закони України "Про місцеве самовряду�
вання", "Про доступ до публічної інформації",
"Про відкритість використання публічних
коштів", ряд нормативно�правових актів Ка�
бінету Міністрів України, прийнятих на
підставі і на виконання Бюджетного Кодек�
су, а також суміжного законодавства, Указ
Президента "Про забезпечення участі гро�
мадськості у формуванні та реалізації дер�
жавної політики".

Одним з ключових документів стала Кон�
цепція створення інтегрованої інформаційно�
аналітичної системи "Прозорий бюджет" [11],
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів
України в лютому 2016 р., для реалізації якої
було створено державну установу "Відкриті
публічні фінанси".

Нині забезпечення прозорості на місцево�
му рівні в Україні реалізується в рамках Про�

грами "Електронне врядування задля підзвітності вла�
ди та участі громади" (EGAP) [12], що спрямована на
використання новітніх інформаційно�комунікаційних
технологій. Цільовими регіонами програми є Вінниць�
ка, Волинська, Дніпропетровська та Одеська області.
Період реалізації програми 2015—2019 рр. У рамках цієї
Програми використовується електронний інструмен�
тарій, що спрямований на забезпечення прозорості на
місцевому рівні, зокрема: 1) єдина система місцевих пе�
тицій (готове технічне рішення, щоб ініціювати елект�
ронні петиції до місцевої влади) [13]; 2) портал "Відкри�
те місто" (створений для взаємодії громадян, місцевих
органів влади, комунальних підприємств, громадських
об'єднань, благодійних фондів і бізнесу довкола вирі�
шення актуальних проблем громади) [14]; 3) портал
електронних сервісів Волині (містить інформацію про
послуги, які держава надає громадянам, бізнесу та гро�
мадському сектору, та покликаний спростити взаємо�
дію громадян із центрами надання адміністративних
послуг області; частину державних послуг можна замо�
вити на порталі онлайн; існує сервіс "Фінанси та подат�
ки") [15].

Найбільш значущими в контексті аналізу електрон�
ного інструментарію забезпечення прозорості місцевих
бюджетів є портали: "Оцінка прозорості місцевих бюд�
жетів"; "Громадський бюджет" (або бюджет участі);
"Соціальний інспектор".

Портал "Оцінка прозорості місцевих бюджетів" [16]
представлено на Платформі "Прозорі місцеві бюдже�
ти" та використовує Методологію, розроблену Фондом
Східна Європа спільно з Громадським партнерством "За
прозорі місцеві бюджети!" й у співпраці з Асоціацією
міст України (детальніше див. далі).

Портал "Громадський бюджет" (або бюджет участі)
[17] — інструмент е�демократії, що дає змогу громадя�
нам брати участь у розподілі бюджетних коштів і спря�
мовувати їх на ті ініціативи, які вони вважають найбільш
значущими для розвитку своєї громади. Для ефектив�
ної реалізації громадських бюджетів на рівні окремих
громад й органів місцевого самоврядування програма
EGAP створила програмне рішення, яке дає змогу: по�
дати проект на фінансування з бюджетних коштів; про�
голосувати за проекти; підрахувати голоси; оприлюд�
нити рейтинг переможців.

Портал "Соціальний інспектор" [18] — громадський
портал, який оприлюднює інформацію про те, на що
витрачаються кошти місцевого бюджету. Обравши
місто, можна дізнатися про: планові ремонти; витрати
шкіл і дитячих садочків; декларації місцевих депутатів,
відвідування ними засідань, їхні партії, округи й контак�
ти; громадські проекти.

Для оцінки прозорості місцевого самоврядування в
Україні на основі світового досвіду запроваджені інно�
ваційні інструменти, а саме: рейтинг прозорості міст
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Рис. 1. Бюджетна прозорість України в порівнянні з країнами
Східної Європи за 2017 р.

Джерело: [10].
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України Transparency International Україна; індекс пуб�
лічності місцевого самоврядування; Є�data рейтинг;
індекс найкращих практик при здійсненні закупівель у
системі PROZORRO.

Рейтинг прозорості міст України Transparency
International Україна був розроблений аналітиками
Transparency International Україна та Інституту Полі�
тичної Освіти у рамках проекту "Розбудова прозорості
у містах України", за яким пропонується інформація про
дослідження 100 міст на сайті transparentcities.in.ua. Рей�
тинг міст було складено за 91 показником у тринадцяти
сферах. Зокрема бралися до уваги фінансова та бюджет�
на сфера, закупівлі, житлова та комунальна політика,
освіта, соціальні послуги, інформація про роботу місце�
вої влади та ін.

У рейтингу прозорості 100 найбільших міст України
за 2017 рік найбільшу кількість балів отримали Львів
(57 зі 100), Кропивницький (56), Івано�Франківськ (54),
Київ (52) і Миколаїв (51,5). Найменшу кількість балів от�
римали Новомосковськ (8), Мирноград (10), Дунаївці
(11). Загалом рейтинг показав, що існують великі про�
блеми із відкритістю міст. Адже верхівка рейтингу ледь�
ледь набирає більше 50 балів зі 100 можливих. У по�
рівнянні з іншими країнами, де проводився схожий рей�
тинг, це слабкі результати. Наприклад, у Словаччині
міста�лідери набирають більше 70 балів [19]. Однак за
цим рейтингом громадяни можуть отримати лише уза�
гальнені уявлення про муніципальні фінанси та локаль�
не бюджетування на рівні 100 міст України.

Індекс публічності місцевого самоврядування є
практичним інструментом, що дозволяє оцінити та по�
рівняти між собою рівень прозорості, відкритості та
підзвітності муніципальних інституцій у взаємодії з їх
мешканцями. Вимірювання цього індексу націлене на те,
щоб зрозуміти наскільки публічно приймаються рішен�
ня і втілюється в життя політика муніципалітету, і яким
є внесок у цей процес основних суб'єктів місцевого са�
моврядування — міського голови, виконавчих органів і
депутатів. Публічність кожного з цих трьох об'єктів
оцінюється окремо за 100�бальною шкалою. А загаль�
ний Індекс публічності — це зважена сума значень цих
трьох оцінок.

Впродовж лютого — квітня 2018 року в усіх облас�
них центрах України, а також у містах Краматорськ
і Сєвєродонецьк мережею партнерів, створеною у
2013 році з ініціативи Громадянської мережі ОПОРА у
Львові, проводилося п'яте вимірювання Індексу публі�
чності місцевого самоврядування. Протягом останніх
п'яти років (2013—2017 рр.) спостерігається повільне,
але стійке зростання рівня прозорості, відкритості та
підзвітності українських муніципалітетів. Порівняно з
2013 роком, середній показник публічності міських рад
в обласних центрах України зріс на 13% (з 51% до 64%).
Група міст�лідерів, які утримують перші позиції в рей�
тингу і творять відносний стандарт публічності для реш�
ти муніципалітетів, залишається незмінною протягом
усього часу дослідження: Івано�Франківськ, Київ,
Луцьк, Вінниця, Львів, Чернівці. Натомість найменш
повільно впроваджують практики публічності і належ�
ного врядування муніципалітети Ужгорода, Одеси, Чер�
кас, Дніпра, Запоріжжя та Житомира [20].

Однак, щоб зрозуміти наскільки публічно прийма�
ються рішення щодо розробки та затвердження міських
бюджетів, та враховуючи те, що сфера муніципальних
фінансів є однією з найбільш вразливих в контексті су�
часних реформ, було б цікаво, розрахувати Індекс пуб�
лічності, виокремивши в якості об'єкту дослідження
сферу локального бюджетування.

Згідно з Законом України "Про відкритість викори�
стання публічних коштів" (2015) [21], вся інформація про
використання публічних коштів розпорядниками та
одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів,
суб'єктами господарювання державної й комунальної
власності, фондами загальнообов'язкового державно�

го соціального страхування повинна оприлюднюватися
на Єдиному веб�порталі використання публічних
фінансів України, що був створений в 2017 році [22], опе�
ратором якого є держустанова "Відкриті публічні фінан�
си".

Портал має два напрями: 1) Державний веб�портал
бюджету для громадян (Open Budget) [23], який надає
інформацію про Державний бюджет та поки що працює
у тестовому режимі; 2) Витрати (Spending), де можливо
здійснювати моніторинг за трансакціями, відслідкову�
вати рух коштів по єдиному Казначейському рахунку.

Проте, як відомо, за перші два роки дії Закону Ук�
раїни "Про відкритість використання публічних коштів"
лише 20655 з 42282 розпорядників та одержувачів дер�
жавних коштів, розташованих у містах, зареєстрували
на порталі "службові кабінети". Тобто 51% державних
установ зі статусом міста не відкривали дані про витра�
ти, що призводило до поширення корупційних схем.
Тому у 2017 році з метою моніторингу використання
фінансів місцевою владою, виявлення та розслідування
випадків зловживань і корупції Міністерством фінансів
України та держустановою "Відкриті публічні фінанси"
було розпочато проект "Є�data Рейтинг" та створено
пошуково�аналітичну систему "Гроші залишають слід"
[24], що сприятимуть прозорості діяльності місцевої
влади та формуванню довіри до неї. В рамках проекту
"Є�data Рейтинг" всі бюджетні організації 447 міст Ук�
раїни автоматично стали його учасниками.

Є�data Рейтинг проводився за трьома ключовими по�
казниками: рівень реєстрації, приріст внесених доку�
ментів, наповнення кабінетів. Переможцями конкурсу
Є�data Рейтинг — 2017 стали малі міста України (див.
рис. 2). Найбільш відкритими з точки зору використан�
ня публічних коштів перед своїми громадянами є: Не�
тішин (Хмельницька обл.) з результатом 93,7%, далі
Сколе (Львівська обл.) — 90,4%, треті — Заліщики (Тер�
нопільська обл.) — 90,1%.

Ще одним новим інструментом, що був запровад�
жений та використовується на місцевому рівні у 2017
р. став Індекс найкращих практик при здійсненні за�
купівель у системі PROZORRO. Це електронна аналі�
тична система, яка по суті є рейтингом замовників, які
використовують систему PROZORRO. Нині індекс роз�
рахований для понад 600 замовників, які об'єднані в 11
груп (школи, ради, соціальні послуги, лікувальні зак�
лади, вищі навчальні заклади, відділи освіти, відділи
культури, водні підприємства, енергопідприємства,
суди, Українська пошта). Індекс найкращих практик є
інструментом, який дозволяє оцінювати і показувати
в якій конкретно сфері треба підтягуватися, треба вчи�
тись або треба змінювати правила для того, щоб ре�
зультат був кращим [26].

Цей індекс лише частково відображає відкритість
місцевих бюджетів, бо зосереджений виключно на ана�
лізуванні практик проведення публічних закупівель. Сам
індекс містить 4 набори оцінок у таких категоріях: про�
зорість; доступність; якість процедур; заохочення кон�
курентності [27]. Методологія розрахунку даного індек�
су — пілотний продукт, який буде відтестовано та за не�
обхідності адаптовано з урахуванням отриманого прак�
тичного досвіду.

Здійснюючи оглядовий аналіз інструментарію забез�
печення прозорості місцевих бюджетів, безперечно слід
виокремити методологічний аспект, що розроблявся
різними фахівцями, про що вже було зазначено вище.

Вагомим доробком стала Методологія ПУД (про�
зорість — участь — доброчесність) [5], яка була запро�
понована Фундацією "Відкрите суспільство", на замов�
лення Громадського партнерства "За прозорі місцеві
бюджети!", для здійснення відповідного моніторингу
протягом 2015 — 2016 років, результати якого проде�
монстрували реальний поступ реформ у сфері місцевих
фінансів та здійснення бюджетного процесу для грома�
ди, за участю та під контролем громади.
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В якості оціночного показника був запропонований
Індекс ПУД (або Індекс прозорості�участі�доброчес�
ності місцевих бюджетів), розроблений експертом Іва�
ном Сікорою та використовує 205 критеріїв. Кожне
місто, селище, село отримує певну кількість балів із
205 можливих, які визначають його рейтинг в Індексі
прозорості, участі і доброчесності на основі трьох груп
критеріїв (див. табл. 2).

Протягом липня 2015 — лютого 2016 року (8 місяців)
на основі Методології ПУД був здійснений моніторинг
в 17 українських містах, у ході якого вперше в Україні
комплексно оцінена місцева соціально�економічна та
бюджетна політика на предмет дотримання вимог чин�
ного законодавства, впровадження кращих міжнарод�
них та українських практик прозорості, доброчесності
та залучення громадян до процесу прийняття рішень.

Як наступним етапом, так і вагомим внеском стала
Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів [6],
розроблена групою експертів Громадського Партнер�
ства "За прозорі місцеві бюджети!" в співпраці з Асо�
ціацією міст України та науковцями Національної ака�
демії державного управління при Президентові Украї�
ни в рамках проекту Фонду Східна Європа "Публічні
бюджети від А до Я" за підтримки Європейського
Союзу.

Як зазначають фахівці, Методологія не має аналогів
у вітчизняній оціночній практиці, спрямована на оціню�
вання максимальної відкритості бюджетного процесу та
бюджетної інформації для широких верств населення.
Для її реалізації, як відомо, була створена Платформа
"Прозорі місцеві бюджети" в рамках програми "Елект�
ронне врядування задля підзвітності влади та участі гро�
мади" (EGAP), що дає змогу: 1) органам місцевого са�
моврядування: отримати оцінку поточного рівня про�
зорості свого місцевого бюджету й експертні рекомен�
дації для його підвищення; ознайомитися з практиками
забезпечення прозорості місцевого бюджету в інших
органах місцевого самоврядування; 2)громадському

сектору, медіа, науковцям і пересічним
громадянам: отримати інформацію про
поточний рівень прозорості свого місце�
вого бюджету; порівняти рівень прозо�
рості місцевих бюджетів одного рівня; ви�
користовувати текстові й візуальні мате�
ріали результатів оцінювання місцевих
бюджетів.

Як зазначають експерти, критерії Ме�
тодології формувались з урахуванням
міжнародних стандартів та українського
досвіду оцінювання прозорості місцевих
бюджетів. В якості оціночного показника
був запропонований Індекс прозорості
місцевого бюджету (або рівень прозорості
місцевого бюджету), розрахунок якого
здійснюється на основі 34�х показників у

відповідності до трьох параметрів прозорості: 1) рівня
відкритості бюджетної інформації та документів, 2)
рівня прозорості прийняття бюджетних рішень та за�
лучення громадян, 3) рівня активності застосування
інновативних практик бюджетної відкритості та прозо�
рості [28].

 З 2018 року на основі Методології розпочалось
здійснення оцінювання відкритості та доступності бюд�
жетної інформації та бюджетних рішень, а також гли�
бини та якості залучення громадян до бюджетного про�
цесу. Отже, нині є можливість відстежувати: 1) Індекс
прозорості місцевих бюджетів на рівні міста (включено
для оцінювання — 37 міст) [29]; 2) Індекс прозорості
місцевих бюджетів на рівні об'єднаних територіальних
громад (включено для оцінювання — 50 ОТГ) [30].

Найвищий рейтинг прозорості місцевих бюджетів
міст України (2018) має м. Дрогобич з Індексом прозо�
рості 73% що за шкалою прозорості відповідає іннова�
тивному рівню прозорості бюджету (свідчить про те, що
місцевий бюджет випереджає національний рівень
інституціоналізації норм прозорості місцевих бюджетів
(на рівні закріплення в законодавстві, чи в практиці
органів місцевого самоврядування) та активно впровад�
жує у себе в громаді кращі практики забезпечення про�
зорості місцевого бюджету, які відповідають визнаним
міжнародної спільнотою громадянсько�політичним
Правам Людини та закріпленим в Конституції України
та базових законах), а також м. Чернівці та м. Крама�
торск відповідно — 65% та 58%, що відповідає високо�
му рівню прозорості (свідчить про те, що орган місце�
вого самоврядування задовольняє всім або більшості
критеріїв відкритості бюджетної інформації та прозо�
рості бюджетних рішень) (див. рис. 3). Загалом з 37 міст
26 мають задовільний рівень прозорості місцевого бюд�
жету, непрозорий місцевий бюджет не є характерним
ні для жодного міста, представленого в рейтингу.

Найвищий рейтинг прозорості місцевих бюджетів
ОТГ (2018) мають Баштанська, Слобожанська та За�

Таблиця 2. Критерії Індексу прозорості#участі#доброчесності місцевих бюджетів

Складено на основі джерела [5].

І гр. – ПРОЗОРІСТЬ 
оцінює 

ІІ гр. – УЧАСТЬ 
оцінює 

ІІІ гр. – ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
оцінює 

 Стан відкритості та міру 
доступності соціально-
економічних та бюджетних 
документів на всіх стадіях 
бюджетного процесу; 

 на сайті органу 
місцевого самоврядування 
або; 

  за запитом публічної 
інформації 
 

 Стан та можливість участі 
громадян у бюджетному процесі;  

 практики проведення 
консультацій із громадськістю на 
всіх стадіях бюджетного процесу 
щодо соціально-економічних та 
бюджетних документів у різних 
формах, які гарантують зручний 
доступ до релевантної та всебічної 
інформації про результати 
консультацій із громадянами та 
про внесок громадян та депутатів 
місцевих рад 

 Оцінює забезпечення права громадян на 
передбачуваність кроків органів місцевого 
самоврядування на різних стадіях бюджетного 
процесу;  

 належне, своєчасне та завчасне інформування та 
наявність можливостей для легкого сприяння 
інформації та її поширення на усіх стадіях 
прийняття рішень;  

 виконання вимог чинного законодавства; 
 практику планування та регламентування 

процедур складання, розгляду, затвердження, 
виконання та звітування щодо соціально-
економічних та бюджетних документів 

Рис. 2. ТОП 10 найбільш відкритих міст за результатами
конкурсу Є#data Рейтинг

Джерело: [25].

№ Місто Область Є-дата рейтинг 
1 м. Нетішин Хмельницька  93,74% 
2 м. Сколе Львівська 90,44% 
3 м. Заліщики Тернопільська 90,10% 
4 м. Лубни Полтавська 88,62% 
5 м. Южноукраїнськ Миколаївська 87,34% 
6 м. Новий Розділ Львівська 87,02% 
7 м. Покров Дніпропетровська    86,70% 
8 м. Підгайці Тернопільська 85,12% 
9 м. Теребовля Тернопільська 84,81% 
10 м. Стрий Львівська 84,43% 
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водська ОТГ з Індексом прозорості відповідно 46%, 35%
та 34%, що за шкалою прозорості відповідає задовіль�
ному рівню (означає, що орган місцевого самоврядуван�
ня виконує всі, або більшість вимог в частині оприлюд�
нення інформації та рішень про бюджет, а також вико�
ристовує деякі елементи залучення громадян до прий�
няття бюджетних рішень, або, навіть деякі елементи
інновативних практик в бюджетному процесі) (див. рис.
3). Загалом 13 ОТГ з 50, що зареєстровані для оціню�
вання, мають непрозорий місцевий бюджет (якщо місце�
вий бюджет набирає менше 16 і менше балів, це озна�
чає, що місцева рада навіть не дотримується базових
вимог Закону України "Про доступ до публічної інфор�
мації" в частині оприлюднення проектів своїх рішень та
прийнятих рішень, відповідно такому органу місцевого
самоврядування не може бути присвоєно навіть
мінімального рівня прозорості), всі інші потрапляють в
категорію задовільного рівня прозорості місцевого бюд�
жету.

Як зазначають експерти, основними результатами
забезпечення бюджетної прозорості на місцевому рівні
в Україні, стали добрі практики в різних містах та тери�
торіальних громадах, які заслуговують на окреме до�
слідження. Серед них: 1) відведення окремого розділу,
присвяченого всім питанням бюджету на веб�сайті
органів місцевої влади; 2) бюджет участі (громадський
бюджет, партисипативний); 3) оприлюднення бюджет�
ної інформації в машиночитному форматі (Budget Open
Data); 4) практики підвищення прозорості функціону�
вання комунальних підприємств (наглядові ради, плани
розвитку та звіти по ним) та ін. [6].

ВИСНОВКИ
Запропонований оглядовий аналіз свідчить про те,

що в Україні за роки реформ створено значний набір
сучасного інструментарію задля забезпечення прозо�
рості на місцевому рівні та розпочато активне викорис�
тання напрацьованих методологій оцінки прозорості
місцевих бюджетів громад. В якості пропозицій на ос�
нові світового досвіду в сфері бюджетної прозорості на
місцевому рівні в Україні рекомендується: 1) продовжу�
вати в містах та громадах, які ще не охоплені, запровад�
жувати інноваційні добрі практики забезпечення бюд�
жетної прозорості та заохочувати представників місце�
вого самоврядування щодо цього; 2) активно викорис�
товувати всі інноваційні інструменти та методології
щодо оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою за�
побігання шахрайству, корупції та виявлення порушень;
3) продовжувати вивчення міжнародних стандартів за�
безпечення бюджетної прозорості та сприяти їх реалі�
зації в контексті поглиблення реформи бюджетної де�
централізації.
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WORLD MODELS OF STRUCTURAL CHANGES STATE REGULATION IN THE ECONOMY

У статі досліджено практику світових моделей державного регулювання структурних зрушень в еко;

номіці. Однією із моделей державного регулювання структурних зрушень в економіці виступає амери;

канська модель, що є основою для реалізації структурної політики пасивного типу, яка відповідно перед;

бачає мінімальне втручання держави у функціонування суб'єктів господарювання. Американська мо;

дель державного регулювання структурних змін передбачає цільову орієнтацію уряду на інтенсифіка;

цію інноваційних процесів та підтримку дифузії науково;технічних розробок у виробничі сфери еконо;

міки, налагодження ефективного державно;приватного партнерства. Дослідження японської моделі дер;

жавного регулювання дало можливість заключити, що вона передбачає активний напрям державної

структурної політики, що обумовлено посиленою роллю держави у регуляції динаміки структурних

здвигів економічної системи, активному залученні державою інструментів як прямого, так і опосередко;

ваного впливу на процеси структурних трансформацій. Регулювання в японській моделі здійснюється,

орієнтуючись на пришвидшення структурних зрушень у рамках державних програм структурного роз;

витку економіки та завдяки державно;приватного партнерства. Дослідження європейської моделі дало

можливість виділити такі її особливості: орієнтація на усунення територіальних асиметрій розвитку; відхід

від практики здійснення галузевої підтримки та дотування пріоритетних виробництв; пріоритизація

інфраструктурного напряму розвитку та розбудови інформаційної економіки; створення сприятливих

умов для ринкових взаємодій, що виключає пряме втручання держави у формування направленості струк;

турних перебудов економіки.

The article examines the practice of world models of state regulation of structural shifts in the economy. It

has been found out that structural policy is defined as a set of goals and directions that form a system of guidelines

for engaging state regulation instruments in order to stimulate structural transformations. Approaches to defining

global models of state regulation of structural changes is the separation of two directions opposite to its economic

nature regarding government intervention in the regulation of economic processes that have found their wide

application in most developed countries, according to the historical and cultural conditions of their development,

and traditions in the organization and regulation of public relations. One model of state regulation of structural

shifts in the economy is the American model, which is the basis for implementing a structural policy of the passive

type, which accordingly provides for minimal government intervention in the functioning of economic entities.

The American model of structural changes state regulation involves the government's targeted orientation to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Основою ефективного та стабільного розвитку еко�

номічної системи незалежно від притаманних їй специ�
фічних ознак є існування врівноваженої структури, що,
в свою чергу, обумовлює одну з ключових функцій дер�
жави щодо ліквідації так званих "провалів ринку" та за�
безпечення інтенсифікації розвитку ринкових суб'єктів.

Збалансованість структури визначається таким ста�
ном економічної системи, за якого досягається опти�
мальне поєднання виробничого, кадрового, науково�
технічного, зовнішньоекономічного та іншого потен�
ціалу держави, а саме інтегральним результатом їх взає�
модії порівняно з існуючими потребами ринку та наяв�
ністю можливостей до подальшого розвитку та удос�
коналення.

Досвід прогресивних країн свідчить, що можливість
побудови врівноваженої структури економіки напряму
залежить від обраної стратегії соціально�економічних
реформ, націлених на стимулювання позитивних струк�
турних здвигів, що власне відповідає предмету струк�
турної політики держави [5, с. 62].

Саме тому сьогодні актуалізуються питання дослі�
дження проблематики побудови ефективної та збалан�
сованої структурної політики на основі вивчення світо�
вих моделей та зарубіжного досвіду державного регу�
лювання структурних зрушень в економіці.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні питання формування ефективної струк�
турної політики стимулювання позитивних структурних
зрушень у розрізі державного регулювання знайшли
своє широке висвітлення у науково�методичних напра�
цюваннях українських вчених економістів, що представ�
лені у численних статтях, монографіях, дисертаціях.
Особливу теоретичну цінність щодо глибини та ступе�
ня проробки згаданої проблематики представляють
роботи таких вчених: В. Вергун, В. Вишневский, О. Го�
ловченко, С. Давимука, О. Крихтін, П. Єщенко, І. Луб�
чук, Г. Захарчин, С. Пашков, C. Мочерний, Н. Скірка,
А. Філіпенко, І. Яремко та ін.

intensify innovation processes and support the diffusion of scientific and technological development into the

productive spheres of the economy, establishing effective public;private partnerships, where key market needs

are key, and scientific advancement promotes regional, thus stimulating the processes of dynamic economic

growth. The study of the Japanese model of state regulation has made it possible to conclude that it envisages an

active direction of state structural policy, which is conditioned by the enhanced role of the state in regulating

the dynamics of the economic system structural shifts, active involvement of instruments by the state, both

direct and indirect influence on the processes of structural transformations. Regulation in the Japanese model is

carried out, focusing on accelerating structural shifts within state structural economic development programs

and through public;private partnerships. The study of the European model made it possible to distinguish such

features as: orientation towards elimination of territorial asymmetries of development; a departure from the

practice of providing industry support and subsidizing priority industries; prioritizing the infrastructure direction

of information economy development and development; creation of favorable conditions for market interactions,

which eliminates the direct intervention of the state in shaping the orientation of structural restructuring of the

economy.

Ключові слова: державне регулювання, структурні зміни, політика структурних змін, моделі державного
регулювання структурних змін, світовий досвід.

Key words: state regulation, structural change, structural change policy, models of state regulation of structural
change, world experience.

Поряд с тим, враховуючи складність та комп�
лексність описаних вище проблем, поглибленого дослі�
дження потребує розгляд світових моделей та досвіду
регулювання структурних зрушень з метою уникнення
контрпродуктивних заходів держави і створення пози�
тивних передумов розвитку за рахунок використання
прогресивних інструментів структурної політики.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є з'ясування світової практики

державного регулювання структурних зрушень в еко�
номіці з метою імплементації певних елементів моделей
державного регулювання в Україні із урахуванням еко�
номічних та інших особливостей її функціонування. Для
вирішення поставленої мети було досліджено найбільш
унікальні моделі державного регулювання структурних
змін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Структурне зрушення (часом використовується по�
няття "структурний зсув") в економіці в загальному ви�
падку можна визначити як істотну зміну кількісних
співвідношень між різними секторами, галузями, регіо�
нами, типами підприємств, технологічними укладами й
іншими характеристиками економічної системи [4, с. 10].

Структурна політика визначається комплексом
цілей та напрямів, які формують систему орієнтирів
щодо залучення інструментів державного регулювання
з метою стимулювання структурних трансформацій.
Водночас кінцева мета представляє собою досягнення
таких структурних пропорцій, які б забезпечили збалан�
сованість макроекономічних індикаторів, формування
сприятливого інвестиційно�інноваційного середовища,
усунення галузевих та регіональних асиметрій розвит�
ку, диспропорцій у рівнях науково�технічного розвит�
ку тощо.

Класичним підходом до визначення світових моде�
лей державного регулювання структурних зрушень є ви�
ділення двох протилежних за своєю економічною при�
родою напрямів, які знайшли своє широке застосуван�
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ня у більшості розвинутих країн, у залежності від істо�
рико�культурних передумов їх розвитку, а також тра�
дицій щодо організації та регулювання суспільних відно�
син.

Почати пропонуємо з розгляду однієї з таких мо�
делей, а саме американської. Деякі дослідники визна�
чають базовою основою для реалізації такої моделі
структурну політику пасивного типу, яка відповідно до
своєї назви передбачає мінімальне втручання держави
у функціонування суб'єктів господарювання. Гловним
регулятором економічних відносин виступає ринковий
механізм. Держава в такій системі може лише частково
впливати на ринкові процеси, опосередковано викори�
стовуючи економічні та нормативно�правові засоби
впливу. Сам ринковий механізм функціонує шляхом змін
норм прибутку у різних галузях, що і провокує
відповідні переливи капіталу. Такі коливання норми
прибутку дозволяють досягти гомогенізації економіч�
ного простору у контексті розподілу матеріальних ре�
сурсів та капіталу, що загалом сприяє оптимізації струк�
тури економіки і супроводжується зростанням її ефек�
тивності.

Негативні чинники виявляються у високому рівні
невизначеності та ризиках, пов'язаних зі стабільним
функціонуванням економічної системи, наріжним каме�
нем якої виступає ринковий механізм. Крім того, цілко�
вите утвердження даної моделі є довготривалим про�
цесом, побічним ефектом якого є можливі негативні
соціальні наслідки.

Хрестоматійним прикладом реалізації такої моделі
є Сполучені Штати Америки (тому таку модель і нази�
вають американською), яким вдалося побудувати таку
систему економічних відносин, за якої її структура мо�
дифікується залежно від поточних потреб ринку та пер�
спективних напрямів спрямування ресурсів.

Починаючи з 80�х років XX ст., причиною структур�
ної трансформації економіки США було значно приско�
рення темпів науково�технічного прогресу, поява
новітніх форм і методів організації, а також управління
інноваційними процесами, розширення можливостей
адаптації різних сфер господарства країни до нововве�
день [1, с. 6].

Головною причиною успішних процесів структур�
ної трансформації економіки США є цільова орієнта�
ція уряду на інтенсифікацію інноваційних процесів та
підтримку дифузії науково�технічних розробок у ви�
робничі сфери економіки. Варто наголосити на винят�
ковій ролі у цьому процесі якісно сформованої норма�
тивно�правової бази та раціонального розподілу влад�
них повноважень. Федеральний уряд делегує повнова�
ження зі створення цільових програм науково�техніч�
ного розвитку, що дозволяє місцевим урядам форму�
лювати та ініціювати дослідження, які користуються
попитом серед компаній, представлених на місцевому
ринку. В свою чергу, федеральний уряд забезпечує
правове врегулювання питань комерціалізації прав на
використання наукових розробок, здійснених за
підтримки уряду.

Таким чином, відбувається налагодження ефектив�
ного державно�приватного партнерства, у якому клю�
човими орієнтирами виступають потреби ринку та нау�
ковий прогрес сприяє регіональному збалансуванню
структурних пропорцій, при цьому стимулюючи проце�
си динамічного економічного зростання.

Наступною моделлю державного регулювання
структурних зрушень є японська, яка часто визначаєть�
ся дослідниками як активний напрям державної струк�
турної політики, що обумовлено посиленою роллю дер�
жави у регуляції динаміки структурних здвигів еконо�
мічної системи. Насамперед, це виявляється у активно�
му залученні державою інструментів як прямого (інвес�
тиційна активність держави у сфері підтримки цільових
секторів та галузей економіки, вплив на процеси ціно�
утворення, розробка цільових планів та програм роз�

витку тощо) так і опосередкованого (широке викорис�
тання інструментів фіскальної стимуляції, нормативне
регулювання тощо) впливу на процеси структурних
трансформацій.

Окрім того, використання згаданих інструментів
державного регулювання здійснюється, орієнтуючись
на пришвидшення структурних зрушень у рамках попе�
редньо розроблених державою програм структурного
розвитку економіки. У відповідних програмах здійсне�
на пріоритизація напрямків розвитку у розрізі окремих
галузей та виробництв, їх якісна типізація відповідно до
рівня економічних показників.

Слід відзначити, що японська модель позбавлена
недоліків американської, пов'язаних з виникненням
соціальних проблем (безробіття, поглиблення доходної
диференціації, криміналізація суспільства), однак над�
мірне втручання держави іноді загрожує посадовими
зловживаннями, низкою корупційних ризиків та при�
гніченням приватної підприємницької ініціативи.

Своєрідним фундатором такої моделі була Японія,
яка в свій час за рахунок провадження політики актив�
ного державного втручання у процес структурних
трансформацій змогла створити основу для розвитку
високотехнологічної економіки та досягти стабільних
темпів економічного зростання.

Задля більш повного уявлення про економічну при�
роду японської моделі варто розуміти історичні пере�
думови виникнення таких підходів до управління
структурними зрушеннями. Зародження цієї концепції
відбулося у післявоєнні часи, коли пріоритетними пи�
таннями для Японії стало збереження власного еко�
номічного суверенітету та відновлення виробничого
потенціалу. Не менший вплив справило також геогра�
фічне розташування країни та природно�кліматичні
умови, що відзначаються високою сейсмічною активн�
істю.

У 80�ті роки минулого століття в Японії реформи
здійснювалися не під тиском зверху, а в ході реагуван�
ня на коливання ринкової кон'юнктури. Водночас за�
стосовувалися форми та методи державного регулюван�
ня економіки, що залежали не тільки від стратегічних
цілей і завдань суспільства, а й від конкретних обставин
і причин. В економічній політиці роль держави визнача�
лася на основі принципу, згідно з яким держава повин�
на бути направляючою і орієнтуючою силою у визна�
ченні основних напрямків розвитку економіки та сти�
мулювання цього розвитку, але не керівною або рушій�
ною силою його функціонування [7, с. 115].

Одним із перших кроків японського уряду стала
якісна диференціація усіх галузей промисловості та ок�
ремих виробництв з метою виявлення непродуктивних
депресивних галузей економіки з ціллю їх подальшої
ліквідації. Подібна практика поширена і досі. Уряд по�
стійно здійснює моніторинг ефективності роботи галу�
зей й може прийняти рішення щодо їх вибіркової
підтримки або цілковитого згортання чи перенесення за
межі країни. Водночас урядом здійснюється стимуля�
ція процесів зниження ресурсоємності виробництв, тоб�
то підтримка ресурсозберігаючих технологій як перс�
пективного напрямку впровадження інновацій, що знай�
шло своє відображення на мікрорівні у вигляді форму�
вання концепції ощадливого виробництва (lean
production).

Уряд здійснює свою діяльність у рамках держав�
но�приватного партнерства, розробляючи довгост�
рокові плани стратегічного розвитку, де визначає
ключові напрями структурних трансформацій еконо�
міки, за погодженням з представниками великого
бізнесу, на яких покладається виконання відповід�
них програм.

Впровадження новітніх систем управління вироб�
ництвом, що дозволяють досягати відповідних цілей,
дало можливість Японії підвищувати продуктивність
праці в 80�ті роки на 10 % щорічно [6, с. 175].
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Існує думка, що структурна політика як Японії, так
і Південної Кореї була помилково націлена (принаймні
на початку) на розвиток ресурсо� та енергоємних галу�
зей як, наприклад, металургія та видобувна промис�
ловість. Але оскільки металургія є базисом для розвит�
ку машинобудування, обробної промисловості та її ви�
сокотехнологічних секторів, то стає зрозумілим, що
уряди цих країн закладали основу для довготривалого
економічного зростання своїх економік [2, с. 86].

Використання японської моделі також характерне
для таких азійських країн, як Південна Корея та Сінга�
пур.

На нашу думку, окрім традиційних американської
та японської моделі варто виокремити також європейсь�
ку модель, оскільки специфіка здійснення державного
регулювання структурних змін у цій групі країн має
особливості, відмінні від підходів, на яких базуються
попередні дві моделі.

Використання європейської моделі характерне для
країн, що входять до складу Європейського Союзу і для
яких властиве органічне поєднання окремих елементів
японської та американської моделей. Європейський
Союз є великим інтеграційним утворенням, що об'єднує
країни з високим, однак достатньо неоднорідним рівнем
розвитку як окремих галузей, так і економіки в цілому,
що потребує особливого підходу до регулювання струк�
турних зрушень на рівні наддержавних структур об'єд�
нання. Відмінними рисами такої моделі є: орієнтація на
усунення територіальних асиметрій розвитку; відхід від
практики здійснення галузевої підтримки та дотування
пріоритетних виробництв (що має на меті підтримку
конкурентних взаємодій на європейських ринках та
уникнення формування монопольних структур); пріо�
ритизація інфраструктурного напрямку розвитку та
розбудови інформаційної економіки. Ключовою харак�
теристикою європейської моделі є прагнення до ство�
рення сприятливих умов для ринкових взаємодій, що
виключає пряме втручання держави у формування на�
правленості структурних перебудов економіки.

Важливим аспектом розгляду окремих моделей ре�
гулювання структурних зрушень є вироблення чіткого
розуміння виключної необхідності провадження комп�
лексної, економічно�обгрунтованої структурної політи�
ки, адже наслідки нехтування даною проблематикою
можна спостерігати у деяких країнах Азії та Латинсь�
кої Америки. Результатами таких дій є поступовий пе�
рехід до сировинної економіки та поглиблення еконо�
мічної залежності; деінтелектуалізація економіки; ак�
тивізація міграційних процесів; екологічні проблеми; за�
гальне розбалансування структури економіки.

Світовий досвід свідчить, що структурна політика
перестає бути компенсуючою і у все більшій мірі орієн�
тована на розвиток — формування сучасної інфраструк�
тури, активну підтримку малих підприємств, розвиток
інноваційної активності, систем перенавчання. Очевид�
но, перехід до більш відповідального і практичного фор�
мування стратегій структурного розвитку передбачає не
тільки модернізацію понятійного апарату, а і зміну
підходу влади, бізнесу і соціуму до реалізації довго�
строкових планів [3, с. 5].

Виходячи з вищевикладеного, можна стверджува�
ти, що формування чітких положень та напрямків
здійснення структурної політики є першочерговою
ціллю країн, економіка яких характеризується загаль�
ною нестабільністю та схильністю до системних криз.

ВИСНОВКИ
У результаті проведеного дослідження було здійс�

нено аналіз світових моделей державного регулювання
структурних зрушень, на основі якого виділено ключові
напрями оптимізації вітчизняної структурної політики.
Американська модель структурної політики грунтуєть�
ся на домінуючому впливі механізмів ринкової саморе�
гуляції та пасивній ролі держави.

У свою чергу, японська модель базується на про�
тилежних підходах, а саме: передбачає активний
вплив держави на динаміку структурних перетворень,
постійний моніторинг та контроль економічних по�
казників галузей та окремих виробництв. Компромі�
сним варіантом щодо обох підходів можна вважати
європейську модель, яка, попри значну підтримку
державою пріоритетних напрямків розвитку, стоїть
на ринкових засадах вільної конкуренції. Світова
практика структурного регулювання є вкрай цінною
для формування власних концептуальних підходів до
регулювання структурних трансформацій національ�
ної економіки. Подальших досліджень вимагає імпле�
ментація світового досвіду державного регулювання
структурних зрушень із урахуванням особливостей
розвитку України та удосконалення на цій основі ме�
ханізмів державного регулювання національного гос�
подарства.
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На основі проведеного аналітичного дослідження виявлено, що питання оцінки економічної безпеки
підприємств має практичну значимість і цінність. Саме результати оцінки є основою вироблення заходів уп;
равлінського впливу щодо стабілізації діяльності підприємства, і чим достовірною та своєчасною буде оцінка
економічної безпеки, тим більш обгрунтованими й ефективними будуть заходи з її забезпечення. Окреслені
фактори впливу на проведення оцінки економічної безпеки підприємств надають змогу констатувати на;
гальність проведення оцінки всього комплексу ризиків і загроз економічній безпеці з метою їх нівелювання та
подальшого врахування під час розробки стратегії сталого розвитку підприємств у сучасних умовах господа;
рювання. У виконанні цієї мети, оперуючи теоретичним підходом, виокремленні основні групи загроз щодо
виявлення їх впливу на систему економічної безпеки сучасного підприємства, де особливому моніторингу підля;
гають ознаки таких загроз за їх класифікаційним складом. Встановлено, що оцінка економічної безпеки не
повинна зводитись до жорстких протиставлень, необхідні комбіновані підходи, що включають формалізовані
і неформалізовані методи оцінки функціонування підприємств, направлені на погодження змін внутрішніх
чинників зі змінами зовнішнього середовища.

The activity of any enterprise in today's economic environment is impossible without the analysis of internal and
external threats and the associated risks to its economic security. On the basis of the analytical research it is revealed
that the economic activity of enterprises is influenced by many factors that need to be identified, systematized and
taken into account when conducting the economic safety assessment of the enterprise, so the question of assessing
the economic security of enterprises is of practical importance and value. It is the results of the assessment that underpin
the development of measures of managerial influence to stabilize the activity of the enterprise, and the more reliable
and timely will be the assessment of economic security, the more reasonable and effective will be measures to ensure
it. The classification of economic threats by the scope and nature of the occurrence, the objects of encroachment, the
magnitude of losses and the degree of probability of their occurrence in the time interval are the main factors of influence
in the system of assessing the level of economic security of the enterprise. Outlined factors of influence in carrying out
the assessment of economic security of enterprises, makes it possible to state the urgency of assessing the whole
complex of risks and threats to economic security in order to level them and to further take into account when developing
a strategy for sustainable development of enterprises in modern conditions of management. In pursuit of this goal,
using the theoretical approach, the main groups of threats are identified in identifying their impact on the economic
security system of a modern enterprise, where the signs of such threats in their classification composition are subject
to special monitoring. It is established that the assessment of economic security should not be reduced to rigid
oppositions, combined approaches are needed, which include formalized and non;formalized methods of assessing
the functioning of enterprises aimed at reconciling changes in internal factors with changes in the environment.

Ключові слова: економічна безпека підприємства, загрози економічної безпеки, моніторинг економічної
безпеки, оцінка економічної безпеки.

Key words: economic security of the enterprise, threats to economic security, monitoring of economic security,
evaluation of economic security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками економічній безпеці підприємств

стали приділятись все більше уваги як у сучасній нау�
ковій літературі, так і в практичній діяльності ведення
бізнесу. Різноманітність існування світових економічних
ризиків загалом та в національній економіці зокрема, ма�
ють дестабілізуючий характер впливу на протікання
бізнес�процесів, що передусім відображається на мікро�
рівні — рівні підприємств.

У жорстких ринкових умовах сьогодення під�
приємствам для безперервного їх функціонування, не�
обхідний високий рівень економічного захисту від
зовнішніх та внутрішніх чинників негативного впливу.
Тому ефективне управління вітчизняними підприємства�
ми, залученими в процес нестабільної сучасної ринко�
вої економіки, потребує дієвих науково�методологічних
підходів до оцінки їх власної економічної безпеки. За
цих умов особливого значення набуває завдання роз�
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робки комплексу оперативних та довготривалих заходів
з оцінки економічної безпеки, що дозволить знизити не�
визначеність, попередити й нейтралізувати зовнішні і
внутрішні загрози та забезпечити ефективний розвиток
і конкурентоспроможність вітчизняних підприємств.

Проте оцінка економічної безпеки підприємства є
одним із найменш вивчених питань, але разом з тим має
суттєву практичну значимість і цінність. Саме резуль�
тати оцінки є основою вироблення заходів управлінсь�
кого впливу щодо стабілізації діяльності підприємства.
І очевидно, чим достовірна та своєчасна буде оцінка еко�
номічної безпеки, тим більш обгрунтованими і ефектив�
ними будуть заходи з її забезпечення. За такого підхо�
ду поточний стан національної економіки з регулярно
виникаючими економічним кризами, свідчить про набут�
тя особливої актуальності розробка прийомів оцінки
загроз та механізмів підвищення економічної безпеки
бізнесу підприємств, що зробить істотний вплив на їх
функціонування і економічні перспективи розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження науково�методичних основ проблеми

оцінки рівня економічної безпеки підприємств висвіт�
люються цілою плеядою вітчизняних та зарубіжних
науковців, серед яких: Н.О. Бабіна, О.А. Груніна,
В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С. Клебанова, М.П. Денисен�
ко, Л.І. Донець, Н.С. Іванова, С.В. Кавун, А.А. Красно�
щок, А.Ю. Кретової, О.М. Ляшенко, С.Н. Мищенко,
О.І. Черняк, С.М. Шкарлета та багато інших.

Не принижуючи значимість поглядів науковців на
окреслену проблему, проте в основному їх наукові
підходи грунтуються на механізмі використання
кількісних методів оцінки економічної безпеки
підприємств, які є дещо обмеженими в плані управ�
лінської складової. Тому постає необхідність виявити
саму природу виникнення економічних загроз та ви�
значити управлінський вплив на неї за допомогою мон�
іторингу алгоритмізації таких загроз, окресливши на�
прями їх нейтралізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження оцінки економічної без�

пеки підприємства на основі факторів, які на неї впли�
вають, та розробка напрямів нейтралізації загроз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективне функціонування будь�якого підприєм�
ства в сучасних економічних умовах господарювання,
неможливе без аналізу внутрішніх і зовнішніх загроз та
пов'язаних з ними ризиків його економічній безпеці.
Розробка механізму попередження та нівелювання та�
ких економічних загроз пов'язане з тим, що господарсь�
ка діяльність піддається впливу безлічі факторів, які
необхідно ідентифікувати, систематизувати і брати до
уваги при проведенні оцінки економічної безпеки
підприємства. Якщо розглядати суб'єктивну точку зору
проведення аналізу економічної безпеки, то вона зво�
диться тільки до мікрорівня, де досліджується переваж�
но фінансова складова діяльності підприємства, а фак�
торний вплив макрорівня на господарські процеси не
піддаються ані кількісній, ані якісній оцінці. Тому в су�
часних умовах ведення господарської діяльності, голов�
ним завданням з управління підприємствами постає ви�
явлення й оцінка всього комплексу ризиків і загроз еко�
номічній безпеці з метою їх нівелювання та подальшого
врахування під час розробки стратегії власного розвит�
ку.

Звертаючись до еволюції наукових поглядів на по�
няття "економічна безпека підприємства", то вона роз�
глядалась з різних позицій свого трактування. Так, ви�
хідне поняття економічної безпеки зазначалось як
"…забезпечення умов збереження комерційної таємниці
та інших таємниць підприємства" [5]. Пізніше це понят�

тя почали пов'язувати з факторним впливом внутріш�
нього та зовнішнього середовища як "…стан захище�
ності життєво важливих інтересів підприємства від ре�
альних і потенційних джерел небезпеки чи економічних
загроз виникаючих у внутрішньому та зовнішньому його
середовищі" [8]. На сьогодні економічна безпека набу�
ває нових ознак, і визначається як "…сукупність чин�
ників, які забезпечують незалежність, стійкість,
здатність до прогресу підприємств в умовах дестабілі�
зуючих факторів" [6], або "…захищеність науково�тех�
нічного, технологічного, виробничого та кадрового по�
тенціалу підприємств від прямих або непрямих загроз"
[2], що говорить про синергію у визначенні поняття
"економічна безпека" та її розгляд з позицій макроеко�
номічних чинників впливу.

Таким чином, сучасна економічна наука основними
видами загроз економічній безпеці вважає інформацій�
ну, кадрову, фінансову, техніко�технологічну. Тобто
стан ефективного використання ресурсного потенціа�
лу є основним об'єктом захисту від загроз і забезпечен�
ня стабільного функціонування підприємства. Звідси
головною метою економічної безпеки підприємства є
забезпечення його сталого і максимально ефективного
функціонування, забезпечення високого потенціалу
розвитку бізнесу.

У виконанні цієї мети необхідно виділити основні
групи загроз і виявити їх вплив на систему економічної
безпеки сучасного підприємства, оперуючи теоретични�
ми підходами, де розглядаються ознаки основних загроз
у їх класифікаційному розрізі, це [1; 9]:

— за сферами виникнення (внутрішні та зовнішні);
— за об'єктами посягання (майно, інформація, тех�

нологія і т.д.);
— за природою виникнення (економічні, правові,

екологічні, конкурентні);
— за величиною втрат (значні і катастрофічні);
— за ступенем ймовірності (малоймовірні, ймовірні,

вірогідні);
— за часовим проміжком (близькі, віддалені).
Класифікація загроз є висхідним пунктом форму�

вання системи економічного захисту, тому системність
оцінки повинна охоплювати елементний ряд показників,
а саме: динамічність розвитку підприємства на основі
ступеня відповідності планам, нормам, нормативам;
ефективності використання ресурсів (фондовіддача,
продуктивність праці, матеріаловіддача та ін.); порівнян�
ня власних бізнес�процесів з бізнес�процесами конку�
рентів.

Важливими складовими в системі оцінки рівня еко�
номічної безпеки є звичайно макрозагрози [11]. В цьо�
му випадку для оцінки факторів ризику макрорівня до�
цільно використовувати відомий у стратегічному пла�
нуванні SWOT�аналіз, адаптований для цілей проведен�
ня досліджень, доповнюючи його політичною і техно�
логічною складовою, соціальним аспектом та правови�
ми і природними факторами, які мають вагомий вплив
на діяльність підприємств [7]. Останні можуть виступа�
ти суттєвими обмеженнями, оскільки на сьогодні існує
правова або інституційна недосконалість (невизна�
ченість) у підприємницькій сфері. Крім того, оцінка мак�
розагроз може розумітися як в галузевому, так і в те�
риторіальному (регіональному) аспекті [10], для чого
необхідна алгоритмічна побудова у проведенні комплек�
сного моніторингу загроз економічній безпеці підприє�
мства (рис. 1).

Загалом загрози галузевого аспекту зводяться до
характеристики сфери функціонування підприємниць�
кої структури, а з позицій території — детермінантами
виступатимуть характеристики певного регіону.

До основних елементів оцінки економічної безпеки
можна віднеси форму організації виробництва, еко�
номічні або господарські зв'язки, систему стимулів,
управління, планування, фінансування, оподаткування,
ціноутворення [3]. Найважливішими елементами госпо�
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дарського механізму є суб'єкти господарювання і відно�
сини, в які вони вступають з приводу організації вироб�
ництва і господарських зв'язків. Водночас комплексність
оцінки включає основні групи, засновані на формах ре�
алізації безпеки. Так, групи можуть бути, організацій�
но�правовими, соціально�економічними, техніко�техно�
логічними, інформаційними, кадровими та ін., де резуль�
татом проведення оцінки економічної безпеки підприє�
мства є вибір напрямів нейтралізації загроз за їх вагом�
істю та умовами виникнення (табл. 1).

До організаційно�правової групи входить сукупність
способів, які мають вплив на організаційну структуру
підприємства, на протікання бізнес�процесів у ньому, а
також ряд методів прийняття управлінських рішень. Для
того щоб підвищити ефективність перетворення ресур�
сного потенціалу в кінцевий результат діяльності, на
підприємстві необхідне застосування реінжинірингу
бізнес�процесів, як набір методів і прийомів, викорис�
товуваних для здійснення проектування всього госпо�
дарського процесу відповідно до його стратегічних
цілей. Управлінські дії своєчасного виявлення загроз та
заходи їх нейтралізації, направлені на підвищення рівня
економічної безпеки підприємства, це спонукатиме роз�
витку теоретичних основ і практичних пропозицій щодо
організації комплексної оцінки загроз економічній без�
пеці підприємств в ринкових умовах господарювання як
у рамках загальноекономічного масштабу, так і на рівні
підприємства.

Особливої уваги заслуговує оцінка елементів еко�
номічного характеру діяльності підприємства, як най�
численніші. В даному разі важливим економічним еле�
ментом підприємства виступає його персонал, якість і
кваліфікація якого прямо впливає на результат всієї
фінансово�господарської діяльності підприємства. Не�
обхідно відзначити і той факт, що економічну безпеку
підприємства, виражену за допомогою оцінки його
ліквідності та конкурентоспроможності, можна забез�
печити постійно підвищуючи кваліфікацію робочого
персоналу. Проявом у цьому є аналіз характерних рис
персоналу, які полягають в орієнтації як на процеси
підвищення ефективності виробництва, так і на заходи
з мінімізації (нормування) та запобіганні втрат мате�
ріальної складової виробничих бізнес�процесів. Ос�
таннє, виробнича складова у формі засобів праці та ква�
ліфікаційних здібностей робітників, має невід'ємний
зв'язок з оцінкою техніко�технологічного забезпечен�
ня діяльності підприємства, і включає виняткову спря�
мованість на результати досліджень розробок і впро�
ваджень ряду різних нововведень, які своїми експлуа�
таційними характеристиками дозволять підвищити
ефективність виробничих процесів підприємства з ви�
готовлення готового продукту.

Немаловажною складовою оцінки економічної без�
пеки підприємства є антикризове управління, яке обу�
мовлює кризовий стан самого підприємства з причин
об'єктивного і суб'єктивного характеру [4]. Необхід�
ність антикризового управління полягає у виведенні

підприємства з кризи на основі розробки заходів щодо
організації діяльності в режимі санаційного впливу,
якщо виникнення кризової ситуації ініційоване об'єк�
тивними причинами і відсутня можливість її подолан�
ня. Реалізуючи цей спосіб забезпечення безпеки, під�
приємство орієнтується на трансформаційні процеси:
підвищення ефективності роботи, прискорення про�
тікання бізнес�процесів, створення і розвиток маркетин�
гових служб у дослідженні товарного ринку.

Загалом механізм проведення оцінки економічної
безпеки підприємства потребує відповідного підходу, як
мінімум із п'яти основних до неї позицій:

1. Системний аналіз — комплекс взаємопов'язаних
елементів, кожен з яких може являти собою окрему
систему, при цьому оцінка економічної безпеки перед�
бачає комплексне дослідження усіх сторін функціону�
вання підприємства. Цей підхід полягає в необхідності
виділення зовнішнього і внутрішнього середовища
підприємства та можливості встановлення взаємо�
зв'язків між ними.

2. Логічний підхід — представляється в структуру�
ванні управлінського рішення за кожною проблемою
відповідно з поставленими цілями із обранням найбільш
ефективного шляху їх вирішення. Саме логічний підхід
передбачає необхідність врахування під час розробки
заходів з економічної безпеки чинників невизначеності,
кількісною мірою якої є ризик.

3. Процесний підхід — передбачає характеристику
елементів у забезпеченні безпеки і спирається на ро�
зумінні економічної безпеки як безперервного процесу

ідентифікація загроз економічній безпеці підприємства

класифікація виявлених економічних загроз 

оцінка наслідків економічних загроз 

формування завдань з нейтралізації економічних загроз 

вплив управлінського 
контролю 

методи впливу на 
економічну безпеку 

оцінка результатів управлінського впливу на 
нейтралізацію економічних загроз 

прогнозування кризових ситуацій та загроз 

Рис. 1. Алгоритм комплексного моніторингу загроз
економічній безпеці підприємств

Фактори 
економічної 
безпеки 

Вагомість загроз Напрями нейтралізації загроз 

Кадровий Плинність кадрів, низька кваліфікаційна компетентність 
керівників та працівників 

Підготовка та перепідготовка кадрів, створення 
системи надбавок за кваліфікаційний рівень 

Виробничий 
Високий ступінь зносу основних засобів, низький 
техніко-технологічний рівень виробництва, відсутність 
інновацій 

Моральне та фізичне відновлення застарілого 
обладнання, впровадження новітніх технологій, 
раціоналізаторство 

Фінансовий 
Ненадійність партнерів та інвесторів бізнесу, 
недостатність власних оборотних засобів, низька 
ліквідність та платоспроможність 

Оцінка фінансового стану, нормування оборотних 
засобів, оцінка надійності інвесторів та бізнес-
партнерів 

Соціально-
економічний 

Низька ділова репутація, порушення комерційної 
таємниці, «документальна» бюрократія 

Виконання договірних зобов’язань, розробка системи 
інформаційного захисту, участь у соціальних програмах 

Політично-
правові 

Нестабільність політичної ситуації, правові колізії 
ведення бізнесу 

Моніторинг змін законодавства, диверсифікація 
виробництва 

Таблиця 1. Напрями нейтралізації загроз економічній безпеці підприємств
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на підприємстві, що знаходиться в певному оточені і
схильному до внутрішніх змін, стабільності функціону�
вання та створення можливостей свого розвитку. В та�
кому випадку оцінка економічної безпеки фактично зво�
диться до визначення ефективності заходів щодо забез�
печення безпеки підприємства.

4. Функціональний підхід — оцінка економічної без�
пеки підприємств проводиться в розрізі основних функ�
ціональних складових, як�от: фінансова, інтелектуальна
і кадрова, техніко�технологічна, політико�правова та
інформаційна. Набір функціональних сфер не є універ�
сальним і визначається, виходячи з галузевої приналеж�
ності підприємства, стратегічних цілей та поставлених
перед ним завдань. Перевагою такого підходу є те, що
він дозволяє на різних етапах стратегічного розвитку
підприємства показати взаємозв'язок між організаційно�
економічними рішеннями у сфері економічної безпеки і
змінами параметрів функціонування підприємства.

5. Ресурсний підхід — фокусує увагу на ролі ре�
сурсів, організаційних здібностей і компетенцій в підви�
щенні ефективності організаційної складової у протис�
тоянні викликам невизначеності. Тут мова йде не про
традиційні ресурси, а про індивідуальні, які визначають
конкурентні переваги конкретного підприємства, що
дають йому можливість отримати дохід недоступний
іншим суб'єктам господарювання. Привабливість ресур�
сного підходу в оцінці економічної безпеки пояснюєть�
ся тим, що він дозволяє акцентувати увагу на внутріш�
ньо�організаційних джерелах конкурентних переваг,
використовуючи можливості швидкоплинного середо�
вища.

Незважаючи на переваги кожного з розглянутих
підходів до оцінки економічної безпеки, на практиці
необхідне їх поєднання, це дозволить розширити і більш
об'єктивно оцінити об'єкт дослідження.

ВИСНОВКИ
Різноманітність існування інструментарію та певних

підходів до оцінки економічної безпеки підприємства,
дозволяють окреслити основні її вихідні параметри, які
будуть характеризувати показники досягнення ефек�
тивної господарської діяльності. Однак висока мін�
ливість зовнішнього середовища не дозволяє в повній
мірі використовувати формалізовані методи прогнозу�
вання, оскільки інформація про минуле може спотво�
рити якість прогнозів. У цьому випадку слід використо�
вувати неформалізовані методи для прогнозування май�
бутнього. Джерелом інформації тут виступають знан�
ня, кваліфікація та досвід експертів. В якості можливих
варіантів стану зовнішньої середовища доцільно розро�
бити декілька сценаріїв для оцінки ділового клімату:
песимістичний, оптимістичний і найбільш імовірнісний.

Отже, оцінка економічної безпеки не повинна зво�
дитись до жорстких протиставлень, необхідні комбіно�
вані підходи, що включають формалізовані і неформа�
лізовані методи оцінки функціонування підприємства,
направлені на погодження змін внутрішніх чинників зі
змінами зовнішнього середовища. Це дозволить забез�
печити конкурентоспроможність і економічну безпеку
підприємств не тільки на поточний період, але й на пер�
спективу.
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BASIC APPROACHES TO THE INTERPRETATION OF THE COOPERATION AS A MULTIFACETED
PHENOMENON

У статті авторами виділено деякі аспекти щодо трактування "кооперації", на які більшість авторів

звертають увагу у дослідженні цього поняття, зокрема виділенню економічного сенсу кооперації, роз;

гляді організаційно;управлінського аспекту кооперації, соціальна атрибутика кооперації. В залежності

від зазначених аспектів та характеристик кооперації авторами проаналізовано наявні підходи до визна;

чення поняття "кооперація" як процесу співробітництва та взаємодії суб'єктів різних економіко;право;

вих форм господарювання, що запропоновані як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. В статті по;

дано авторське трактування поняття кооперації в широкому розумінні та зазначено чітке розмежування

понять кооперації та кооперування, які на практиці часто ототожнюються. Авторами сформульовано ос;

новні підходи до визначення змісту поняття "кооперація" у вузькому розумінні та подано їх детальну

характеристику. А також подано функціональну характеристику кооперації різних суб'єктів господарсь;

кої діяльності.

In the article authors, highlighted some aspects of the interpretation of "cooperation" that most authors pay

attention when exploring this concept. First, the allocation of the economic meaning of cooperation, while paying

attention to the disclosure of one of its most important characteristics — saving resources through their shared

use. Secondly, consideration of the organizational and managerial aspect, which leads to the fact that the

cooperation is formed primarily with the purpose of organizing the process of cooperation of many subjects of

market relations for the realization of tasks both for the production of goods (industrial cooperation) and for the

provision of services or various financial— credit operations (credit cooperation). Third, by paying attention to

the social attributes of the cooperative, where the main characteristic is joint socio;public mutual assistance in
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки та й за всю історію

економічного розвитку у вчених�економістів так і не
склалось єдиного чітко сформульованого підходу до
визначення поняття "кооперації". Так, зокрема, деякі
автори більшу увагу приділяють висвітленню економіч�
ного сенсу поняття кооперація, приділяючи при цьому
увагу розкриттю однієї з найважливіших її характери�
стик — економії ресурсів завдяки їх спільному викори�
станню. Інші ж автори роблять акцент на розгляді орга�
нізаційно�управлінського аспекту і зводять до того, що
кооперація формується насамперед з метою організу�
вання процесу співпраці багатьох суб'єктів ринкових
відносин для реалізації завдань як для виробництва то�
варів (виробнича кооперація), так і для надання послуг
чи здійснення різноманітних фінансово�кредитних опе�
рацій (кредитна кооперація). Багато дослідників звер�
тають свою увагу на соціальну атрибутику кооперації,
де головною характеристикою є спільна суспільно�гро�
мадська взаємна допомога у процесі досягнення постав�
леної мети.

the process of achieving the goal. Depending on these aspects and characteristics of cooperation, the authors

analyzed the existing approaches to defining the concept of "cooperation" as a process interaction of subjects of

different economic and legal forms of economic activity, proposed by both domestic and foreign scientists.

The authors outline the main characteristics of the "cooperation". The article deals with the author's

interpretation of the concept of cooperation in a broad sense and states a clear distinction between the concepts

of cooperation and cooperative, which are often identified in practice. The article outlines the main approaches

to defining the meaning of the term "cooperation" in a narrow sense and presents their detailed description.

According to these approaches, the authors consider the concept of cooperation as a management philosophy,

as a theory of cooperation and cooperative science as a science of cooperation, as a process that has certain

costs, as a method and tool for influencing society, as a certain activity, relations between people.

The article states that cooperation is characterized not only by static and institutional features, but also by

its dynamism and functionality. Based on this, the following main functions of cooperation are formulated:

economic, organizational;managerial, social. The economic function of cooperative research is manifested in:

optimal planning of financial performance of the association, uniform distribution of business results, and

satisfaction of needs and realization of interests of members of the association. The organizational and managerial

function of the cooperation is intended to provide democratic conditions for the unification, organization and

management of the process of cooperation of citizens or other subjects of market relations in uniting for the

realization of common tasks and efforts. The social function is aimed at educating the members of the association,

mutual assistance to the members of the association, manifested through self;help and solidarity of the members

of the association.

The authors of this article argue that a cooperative is intended to serve both economic entities — entrepreneurs

through the creation of various joint ventures and other economic associations, and ordinary citizens — in the

form of establishing such a basic legal form of cooperation as a cooperative, which brings together many people

to work together for self;reliance on needs and interests. To identify the meaning of the term "cooperation", the

authors approach systematically, considering it from all sides and perceive cooperation as a phenomenon in the

economy, as a process of cooperation between citizens, and as one of the most effective forms of enterprise

integration.

 The article formulates own understanding of the theoretical meaning of the concept of "cooperation". The

essence of which is as follows: first, the meaning of the concepts of cooperation and cooperative should be

distinguished; secondly, we have reason to define such concepts as cooperative in narrow and cooperative in the

broad sense of the word; thirdly, we consider it appropriate to assert the existence of cooperative studies as a

particular independent science, a certain branch of knowledge with its subject, purpose, object, subjects and

functions; fourth, the functional characteristic of a cooperative is multi;vector and includes the dynamic of the

cooperative movement.

Ключові слова: кооперація, кооперування виробництва, кооперація праці, співробітництво, синергетич�
ний ефект, кооператознавство, кооперативи.

Key words: cooperation, production cooperation, labor cooperation, collaboration, synergetic effect, cooperative
science, cooperatives.

Отже, виникає гостра необхідність у більш деталь�
ному розгляді визначення змісту поняття "кооперації"
як зарубіжними, так і вітчизняними вченими з метою
всебічного аналізу різних аспектів цього поняття і на
цій основі формулювання авторського змісту трактуван�
ня даної категорії. До того ж виникає наукова потреба
у чіткому розмежуванні змісту понять "кооперація" і
"кооперування", оскільки досить часто ці поняття ото�
тожнюються.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики визначення змісту по�

няття "кооперації", зокрема аналізуванню існуючих та
розроблення нових наукових підходів до розуміння сут�
ності поняття "кооперація" були присвячені публікації
таких українських та зарубіжних вчених: М.Г. Акулов,
А.И. Володин, А.С. Гальчинський, В.В. Гончаренко,
А.В. Драбаніч, Т.В. Євась, В.Е. Коломойцев, В.І. Осипов,
Оуен Роберт, К.А. Пажитнов, И.М. Подольський,
М.І. Туган�Барановський, А.В. Чаянов, О.В. Шкільов та
інші.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розгляд підходів до визначення

змісту поняття кооперації як процесу співробітництва
та взаємодії суб'єктів різних економіко�правових форм
господарювання, що запропоновані як вітчизняними,
так і зарубіжними вченими. В процесі всебічного аналі�
зу різних аспектів поняття кооперації подати авторсь�
кий зміст щодо трактування цієї категорії у широкому
розумінні. Сформулювати основні підходи до визначен�
ня змісту поняття "кооперація" у вузькому розумінні та
охарактеризувати їх.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо більш детально існуючі наукові підхо�

ди до розуміння суті кооперації: зокрема дослідники
вважають, що кооперація — це насамперед організа�
ційно оформлене добровільне колективне об'єднання
власності і (або) праці в різних галузях економічної
діяльності [5, с. 225]. В цьому визначенні автори роб�
лять акцент на тому, що кооперація — це передусім
добровільне колективне об'єднання, яке створене на де�
мократичних засадах. Але у цьому визначенні, на жаль,
не вказується мета створення такого об'єднання, що
значно звужує його зміст. Крім цього, автори не вказу�
ють, яким же чином таке об'єднання має бути організа�
ційно оформлене, тобто не зовсім зрозуміло, чи воно
має бути юридично зареєстроване, чи просто функціо�
нувати без державної реєстрації.

Доцільно зауважити також, що цими ж авторами
також подається і визначення поняття "кооперування
виробництва". Зміст якого вони зводять до форми ви�
робничих зв'язків підприємств, що спільно виготовля�
ють певну продукцію [5, с. 225]. Тобто робиться наго�
лос на виробничих зв'язках підприємств, і в такому ро�
зумінні кооперування у сфері виробництва покликано
підтримувати зв'язки з підприємствами, що виготовля�
ють продукцію. Таке визначення значно було б кращим,
якщо б "зв'язки" було замінено на слово "співробітниц�
тво", оскільки останнє більш конкретно визначає суть
кооперування. І тоді вже кооперування виробництва
можна сприймати як співробітництво у сфері виробниц�
тва, побудоване за кооперативними принципами на
підприємствах, що спільно виготовляють певну продук�
цію.

Заслуговує на наукову увагу ще один підхід до ви�
значення змісту поняття кооперації. Так, Коломойцев В.,
у розробленому ним словнику стверджує, що коопера�
ція, це форма організації праці, за якої велика кількість
людей планомірно і спільно беруть участь у тому само�
му або в різних, але позв'язаних між собою процесах
праці, і по�друге, це колективне об'єднання у сфері ви�
робництва та обміну [4, с.155]. Позитивним моментом,
на нашу думку, є те, що кооперація — це своєрідна пла�
номірна форма організації праці, яка за своєю суттю і є
серцевиною у системі управління діяльністю такого ко�
лективного об'єднання.

Можемо погодитись з думкою цього автора про те,
що кооперування у промисловості передбачає встанов�
лення тривалих виробничих зв'язків між підприємства�
ми на основі поглиблення їх спеціалізації [4, с. 155]. Важ�
ливим моментом є те, що автор робить акцент на поглиб�
лення спеціалізації, що лежить в основі кооперації.
Адже, дійсно, кожне підприємство спеціалізується на
виготовленні певної продукції, і тому, саме від харак�
теру спеціалізації залежить вибір форм кооперування
підприємств.

У досить популярній енциклопедії, виданої вітчиз�
няними вченими�економістами кооперація (латин.
cooperation, coopero — співробітничаю) трактується як
форма добровільного об'єднання між собою фізичних і
юридичних осіб для колективної виробничої, підприє�
мницької, торговельної чи споживчої діяльності на за�
садах демократичного управління й поєднання особис�
тих і громадських інтересів [2; 3, с. 307—308; 7]. Харак�

терно, що у цьому визначенні фігурують як фізичні, так
і юридичні особи. Тобто акцент робиться на тому, що
кооперація може здійснюватися не тільки між фізични�
ми, але й юридичними особами. Якщо ж за умови, що
кооперування виробництва здійснюється тільки між
підприємствами (тобто тільки між юридичними особа�
ми), то це може бути досить суттєвою ознакою, що
відрізняє кооперацію від кооперування.

Цікаво, що у вищевказаній праці дається ще визна�
чення поняття "кооперації праці" — як форми органі�
зації праці, виконання робіт, що заснована на спільній
участі в єдиному трудовому процесі значної кількості
працівників, що виконують різні операції цього проце�
су [3, с. 309]. Виокремлення поняття "кооперації праці"
авторами є виправданим, бо багато вчених замінюють
його більш ширшим за змістом, аніж поняття "коопера�
ція". Вважаємо, що такий підхід до визначення науко�
вих термінів сприяє більш глибокому вивченню інших
важливих ознак поняття "кооперації", а отже, і відповід�
но, більш детальному вивченню проблем кооперації з
метою їх подальшого вирішення на практиці.

Що ж до змісту поняття "кооперування", то автори
вказаної енциклопедії зводять його до такого — вста�
новлення довготривалих виробничих зв'язків між
підприємствами, кожне з яких спеціалізується на ви�
робництві окремих частин єдиного виробу (предмета)
[3, с. 309; 6]. Тобто і тут таке співробітництво повинно
бути довготривалим, оскільки тимчасове співробітниц�
тво не зможе дати позитивного ефекту і згодом при�
зведе до невиправданих простоїв у виробництві.

Визначальним у змісті поняття "кооперація" є сис�
тема, бо кооперація є важливим системоутворюючим
елементом суспільно�економічних відносин. Якщо трак�
тувати систему як сукупність взаємопов'язаних еле�
ментів, то тоді кооперацію слід сприймати як систему,
у які з'єднуються певні елементи, компоненти для вирі�
шення спільної поставленої мети.

Безумовно, кооперацію слід сприймати як досить
складне поняття, бо воно охоплює всю систему сусп�
ільно�економічних відносин, у тому числі включає у себе
різноманітні правові та моральні аспекти. До того ж
кооперація — це і особлива система гармонізації інте�
ресів і у якій закладено дух справедливості, корпора�
тивний дух, колективність і корпоративність.

Отже, можемо зробити висновок та визначити
авторський зміст поняття "кооперації" так: кооперація —
це специфічний інтегруючий, синтезуючий, структур�
ний, системоутворюючий елемент системи суспільно�
економічних відносин, що покликаний забезпечувати
співробітництво і взаємодію суб'єктів різних економі�
ко�правових форм господарювання для досягнення
спільної мети з мінімізацією витрат. Вважаємо, що це
поняття слід розуміти у широкому розумінні.

Зроблений авторами аналіз багатьох праць як
вітчизняних, так і зарубіжних вчених привів нас до вис�
новку, що кооперація — це складне, багатогранне по�
няття і його потрібно розглядати з різних точок зору.
Тому є підстави розглядати зміст поняття кооперація і
у вузькому розумінні, виділяючи при цьому такі основні
підходи, що подані на рисунку 1.

Зокрема перший підхід передбачає розгляд коопе�
рації як специфічної філософії управління, оскільки
кооперацію слід розглядати як філософію єднання,
прагнення до синтезу. У самій природі кооперації зак�
ладено інтегруючу властивість згуртовувати всіх людей
для об'єднання і взаємодопомоги через солідарність
своїх членів. Отже, кооперацію слід сприймати як філо�
софію управління, що покликана для суспільного об�
'єднання з метою вирішення спільних завдань щодо за�
доволення потреб та гармонізації всіх членів коопера�
тиву.

Згідно з другим підходом, є значні підстави ствер�
джувати не тільки про кооперацію як окреме поняття,
але і як про певну теоретичну систему. Оскільки теорію
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кооперації слід розглядати як особливу систему знань,
понять, термінів та функцій, що властиві онтологічній
природі кооперації. Для теорії кооперації характерною
є синтезуюча ознака, бо вона може застосовуватись як
в економічній, так і в інших суспільних науках. Отже,
теорію кооперації, або ж іншими словами — коопера�
тознавство, авторами трактується як наука, що охоп�
лює систему знань, понять та положень, що розкрива�
ють суть кооперації як складного соціально�економіч�
ного феномену.

Розглядаючи кооператознавство як економічну на�
уку, варто сформулювати її мету, об'єкт, суб'єкт та
предмет. Метою кооператознавства — дослідження
співпраці громадян на регіональному, національному і
міжнародному рівнях. Об'єктом виступає аналізування
різноманітних форм і сфер господарської діяльності
кооперативів, зокрема економічної та організаційної.
Предметом кооператознавства як науки можемо виз�
начити відносини, що склалися між членами суспільно�
громадського об'єднання у процесі здійснення ними
відповідних господарських операцій. Суб'єктами цих ко�
оперативних відносин є члени кооперативу як інститу�
ційної форми кооперації.

Для кооперації характерною є не тільки статично�
інституціональні ознаки, але властивими є динамічність
та функціональність. Отже, маємо всі підстави для ви�
ділення таких основних функцій кооперації як еконо�
мічної, організаційно�управлінської, соціальної. Функ�
ціональну характеристику кооперації подано на рисун�
ку 2.

Характеризуючи економічну функцію кооператоз�
навства, варто зазначити, що вона виявляється в: опти�
мальному плануванні фінансових показників діяльності
об'єднання, рівномірному розподілі результатів госпо�
дарської діяльності, задоволенні потреб та реалізації
інтересів членів об'єднання. Організаційно�управлінсь�
ка функція кооперації покликана забезпечувати демок�
ратичні умови функціонування об'єднання, організуван�
ня та управління процесом співпраці громадян чи інших
суб'єктів ринкових відносин в об'єднанні для реалізації
спільних завдань та зусиль. Соціальна ж функція спря�
мована на виховання членів об'єднання, взаємну допо�
могу членам об'єднання, що проявляється через само�
поміч та солідарність членів об'єднання.

Згідно з наступним запропонованим підходом, коо�
перацію у вузькому розумінні слід розглядати як особ�

Рис. 2. Функціональна характеристика кооперації

Джерело: розроблено авторами.
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Рис. 1. Основні підходи до визначення змісту поняття "кооперація" у вузькому розумінні

Джерело: розроблено авторами.
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ливе вирішення проблем суспільства, які стосуються ме�
ханізму функціонування інституції. Водночас варто роз�
глядати кооператив як форму співпраці між людьми, яка
виступає важливим способом гармонізації інтересів
членів об'єднання. І саме тому завдяки кооперації мож�
на здійснювати виховний вплив на представників ство�
рених громадсько�політичних осередків у вигляді спе�
цифічних кооперативних утворень.

У цьому сенсі цілком погоджуємось із положенням
авторів про те, що завдяки спілкуванню та співпраці чле�
ни кооперативу більше цінують життя, свободу, добро,
істину, красу, переконуються у вартості названих по�
передньо "кооперативних цінностей", проявляють тур�
боту про рідну мову, пошану до кооперативних і націо�
нальних традицій, інтересів і уподобань колег по това�
риству, членів рідної (сільської, міської) громади,
співгромадян та людства в цілому [1, с. 79].

Соціальне та морально�етичне значення кооперації
полягає в тому, що створені кооперативні об'єднання
за власні кошти з метою культурно�просвітницької
діяльності і навчання молоді мають можливість створю�
вати навіть свої власні вищі навчальні заклади, будинки
культури, спортзали, бібліотеки та інші установи для
членів об'єднання.

ВИСНОВКИ
Отже, кооперація за рахунок своїх інституцій фор�

мує не тільки соціально�економічні передумови для
адаптації молоді у важких умовах господарювання в
ринковій економіці, а й закладає, прищеплює значні ду�
ховні, моральні, культурні цінності і патріотизм.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна стверджу�
вати, що кооперація покликана слугувати як суб'єктам
господарювання — підприємцям за рахунок створення
різних спільних підприємств та інших господарських
об'єднань, так і пересічним громадянам — у вигляді
заснування такої основної організаційно�правової фор�
ми кооперації, як кооперативу, що об'єднує багатьох
людей для спільного ведення справ з метою самозабез�
печення потреб та інтересів. Тому вважаємо, що до іден�
тифікації змісту поняття "кооперація" потрібно підхо�
дити системно, розглядаючи її з усіх сторін. Тільки тоді
можна сприймати кооперацію і як явище в економіці, і
як процес співпраці громадян, і як одну з найефективн�
іших форм інтеграції підприємств.

У цілому, такий аналіз дозволив нам визначити влас�
не розуміння теоретичного змісту поняття "кооперація".
Суть якого зводиться до такого: по�перше, слід розріз�
няти зміст понять кооперація та кооперування; по�дру�
ге, маємо підстави для визначення таких понять, як коо�
перація у вузькому так і кооперація у широкому ро�
зумінні цього слова; по�третє, вважаємо за доцільним
стверджувати про наявність кооператознавства як пев�
ної самостійної науки, певної галузі знань із своїм пред�
метом, метою, об'єктом, суб'єктами та функціями; по�
четверте, функціональна характеристика кооперації є
багатовекторною і включає у себе динамічність розвит�
ку кооперативного руху.
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У роботі досліджено інституційну організацію функціонування системи кредитної кооперації в Ук;

раїні та проведено її критичний аналіз з позиції здатності існуючого інституційного середовища сприяти

як активізації розвитку кредитної кооперації, так і утриманню неї належного рівня фінансової стабіль;

ності у часі. Запропоновано удосконалену інституційну структуру вітчизняної системи забезпечення

фінансової стабільності кредитних спілок на засадах саморегулювання. Обгрунтовано доцільність зако;

нодавчого затвердження інституційного відокремлення функціонування асоціацій кредитних спілок та

об'єднаних кредитних спілок та закріплення їх як незалежних інституцій. Функціональне призначення

асоціацій, у тому числі всеукраїнського рівня, повинно обмежуватися виключно виконанням представ;

ницьких, просвітницьких та консультаційних функцій. Водночас метою діяльності об'єднаної кредитної

спілки повинна бути сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок. Конкретизовано пропозиції

автора щодо особливостей розподілення обов'язків у сфері регуляторної діяльності між регулятором та

об'єднаною кредитною спілкою.

This paper examines the institutional organization of the credit cooperative system in Ukraine and analyzes

the ability of the existing institutional environment to promote both an activization of credit cooperation

development and the maintenance of its proper level of financial stability over time. It is proposed the improved

institutional structure of the domestic system of ensuring the financial stability of credit unions on the basis of

self;regulation. It is substantiated that associations of credit unions and the United credit union should functionate

as independent institutions. Thus, associations of credit unions should operate as representative institute and

their goal must be ensuring of the qualified representation of interests of credit unions; creation and support of

the service infrastructure functioning. So, the functionality of associations of credit unions should be limited

solely by the performance of representative, educational and advisory functions. At the same time, United credit

union should have status of executive institution and its goal to promote the financial stability of the credit

unions. The author's proposals regarding the peculiarities of the distribution of regulatory responsibilities between

the regulator and the United credit union are specified. So, as functions of the United credit union it is determined:

— participation in lawmaking activity of the regulator;

— monitoring compliance in financial servicing of the credit unions and conducting on;site inspections of

their activity;
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— conducting stress testing of credit unions, disclosure of information on key risks and results of stress

testing, developing recommendations for improving their financial stability;

— development of credit unions' insolvency settlement plans;

— deciding the introduction of temporary administration in credit unions that are recognized insolvent

(temporary authority until this function is transferred to the national institution of deposits guarantee);

— initiation and direct management of the compensation mechanism.

On our mind, fulfilling all these functions by the United credit union will allow to build a self;organized

and self;regulatory system of credit cooperation, that is a fundamental precondition for its financial stability

ensuring.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Фінансова стабільність — це фундаментальна осно�

ва забезпечення сталого економічного розвитку. Так,
зокрема змістовою ознакою фінансової стабільності є
здатність фінансового сектору не поширювати внут�
рішні проблеми на реальний сектор економіки, або
мінімізувати їх негативний вплив. Тобто, заходи щодо
забезпечення фінансової стабільності також сприяють
мінімізації фінансових загроз сталому розвитку еконо�
міки країни. Втім, важливо відмітити, що наділення
фінансового сектору, або окремих його субсегментів,
такою здатністю повинно передбачати застосування
комплексних, системних заходів, які б сприяли посилен�
ню внутрішньої міцності фінансових інституцій, як в
аспекті стійкості до зовнішніх шоків, так і не допущен�
ню впливу внутрішніх проблем у їх діяльності на якість
та ефективність функціонування економічних агентів.
Досліджуючи питання фінансової стабільності вітчиз�
няної кредитної кооперації, важливо акцентувати увагу
на інституційному аспекті її функціонування. З одного
боку, це пояснюється необхідністю імплементації євро�
пейських стандартів до діяльності кредитних спілок, а з
іншого боку, інституційне удосконалення функціону�
вання вітчизняної системи кредитної кооперації — це
об'єктивно назріла проблема. Так, низький рівень дові�
ри до сектору кредитної кооперації (обсяг залишку
коштів членів на депозитних рахунках залишається
практично незмінним, починаючи з 2011 р.) за одночас�
ного переважно споживацького відношення її членів
(обсяг кредитів вдвічі перевищує обсяг депозитних ре�
сурсів, а частка прострочених кредитів у кредитному
портфелі станом на 01.07.2019 р. становить 17%). Для
розв'язання цих структурних диспропорцій у функціо�
нуванні кредитної кооперації та стимулювання її роз�
витку необхідними є саме інституційні зміни. Саме вони
здатні змінити як кількісні, так і якісні параметри функ�
ціонування системи кредитної кооперації та поширити
їх на кредитні спілки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблематика кредитної кооперації активно до�

сліджується у науковому просторі. Так, фундаменталь�

Ключові слова: система кредитної кооперації, кредитні спілки, фінансова стабільність, об'єднана кре�
дитна спілка, інституційна структура системи кредитної кооперації.

Key words: credit cooperative system, credit unions, financial stability, united credit union, institutional structure
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ні основи кооперативного руху викладені у працях
Г.Я. Бланка [1], А.І. Крашеніннікова [2; 3], О.В. Чаянова
[4]. Особливості становлення кредитної кооперації в
умовах ринкової економіки розкрито у роботах вітчиз�
няних науковців Г.В. Колєснікової [5], О.В. Добро�
вольської [6], Є.Б. Ніколаєва [7], О.О. Хоменко [8]. Втім,
переважно увага вчених зосереджується на питан�
нях узагальнення світового досвіду щодо функціо�
нування системи кредитної кооперації та аналізу ос�
новних показників діяльності кредитних спілок в Ук�
раїні, а не критичній оцінці інституційних проблем
та суперечностей у функціонуванні вітчизняної сис�
теми кредитної кооперації. Виключенням є праця В.
Крилової та М. Ніконової [9], в якій науковці звер�
тають увагу на такі питання: методологія структу�
рування сектору фінансових корпорацій; особли�
вості регулювання та оподаткування діяльності кре�
дитних спілок в Україні; критична оцінка моделей
правового регулювання кооперації в світі. Повністю
розділяючи важливість вищезазначених питань, втім,
вважаємо необхідним також звернути увагу на
змістову сторону вітчизняної системи кредитної
кооперації, уточнити призначення її рівнів у кон�
тексті сприяння забезпеченню та довгостроковому
утриманню належного рівня фінансової стабільності
сектору кредитних спілок.

МЕТА СТАТТІ
Метою наукової статті є розробка пропозицій щодо

удосконалення інституційної структури вітчизняної
системи забезпечення фінансової стабільності кредит�
них спілок на засадах саморегулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ\

Наразі в Україні функціонує досить суперечлива за
своєю сутністю система кредитної кооперації. Так, по�
перше, вона має ознаки дворівневої системи, другий
рівень якої представлено асоціаціями кредитних спілок.
На всеукраїнському рівні функціонують Національна та
Всеукраїнська асоціації кредитних спілок. Окрім цьо�
го, на їх базі створено об'єднані кредитні спілки —
Об'єднану та Українську об'єднану кредитні спілки
відповідно.
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Тобто другий рівень вітчизняної системи кредитної
кооперації представлений трьома всеукраїнськими
інституціями — дві асоціації та одне об'єднання кредит�
них спілок. Членство кредитних спілок у них передба�
чено лише на добровільних засадах. Жодна з всеукраї�
нських асоціацій не має статусу саморегулівної органі�
зації — ні де�факто, ні де�юре.

Втім, об'єднання кредитних спілок "Програма за�
хисту вкладів", функціонування якої чітко не регламен�
тована законодавством, за суттю своєї діяльності має
ознаки саморегулівної організації. Насамперед, це
єдина з наведених інституцій сформулювала такі цілі
діяльності: запровадження на саморегулівних засадах
міжнародних кооперативних принципів і стандартів
ефективного пруденційного нагляду для кредитних
спілок�учасників об'єднання; координація та підтрим�
ка ефективної ринкової політики кредитних спілок�
учасників об'єднання, у тому числі в умовах системних
фінансових криз і суттєвих змін ринкової кон'юнкту�
ри; проведення безвиїзного (дистанційного) та виїзно�
го моніторингу фінансового стану; запровадження
ефективних механізмів підвищення рівня ліквідності та
рефінансування кредитних спілок�учасників об'єднан�
ня.

Також Законом України "Про кредитні спілки" ви�
значено, що саморегулівна організація кредитних спілок
здійснює регуляторну діяльність виключно у межах
функцій, делегованих уповноваженим органом. Тобто,
з одного боку, всеукраїнські асоціації, які мають право
отримати статус саморегулівної організації, такими де�
юре не є та обмежують свою діяльність переважно ви�
конанням представницьких, законотворчих, про�
світницьких та консультаційних функції. З іншого боку,
самоорганізоване об'єднання кредитних установ упро�
ваджує принципи системи забезпечення фінансової ста�
більності кредитних спілок, в якій особлива увага при�
діляється питанням підтримки ліквідності та платосп�
роможності, у тому числі реалізації програм фінансо�
вого оздоровлення, а також побудові механізму гаран�
тування внесків (вкладів) членів кредитної спілки.
Останній реалізується через механізм страхування де�
позитів.

По�третє, аналіз функціонування системи кредит�
ної кооперації в Україні дозволяє стверджувати, що її
другий рівень представлений асоціаціями, які, насам�
перед, є представницькими органами, а об'єднані кре�
дитні спілки входять до складу інфраструктури, яка
створюється асоціаціями. Тому об'єднані кредитні
спілки представляють другий рівень вітчизняної сис�
теми кредитної кооперації лише як структурні елемен�
ти асоціацій. А отже, де�факто основне призначення
другого рівня системи кредитної кооперації в Україні —
це організація взаємодопомоги та захисту спільних
інтересів кредитних спілок у їх взаємодії з органами
влади різного рівня та спеціалізації. Втім, метою ство�
рення та загалом діяльності об'єднаних кредитних
спілок, які функціонують як структурні підрозділи асо�
ціацій (навіть у Законі України "Про кредитні спілки"
вимоги до діяльності об'єднаних кредитних спілок виз�
начені у розділі VI "Асоціації кредитних спілок"), є
сприяння фінансовій стабільності кредитних спілок,
що за своїм змістом включає у себе "надання взаємо�
допомоги та захисту спільних інтересів кредитних
спілок", а не навпаки, як це наразі слідує з чинного за�
конодавства. Тобто має місце методологічна супе�
речність, яка, на наше переконання, є суттєвим стри�
муючим чинником до ефективної організації забезпе�
чення фінансової стабільності кредитних спілок на
умовах саморегуляції.

Втім, незважаючи на виявлені суперечності інститу�
ційного, методологічного та організаційного характе�
ру, очевидним є становлення саморегулівної системи
кредитної кооперації в Україні як за сутністю, так і
формою втілення. Однак для забезпечення її дієвості з

точки зору сприяння фінансовій стабільності кредитних
спілок вважаємо необхідним реалізувати таке:

1. Лише одна об'єднана кредитна спілка повинна
бути наділена уповноваженим органом правом нада�
вати фінансову підтримку кредитним спілкам, у тому
числі задоволення їх потреб у ліквідності, проведення
реорганізації (за необхідності), виявлення передкри�
зових ситуацій та відвернення/мінімізацію негативних
впливів, періодичне інспектування тощо. Наразі на
вітчизняному ринку кредитної кооперації діють дві
об'єднані кредитні спілки, у жодній з яких членство
кредитних спілок не є обов'язковим. Подібне, на наше
переконання, суттєво послаблює як реальні, так і по�
тенційні ефекти від консолідації суб'єктів кредитної
кооперації. Насамперед, це пояснюється тим, що ре�
зультати діяльності об'єднаної кредитної спілки без�
посередньо залежать від фінансового стану кредитних
спілок�членів. Водночас однорідний розподіл кредит�
них спілок за критерієм якості їх фінансового стану
між різними об'єднаними кредитними спілками є ма�
лоймовірним. Окрім цього, це формує надлишкову
складність для уповноваженого органу у забезпеченні
належної якості функціонування другого рівня систе�
ми кредитної кооперації.

2. Необхідно внести зміни до Закону України "Про
кредитні спілки", закріпивши обов'язкове членство кре�
дитних спілок в об'єднаній кредитній спілці, основні
риси якої описані у попередньому пункті.

3. Діяльність асоціацій, у тому числі всеукраїнсько�
го рівня, повинна обмежуватися виконанням представ�
ницьких, просвітницьких, консультаційних функцій.
Членство в них повинно бути на добровільних засадах
та не слугувати передумовою вступу до об'єднаної кре�
дитної спілки. Також не вбачаємо необхідності у існу�
ванні кількох асоціацій на всеукраїнському рівні. Як
інституція представницько�просвітницького типу, вона
повинна представляти інтереси кредитної кооперації
загалом, а не лобіювати питання окремих груп кредит�
них спілок.

4. Об'єднана кредитна спілка повинна бути відпові�
дальною за формування необхідної інфраструктури для
виконання статутної мети, що й мусить бути критерієм
наділення її правом функціонувати як системоутворю�
юча інституція системи кредитної кооперації. Також,
на рівні законодавства важливо змістити акцент з асо�
ціацій, як інституцій представницького типу, на об'єднані
кредитні спілки шляхом перейменування розділу VI ви�
щезгаданого закону на "Об'єднана кредитна спілка",
розкриваючи мету, функції її діяльності та мінімальні
вимоги до інфраструктури для виконання статутного
призначення.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
З метою переходу від мультиінституційної структу�

ри другого рівня системи кредитної кооперації, що скла�
лася в Україні, до моноінституційної, як необхідної пе�
редумови забезпечення фінансової стабільності кредит�
них спілок, Нацкомфінпослуг повинен здійснити такі
заходи:

1) ініціювати реорганізацію інституту саморегу�
лювання кредитних спілок шляхом злиття двох існу�
ючих об'єднаних кредитних спілок та добровільного
об'єднання "Програма захисту вкладів" та створити
на їх базі єдину всеукраїнську об'єднану кредитну
спілку;

2) розірвати існуючу взаємозалежність між ново�
створеною на основі реорганізації всеукраїнською
об'єднаною кредитною спілкою (обгрунтовано у попе�
редньому пункті) та всеукраїнськими асоціаціями шля�
хом відміни дії абзацу другого частини першої статті 25
Закону України "Про кредитні спілки" — "об'єднана
кредитна спілка створюється на базі членства асоціації
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кредитних спілок". Вважаємо більш доцільним їх функ�
ціонування як незалежних інституцій;

3) визначити необхідні компоненти інфраструкту�
ри всеукраїнської об'єднаної кредитної спілки, виходя�
чи з її функціонального призначення.

Окрім зазначеного вище, побудова дієвого інститу�
ту підтримки ліквідності кредитних спілок також потре�
бує удосконалення пруденційного нагляду за діяльністю
кредитних спілок. Так, вважаємо доцільним розподіли�
ти обов'язки у сфері регуляторної діяльності між регу�
лятором (наразі це Нацкомфінпослуг, а у перспективі
Національний банк) та об'єднаною кредитною спілкою.
Так, до компетенцій регулятора, на нашу думку, дореч�
но віднести:

— розробку індикаторів пруденційного нагляду за
діяльністю кредитних спілок;

— встановлення вимог до діяльності кредитних спі�
лок (зокрема, у сфері формування бухгалтерської
звітності, побудови систем внутрішнього контролю та
корпоративного управління, інформаційно�техноло�
гічної безпеки та ін.);

— контроль за діяльністю кредитних спілок у час�
тині дотримання законодавчих вимог у формі інспекц�
ійних перевірок та безвиїзного нагляду із залученням
представників об'єднаної кредитної спілки;

— визначення та застосування заходів впливу у ви�
падку порушення законодавчих вимог;

— контроль за діяльністю об'єднаної кредитної
спілки щодо якості та повноти виконання нею делего�
ваних регулятором функцій;

— регламентування порядку використання об'єдна�
ною кредитною спілкою коштів компенсаційного та ста�
білізаційного фондів.

У свою чергу, за об'єднаною кредитною спілкою
необхідно закріпити такі обов'язки:

— участь у розробці нормативно�правових актів, з
урахуванням позиції всеукраїнської асоціації;

— моніторинг дотримання правил надання фінансо�
вих послуг шляхом перевірки внутрішніх положень та
проведення виїзних перевірок діяльності кредитних
спілок;

— проведення стрес�тестування діяльності кредит�
них спілок, розкриття інформації щодо ключових ри�
зиків та результатів стрес�тестування, розробка реко�
мендацій щодо підвищення їх фінансової стійкості;

— розробка планів врегулювання неплатоспромож�
ності кредитних спілок;

— прийняття рішення про запровадження тимчасо�
вої адміністрації в кредитних спілках за умови визнан�
ня регулятором їх неплатоспроможності (тимчасові
повноваження допоки ця функція не буде передана за�
гальнодержавній інституції гарантування вкладів фізич�
них осіб);

— ініціювання та безпосереднє управління компен�
саційним механізмом (створення компенсаційної інсти�
туції, розробка механізму наповнення компенсаційно�
го фонду, визначення умов використання коштів фонду
та порядку виплат компенсацій членам кредитних
спілок).

Водночас підвищенню фінансової стабільності кре�
дитних спілок також сприятимуть такі дії об'єднаної
кредитної спілки: збір, обробка та попередня перевірка
звітності кредитних спілок, перш ніж направити її на
розгляд регулятора; оцінка кредитного портфеля —
оцінка простроченої заборгованості в кредитних
спілках та розробка рекомендацій для покращання
якості продуктивних активів кредитних спілок, підви�
щення ефективності роботи з простроченими кредита�
ми тощо.

Виконання об'єднаною кредитною спілкою всіх за�
значених завдань повністю відображає природу коопе�
рації та дозволяє побудувати самоорганізовану та са�
морегульовану систему, невід'ємною частиною якої по�
винен стати механізм підтримки ліквідності кредитних

спілок та механізм компенсації вкладів членів кредит�
них спілок, обгрунтуванню змісту яких будуть присвя�
чені подальші наукові пошуки.
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ЗАВДАННЯМИ
Черговий рік активної боротьби з рейдерством за�

кінчився позитивними звітами керівників державних
органів та зростанням кількості позовів від постражда�
лих підприємців, які, на відміну від урядовців, заявля�
ють про зростання злочинних схем. Проблема рейдер�
ства і незахищеності бізнесу вже сягнула катастрофіч�
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На сьогодні агробізнес досі є незахищеним перед погрозами, що носять не погодний (кліматичний)

характер, а пов'язаними з правовими аспектами бізнесу. Рейдерство широко розвинене в нашій країні.

Така ситуація погіршує становище сільгоспвиробника. Досить часто з'являється інформація про неза;

конний вивіз врожаю з полів або заволодіння зерна на елеваторі. У чому ж полягає суть цього явища —

"рейдерство" і як найбільш максимально убезпечити підприємство від незапланованих візитів? Законо;

давством України не передбачено визначення поняття "рейдерство". Коротко його можна визначити як

неправомірне встановлення контролю над діяльністю компанії або над її активами. Також можна відзна;

чити, що рейдерство передбачає вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення

яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової і

правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо). Рейдери в своїй діяльності застосову;

ють цілий комплекс засобів: підробка документів, підкуп силових структур, шантаж, психологічний тиск.

To date, agribusiness is still unprotected from threats that are not of a weather (climate) nature but related to

the legal aspects of the business. Raiding is widely developed in our country. This situation worsens the situation

of the agricultural producer. Quite often there is information about illegal harvesting from the fields or the seizure

of grain on the elevator. What is the essence of this phenomenon — "raiding" and how to secure the enterprise as

much as possible from unplanned visits? The legislation of Ukraine does not provide for the definition of "raiding".

In short, it can be defined as the improper establishment of control over the activities of the company or its

assets. It can also be noted that raiding provides for the seizure of property on allegedly legitimate grounds, the

basis of which are gaps in the law or systemic deficiencies in the functioning of state institutions (judicial and

law enforcement systems, registration systems of legal entities, etc.). complex of means: forgery of documents,

bribery of power structures, blackmail, psychological pressure. Regrettably, there are no universal safeguards

against raider attacks. However, if you take a number of actions, you can make your company less vulnerable

and increase your chances of preventing an attack. When it comes to agribusiness, here the raiders quite often

use physical force, whether the capture of the administrative buildings of the company or, for example, the crop.

Therefore, in no case should one take into account or save on this issue. Development of algorithms for actions,

as well as instructions in the raider attack for personnel, which in turn will allow, if necessary, to organize more

effective protection and eliminate the effect of surprise. One of the most widespread tactics of raiders is the

manipulation of accounts payable. To avoid loss of assets due to debt collection, an effective way is to separate

functions among all your companies. One or more companies can be holders of property and the most valuable

assets, economic activity can be carried out through other companies. An important factor is that the property;

holding companies do not deal with external contractors. Thus, it is possible to exclude the possibility of debt.

Ключові слова: конфлікт інтересів, фінансова безпека, загроза, виробничий сектор, аграрна галузь.
Key words: conflict of interests, financial security, threat, industrial sector, agrarian sector.

них масштабів. Питання рейдерства та економічних зло�
чинів — це питання національної безпеки країни. І якщо
його не вирішити, то йтиметься вже не про економічне
благополуччя України, а про проблему збереження дер�
жави як такої!

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Незважаючи на те, що поняття "рейдерство" з'яви�

лося в категорійному апараті економічної науки по�
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рівняно нещодавно, за короткий час воно перетворило�
ся на повноцінний об'єкт дослідження, тому цією про�
блематикою через її зростаючу актуальність займаєть�
ся багато вітчизняних і зарубіжних науковців. Серед них
слід назвати таких: Ю.А. Берлач, О.В. Бєліков, З.С. Вар�
налій та І.І. Мазур, А.О. Єфименко, З.Б. Живко,
Ю.Я. Касараба і С.Н. Баліна, М.А. Колєсник, О.К. Кон�
цевич i А.Ю. Дернова, М.І. Копитко, Д.В. Кушерець,
О.А. Мельниченко та В.І. Пушкарьова, І.П. Мойсеєнко
й О.М. Марченко, С.М. Москаленко, Т.О. Пожуєва,
О.Б. Таращанська, Д.В. Фальшовник, Ю.А. Хатнюк.

МЕТА СТАТТІ
Сумно констатувати, але рейдерство продовжуєть�

ся і навіть поповнюється новими, більш витонченими ме�
тодами. Підняті проблеми зерновиків, залізничних та
вантажних перевезень та роботи Міністерства юстиції
сьогодні активно обговорюються в інформаційному
просторі. Міністерство юстиції має достатньо кваліфі�
ковані кадри, широкі повноваження, а інформацію отри�
мує майже миттєво. Водночас можливості для злочинів,
недосконалості механізмів притягнення винних до
відповідальності та отримання доказової бази залиша�
ються суттєвими. Отже, актуальною темою досліджен�
ня залишається проблема формування ефективних ме�
ханізмів протидії рейдерству на рівні підприємницьких
суб'єктів, тому вважаємо за доцільне акцентувати ува�
гу саме на цьому аспекті.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Інвестиційний клімат в Україні напряму залежить

від захищеності підприємців від рейдерських атак,
здатності захистити своє майно та вміння протистоя�
ти несанкціонованим діям. Трапляється, коли разом
із силовим сценарієм захоплення підприємства діють
також підступними юридичними методами. Зрозумі�
ло, що проблеми, пов'язаних із рейдерством, замика�
ються на недоліках законодавства. Не можна назва�
ти законодавство в аграрній галузі досконалим. І над
виправленням дискримінаційних норм та прогалин
працюють юристи, депутати, аграрії, громадські
організації. Часто вони стикаються з супротивом, не�
добросовісним лобіюванням інтересів фінансових
груп, які не мають нічого спільного із загальнодер�
жавними інтересами. І такий опір часто лише на най�
вищому рівні в державі.

1. Затягування на руку рейдерам. Законопроект
№8121 "Про внесення змін щодо протидії рейдерству"
ніяк не може дочекатися на розгляд у сесійному залі Вер�
ховної Ради. Начебто через те, що не вистачає часу. Його
вносять на порядок денний, але до голосування справа
так ще і не доходить. Це й не дивно, бо чомусь його вклю�
чають до так званої "непрохідної" частини розгляду.

2. Аграрії чекають захисту і законності. У прийнятті
цього закону зацікавлений весь аграрний сектор країни,
який без перебільшення сьогодні потерпає від рейдерсь�
ких нападів. Цей законопроект не вирішить усіх існую�
чих проблем, але він точно може закрити ті прогалини,
які сьогодні грають на руку злочинцям. Неприпустимо,
щоб чергові кулуарні домовленості, впливали на розгляд
даного законопроекту, або взагалі зірвали голосування.

3. З осені минулого року депутати, правозахисни�
ки, аграрії випрацьовували механізми захисту бізнесу,
які зрештою було покладено в основу законопроекту
#8121. Здавалося б, що справа за малим — проголосу�
вати і на законодавчому рівні врегулювати питання за�
хисту прав власників та користувачів земельних діля�
нок, запобігти захопленню аграрних підприємств. Не�
вже це не одне з першочергових важливих питань, за
які має проголосувати Рада?

Майже усі випадки рейдерських захоплень почина�
лися через недосконалість реєстрів, зловживання реєст�

раторів та непрофесійну роботу Антирейдерської
комісії при міністерстві, чиї накази суд неодноразово
визнавав незаконними. Приведемо приклад захоплен�
ня ТОВ "НЕСТ" (Братський маслопресовий завод): де�
кілька рейдерських атак на бізнес та заволодіння майном
з використанням державних інституцій: державних реє�
страторів, Міністерства юстиції, правоохоронних струк�
тур, прокуратури та судів. На кожний процесуальний
крок та перемогу юристів ТОВ "НЕСТ" рейдери, маючи
"вплив" на посадовців державних інституцій, які покли�
кані захищати бізнес та власність, виставляють нову
перешкоду для повернення майна законним власникам.
На кожну перемогу в суді ТОВ "НЕСТ" у рейдерів зна�
ходиться своя "трійка" у Верховному суді України, яка
виносить рішення, що відкидає законних власників на�
зад на кілька кроків. Дивним чином це та сама "трійка",
що вже неодноразово слухала справу, де задіяні і по�
страждале підприємство ТОВ "НЕСТ", і головне під�
приємство рейдерів ТОВ "Олтрейд2016", яке має усі оз�
наки фіктивності. Суддям вкотре пояснюється уся зло�
чинна схема, але останні вишукують можливості уник�
нути постановлення законного рішення, порушують
процесуальні норми Закону.

Отже, 2,5 роки триває рейдерське захоплення ТОВ
"НЕСТ". За цей час вже встановлені слідством та дове�
дені судом такі факти:

1) підробка підписів, печаток та й, загалом, неза�
конність переоформлення підприємства на рейдерів;

2) шахрайська природа виникнення заборгованості
ТОВ "НЕСТ" перед "Олтрейд 2016";

3) скасовані реєстраційні дії рейдерів, про що були
внесені відповідні записи до реєстру (і хоча те рішення
суду було незаконно скасованим (через зміну підсуд�
ності), законні власник та директор не відображені у
реєстрі у зв'язку з "особливостями" технічного регла�
менту реєстру та штучним блокуванням збоку недобро�
чесних реєстраторів);

4) Господарським судом Дніпропетровської області
встановлено незаконність дій реєстраторів та скасова�
но усі реєстраційні дії рейдерів щодо ТОВ "НЕСТ";

5) за фактом захоплення підприємства, майна третіх
осіб та подальшої незаконної передачі його в управлін�
ня зацікавленим особам ведуться кримінальні провад�
ження у ГСУ, ДБР та НАБУ.

Отже, допоки юристи законних власників намагають�
ся через забюрократизовані процесуальні шляхи вирішу�
вати проблему, рейдери вільно отримують майно та ак�
тив у своє управління та безперешкодно ним володіють.
Злочинці при цьому усіляко намагаються вирвати бодай
щось з території Братського маслопресового заводу. За
потреби, використовують нові інституції, які сприяють
їм утримувати здобуте злочинним шляхом майно.

Також доречний приклад рейдерських атак "ГрадО�
лія". "ГрадОлія" — одне з небагатьох підприємств в Ук�
раїні, що експортує в основному не сировину, а вже гото�
ву олію. Успішний бізнес, створення робочих місць, напов�
нення державного бюджету. Для когось це позитивний
приклад, а для певних правоохоронних органів — мотив
для неправомірного пресингу. З січня місяця цього року
тривав тиск на "ГрадОлію" збоку правоохоронців через
митницю, на які приходили сумнозвісні листи�орієнтуван�
ня. Що у цих листах, які підстави мали правоохоронні орга�
ни їх надсилати, що взагалі це за органи — митниця не
повідомляла. Блокувалися вантажі, проводилися необг�
рунтовані перевірки, що відповідно призводило до вели�
чезних збитків, било по репутації підприємства.

Рейдерська атака на ПАТ "Хорольський молококон�
сервний комбінат дитячих продуктів" — удар не лише
по самому підприємству і його власникам, а й по регіо�
ну, де воно розташоване. Адже комбінат є бюджетоут�
ворюючим, забезпечує роботою місцевих мешканців та
безпосередньо впливає на інфраструктуру. Рейдери ж
фактично розвалили його, звільнили провідних спе�
ціалістів та розікрали обладнання, жодної копійки не
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вкладаючи у розвиток. Їхні витрати спрямовані лише на
стимулювання безчесних чиновників та на купівлю за�
мовних матеріалів у ЗМІ, що мають на меті дискредиту�
вати законного власника.

Схема рейдерського захоплення ПАТ "Хорольський
молококонсервний комбінат дитячих продуктів" яскра�
вий приклад бездіяльності влади і силових структур, які
чомусь найчастіше задіють усі свої важелі впливу не
тоді, коли цього потребує постраждалий бізнес, а тоді,
коли це грає на руку злочинцям. Рейдерське захоплен�
ня комбінату було дуже професійно організованим і
проведеним. Взагалі, класична схема захоплення відбу�
вається так: до пайовиків звертаються аферисти з про�
позицією "на майбутнє" оформити в оренду пай, який
наразі законно обробляють інші фермерські господар�
ства. Насправді аферистам потрібні заяви від пайовиків,
які потім запускаються в кримінальну схему. Рейдери
пропонують пайовикам кращі умови для оренди землі,
збирають з них заяви, а потім перенаправляють їх у Ко�
місію з питань розгляду скарг у сфері державної реєст�
рації при Міністерстві юстиції, яка чи навмисно, чи не�
навмисно виявилась залученою в цей корупційний лан�
цюжок. Комісія скасовує чинні договори оренди або
навіть у цілому змінює власників сільгосппідприємств.
Більшість рейдерських афер здійснюються у вкрай ко�
роткі терміни. Підроблені документи виготовляються за
ніч просто "на коліні", як і незаконні втручання до
реєстрів.

Варто зауважити, що, за офіційними даними, у по�
передньому 2017 році кількість захоплень сільськогос�
подарських підприємств або спроб привласнити майно
та врожаї вітчизняних аграріїв зросла порівняно з 2016 ро�
ком у 2,5 разу — до майже 1000 з 360. У свою чергу, пред�
ставники бізнесу нарікають, що ситуація з рейдерсь�
кими захопленнями підприємств та земельних ділянок
2018 року не тільки погіршилася, а ще й ускладнилася
через неправомірне втручання державних органів у ро�
боту підприємств. Наприклад, очільники Національної
академії аграрних наук та їхні родичі стають власника�
ми земельних ділянок на територіях, що раніше вико�
ристовувались підпорядкованими академії дослідниць�
кими установами. Землі Національної академії аграр�
них наук займають площу, яка за розміром уп'ятеро
більшу за Київ. А оскільки академія — це дослідно�нау�
кова бюджетна установа, то й землі, якими вона розпо�
ряджається, — державні. Але подекуди ця земля опи�
няється у приватних руках, а найбільш ласі ділянки пе�
реходять у власність самих керівників цієї Академії та
членів їхніх родин.

Продаж земель сільськогосподарського призначен�
ня — тема, на якій нерідко спекулюють українські полі�
тики. І вони часто сходяться на думці, що відкривати
ринок землі поки не варто. Коли вони говорять про про�
даж землі, традиційно згадують про інтереси селян. Але
не згадують про ту землю, що перебуває у користуванні
Національної академії аграрних наук — а це один із най�
більших у країні обсягів. Використання цієї землі конт�
ролюють не завжди ретельно. Нерідко власниками зе�
мельних ділянок або навіть майна дослідницьких уста�
нов стають очільники академії та їхні родичі. Але На�
ціональна академія аграрних наук України — державна
організація, яка живе на бюджетні гроші. У її складі —
дослідні станції, наукові центри, інститути і господар�
ства. Всі установи, підпорядковані академії, розпоряд�
жаються загалом майже півмільйоном гектарів землі.
Навіть при тому, що близько 35 тисяч гектарів залиша�
ються на тимчасово непідконтрольній українській владі
території, ця цифра є досить значною.

Наприклад, у селищі Гатне під Києвом. Землею на�
вколо нього користувалось дослідне господарство "Ча�
бани", яке підпорядковується Інститутові землеробства,
що у складі академії. Наприкінці 2013 року президія
аграрної академії вирішила вилучити понад 10 га землі,
щоб роздати земельні ділянки працівникам СБУ, учас�

никам АТО і своїм співробітникам. Тоді директор до�
слідного господарства обгрунтував це тим, що земля
нібито не належить до особливо цінної і на ній не про�
водяться досліди.

Але серед нових власників земельних ділянок у Гат�
ному виявилися родичі президента Національної ака�
демії аграрних наук.

Заступниця президента Національної академії аграр�
них наук також власниця земель від цієї установи, а та�
кож віце�президент і головний вчений секретар академії
аграрних наук.

Загалом діяльність Академії аграрних наук вивча�
ють як контрольні органи, так і правоохоронці. Проана�
лізувавши дані ревізій та аудиту Державної аудиторсь�
кої служби і Рахункової палати, бачимо, що керівницт�
ву академії не завжди вдається контролювати держав�
ну землю — і державні кошти. Прихована оренда, втра�
ти мільйонів гривень. Без проведення відповідних про�
цедур придбано товарно�матеріальних цінностей на
суму майже 37 млн гривень. Триває практика незакон�
ного вилучення у підприємств та установ НААН земель�
них ділянок площею понад 5,5 тис. га. Науково�дослідні
господарства та установи НААН під виглядом укладан�
ня з суб'єктами господарювання різного виду договорів
на спільне вирощування сільськогосподарської про�
дукції фактично передають останнім земельні ділянки
у користування, що, за висновками фахівців Держсіль�
госпінспекції України, є прихованою орендою землі. З
усієї кількості землі для наукової роботи використо�
вується лише 10% — все інше практично — для товаро�
виробництва сільськогосподарської продукції і, відпо�
відно, реалізації. Отже, проведене дослідження дово�
дить, що керівництво цієї організації, схоже, не лише
непрозоро розпоряджається землею, але й в окремих
випадках отримує для себе або родичів державну зем�
лю, використовуючи своє службове становище. Залиша�
ються запитання і щодо джерел іншого численного на�
бутого майна, якого не знайдеш в офіційних деклара�
ціях керівництва аграрної академії.

Також серед найгучніших прикладів — справа щодо
керівника Інституту агроекології, якого звинувачують у
вимаганні й отриманні хабара в півмільйона доларів. За
ці кошти керівник нібито мав допомогти забудовникові
отримати ділянку біля інституту. Зараз справу розгля�
дають у суді, а керівник продовжує очолювати інститут.

Ще одну резонансну справу — щодо виведення з
державної власності близько 100 гектарів землі на Київ�
щині — в НАБУ розслідують із 2017 року. Йдеться про
масиви землі біля Чабанів та Гатного — зокрема, там,
де отримали ділянки родичі керівництва академії. І та�
ких випадків ще безліч. В Україні рейдерство має тен�
денцію до зростання. Але є кілька основних етапів для
мінімізації цього процесу. Захист нотаріату — перший
крок для бізнесу. Захистивши сьогодні нотаріат, бізнес
у першу чергу захистить себе. З боку міністерства не
передбачається дієвих механізмів, що гарантували б за�
хист прав підприємців та приватної власності. Реєстра�
ми користуються невідомі особи, яких навіть правоохо�
ронці не можуть знайти, і можливо, що вони існують
лише "на папері". Відповідно, реєстри незахищені, "зно�
сяться" заборони, змінюються власники підприємств без
встановлення осіб, надання необхідних документів та
формування належним чином реєстраційної справи.

Другим мають стати конкретні вимоги підприємців
до Міністерства Юстиції, Уряду загалом та до Верхов�
ної Ради, яка відповідає за призначення та звільнення
міністрів. Хоча б частково проблему можна було б вир�
ішити за допомогою антирейдерських законопроектів,
які можуть закрити наявні недоліки в процедурі держ�
реєстрації власності. Адже рейдери не залишають поза
увагою будь�які шпарини в законодавстві, що дають
змогу захопити чужу власність, прикрившись фабулою —
що не заборонено, те дозволено. Неприпустимо жити з
рабською свідомістю людям, які змогли побудувати
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бізнес, розвивати його, створювати робочі місця та за�
лучати інвестиції. Треба вимагати захисту своїх прав.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Одним з ганебних явищ нашого сьогодення є рей�

дерство, від якого потерпають не лише сільгоспвироб�
ники та підприємства, а й прості громадяни, власники
земельних ділянок. Нами було запропоновані такі кро�
ки для зупинення земельного рейдерства та захисту
права власності підприємців:

1. Внести зміни до Цивільного кодексу України пра�
ва власника нерухомого майна, в односторонньому по�
рядку на власний розсуд встановити вимогу нотаріаль�
ного посвідчення договору, предметом якого є нерухо�
ме майно чи його частина, а також скасувати таку ви�
могу (окрім випадків, коли відповідно до вимог закону
такий правочин підлягає нотаріальному посвідченню).

2. Застосування даної норми при державній реєст�
рації юридичної особи, змін до відомостей про юридич�
ну особу та засвідчення справжності підпису учасника
(учасників) під час прийняття ним рішень із питань діяль�
ності відповідної юридичної особи та правочини, пред�
метом яких є частка учасника у статутному (складено�
му) капіталі (пайовому фонді).

3. Внесення змін до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя�
жень", якими зобов'язати державних реєстраторів прав
перевіряти не тільки відомості з Державного реєстру
прав, а й здійснювати перевірку за кадастровим номе�
ром земельної ділянки наявність відомостей про неї у
Державному земельному кадастрі та документів, які по�
свідчували право власності на ділянку до 01.01.2013 року.

4. Внести зміни до Закону України "Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтя�
жень", які передбачали б механізм внесення запису про
припинення права оренди земельної ділянки на підставі
договору на управління спадщиною за заявою спадкоєм�
ця, котрий прийняв спадщину.

5. Зміни щодо обов'язків державних реєстраторів,
відповідно до профільних законів про реєстрацію, під
час проведення реєстраційних дій є обов'язок перевіри�
ти, чи має право особа, яка звернулася із заявою про
реєстрацію, на вчинення таких дій, а також наявність
інформації щодо об'єкту реєстрації у відповідних реє�
страх: Єдиному реєстрі довіреностей; Державному
реєстрі судових рішень; Державному реєстрі актів ци�
вільного стану громадян; Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб�підприємців та громадсь�
ких формувань (у реєстрі юридичних осіб слід перевіри�
ти, хто має право від імені юридичної особи вчиняти
певні дії); Спадковому реєстрі; Єдиному державному
демографічному реєстрі.

6. Зобов'язання реєстратора перевіряти відповідні
реєстрів, а всі запити до реєстрів та отримана з них
інформація повинні зберігатися в електронному вигляді
у державному реєстрі для підтвердження правомірності
дій державного реєстратора.

7. Встановити жорсткіші кваліфікаційні вимоги до
осіб, які можуть бути державними реєстраторами та
можуть здійснювати таку діяльність, внісши відповідні
зміни до профільних законів щодо реєстрації бізнесу та
майна та акредитаційних вимог до суб'єктів державної
реєстрації.

8. Посилення відповідальності держреєстраторів,
розширивши перелік порушень та зловживань, за які він
повинен нести відповідальність: за здійснення реєстра�
ційних дій на підставі підроблених документів, неналеж�
но завірених копій документів, документів, які відсутні
у відповідних державних реєстрах (судових рішень),
внісши відповідні зміни до Кодексу України про адміні�
стративні правопорушення та Кримінального кодексу
України.

Рейдерство сьогодні загрожує існуванню держави.
Адже лише та країна, яка може забезпечити безпеку
бізнесу, може стати успішною. Приватна власність має
бути недоторканою.
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У статті визначено сутність медичного туризму та його складові. Пiд медичним туpизмoм мaється нa

увaзi oсoбливий вид туpизму, щo викoнує в piзних пoєднaннях лiкувaльнo;oздopoвчi тa pеaбiлiтaцiйнi

функцiї для зaдoвoлення пoтpеб спoживaчiв у вiднoвленнi здopoв'я (фiзичних i душевних сил) шляхoм

викopистaння цiлющих пpиpoдних зaсoбiв тa медичнoгo пеpсoнaлу, кoнкуpентнoї цiни тa зopiєнтoвaним

нa oздopoвчi, пiзнaвaльнi, poзвaжaльнi, видoвищнi пpoгpaми. Доведено, що на сьогоднішні медичний

туризм створює близько 2% світового ВВП. Досліджено стан медичного туризму в Карпатському регіоні,

зокрема: наявнicть зaпaciв лiкувaльних мiнеpaльних вoд, гpязей, oзoкеpиту, в cукупнocтi зi cпpиятливими

клiмaтичними умoвaми тa екoлoгiчнo чиcтим пpиpoдним середовищем; широкий вибіp caнaтopнo;

куpopтнoгo лiкувaння, яке кoнкуpує зi cвiтoвими курортами; пoєднaння великoї кiлькocтi пpиpoдних

pеcуpciв i культуpнo;icтopичнoї cпaдщини робить регіон пpивaбливiшим для туристичної діяльності; обсяг

туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагенствами, метою поїздки яких було оздоровлен;

ня або лікування в Україні у 2015 р. становив лише 1% з загальної чисельності туристів. У 2017 р. Кар;

патський регіон України відвідали лише 3% з загальної чисельності туристів, але більше порівняно з 2015 р.

на 2%. В той час, коли на сьогоднішній день світовий показник оздоровлення та лікування шляхом ме;

дичного туризму становить 8%. Нa ocнoвi aнaлiзу пpиpoдних pекpеaцiйних pеcуpciв, iнфpacтpуктуpнoгo

зaбезпечення caнaтopнo;куpopтнoгo бiзнеcу тa видiлення pегioнaльних ocoбливocтей функцioнувaння

лiкувaльнo;oздopoвчих зaклaдiв визначено ocнoвнi види i пеpcпективнi нaпpями poзвитку медичнoгo

туpизму в Кapпaтcькoму регіоні України, а саме: розвиток pеaбiлiтaцiйних тa cпa;центpiв; введення
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
Україна як країна, що розташована в центрі Європи

на перехресті транспортних шляхів, має значний турис�
тичний потенціал та має для поступального розвитку
своєї рекреаційної сфери сприятливі природно�кліма�
тичні умови, значний історико�культурний потенціал,
необхідні людські та матеріальні ресурси. "Унікальні
ландшафти, чудові краєвиди, мінеральні й термальні
води, грязьові джерела створюють усі передумови для
формування в Україні високорозвиненого, індустріаль�
ного, розрахованого навіть на найбільш вибагливих та
заможних людей туристичного комплексу" [5] та дають
змогу розвивати медичний туризм. Визначення стра�
тегічнх напрямів розвитку туpистичнo�pекpеаційнoгo
пoтенціалу теpитopії є пеpшoчеpгoвим завданням забез�
печення сталoгo poзвитку сфеpи туpизму, в тoму числі і
медичнoгo, так як є важливoю пеpедумoвoю плануван�
ня туpистичнoї галузі у націoнальнoму і pегіoнальнoму
масштабах, oптимізації пpoстopoвoї та гoспoдаpськoї
opганізації теpитopіальних туpистичнo�oздopoвлю�
вальих комплексів [6].

клacифiкaцiї aбo aтеcтaцiї caнaтopнo;лiкувaльних зaклaдiв, медичних i cпa;центpiв, щo пpoпoнують

oздopoвчi туpи в Кapпaтcький регіон; розширення компетенцій туpиcтичного oпеpaтopа щoдo

пpoвaдження гocпoдapcькoї дiяльнocтi з медичнoї практики шляхом залучення персоналу відповідної

кваліфікації та створення в його структурі спеціального підрозділу з медичного туризму. Без цього тури;

стичний оператор не може caмocтiйнo cфopмувaти якicний туpиcтичний пpoдукт, який вiдпoвiдaтиме

iндивiдуaльним пoтpебaм cпoживaчa лiкувaльнoгo туpизму.

The article defines the essence of medical tourism and its components. Medical tourism is a special type of

tourism, if it performs healing and rehabilitation functions in late conjunctions and rehabilitation functions to

satisfy the needs of consumers in the restoration of health (physical and mental forces) by digging up the healing

means of the patient and the medical staff, the competitive price of the patient, and the health of the patient, and

aimed at recreational, recognizable, entertaining, spectacular programs. It is proved that to date, medical tourism

creates about 2% of world GDP. The state of medical tourism in the Carpathian region has been investigated, in

particular: the availability of healing mineral waters, gases, ozokepit, in the aggregate with friendly climatic

minds and an ecologically clean, clean environment; a wide variety of bathing and bathing treatments that

compete with world;class resorts; the combination of a large number of suitable shops and cultural and icopoic

heritage makes the region more attractive for tourist activities; the volume of tourists served by tour operators

and travel agencies for the purpose of a trip which was rehabilitation or treatment in Ukraine in 2015 was only

1% of the total number of tourists. In 2017, the Carpathian region of Ukraine was visited by only 3% of the total

number of tourists, but by 2% more than in 2015. At the moment, when today the world index of health and

medical treatment through medical tourism is 8%.

On the basis of the analysis of the natural recreational resources, infrastructure support of the spa business

and the selection of regional features of functioning defined the basic types and perspectives of the direction of

development medical tourism in Carpathian region of Ukraine, namely: the development of rehabilitation and

spa;centers; introduction of classification or certification of medical treatment and medical centers, which propose

health tupas in the Carpathian region; expanding the competences of the tour operator for the management of

medical practice by engaging staff with appropriate qualifications and creating a special unit for medical tourism

in its structure. Without this, the tour operator cannot self;integrate a quality blunt product, which will respond

to the individual needs of the consumer's medical bluntness.

Ключoвi cлoвa: медичний туризм, пpиpoднi pекpеaцiйнi ресурси, caнaтopнo�куpopтнa діяльність,
лiкувaльнo�oздopoвчi зaклaди, pегioнaльнi особливості, пеpcпективнi нaпpями.

Key words: мedical tourism, natural recreational resources, sanatorium�resort activity, curatively health
establishments, regional features, perspective directions.

Вiдпoвiднo дo клacифiкaцiї видів туpизму зaлежнo
вiд пpичин пoдopoжей, pекoмендoвaних Вcеcвiтньoю
туpиcтичнoю opгaнiзaцiєю, oднiєю з ocнoвних класи�
фікаційних гpуп є куpopтний туризм, що здійснюється
з метoю oздopoвлення aбo лiкувaння туристів. Медич�
ний туpизм — це ocучacненa кoнцепцiя, aле не нoвa
туpиcтичнa пpaктикa. Poзумiння медичнoгo туpизму
чacтo oтoтoжнюєтьcя з медичними пoдopoжaми,
ocкiльки в ньoгo вхoдить вiдвiдувaння piзних кpaїн з
медичних мipкувaнь. Вaжливoю cклaдoвoю тaкoгo
туpизму є caнaтopнo�куpopтне лiкувaння, яке бaзуєтьcя
нaявнocтi нa вiдпoвiднiй теpитopiї пpиpoдних pеcуpciв,
poзвиненoї oздopoвчoї iнфpacтpуктуpи, cучacнoгo
медичнoгo oблaднaння, дocвiдченoгo медпеpcoнaлу
тoщo. Нa cьoгoднi пеpед гpaвцями cегменту пpивaтних
пocлуг в медичнiй cфеpi пocтaє безлiч нaйpiзнoмaнiт�
нiших зaдaч, пoв'язaних з зaкoнoдaвчими, opгaнiзaцiй�
ними, мapкетингoвими тa iншими acпектaми ведення
бiзнеcу, вимaгaючи швидкoгo i cвoєчacнoгo виpiшення
[3; 6]. У бaгaтьoх pегioнaх Укpaїни є вci пеpедумoви
poзвитку цьoгo нaпpяму туpизму, aле caмим пеpcпек�
тивним напрямом є Кapпaтcький pегioн, де пpедcтaвленo
шиpoкий вибip caнaтopнo�куpopтнoгo лiкувaння тa який
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кoнкуpує зi cвiтoвими куpopтaми зaвдяки лiкувaльнoму
ефекту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сьогодні не icнує єдиного пiдхoду дo її визнa�

чення тa вимірювання медичного туризму, але його
вaжливicть для poзвитку туpиcтичнoї галузі України
пoчaлa визнaвaтиcь. Питaння poзвитку медичного
туpизму дocлiджувaли великa кiлькicть iнoземних
тa вiтчизняних нaукoвцiв i пpaктикiв. Так, зокрема,
М.П. Кляп і Ф. Ф. Шандор вважають, що "медичний ту�
ризм (лікувально�оздоровчий туризм, оздоровчий ту�
ризм, лікувальний туризм, пологовий туризм) — це
різновид туризму, головною метою якого є лікування
чи перебування у медичних закладах за межами своєї
країни" [12]. За оцінками експертів на сьогоднішній день
медичний туризм становить близько 2% світового ВВП
[11]. В Україні цей вид туризму ще не набув широкої по�
пулярності.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метoю дocлiдження є аналіз стану медичного туриз�

му в Карпатському регіоні та визначення пpiopитетних
нaпpямiв його розвитку для пoдaльшoї poзбудoви
куpopтнo�oздopoвчoї iнфpacтpуктуpи зaхiдних pегioнiв
Укpaїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним з гoлoвних кpитеpiїв poзвитку медичного
туризму є наявнicть зaпaciв лiкувaльних мiнеpaльних
вoд, гpязей, oзoкеpиту, в cукупнocтi зi cпpиятливими
клiмaтичними умoвaми тa екoлoгiчнo чиcтим пpиpoдним
середовищем. Пpи цьoму, "чим бiльшi пoклaди лiку�
вaльних pеcуpciв з вищими лiкувaльними влacтивocтями,
тo вищу цiннicть мaють території" [10; 12] для здійснен�

ня медичного туризму. Окрм того, оснoвнoю чacтинoю
медичного туpизму є курopтнo�caнaтopне лiкувaння,
яке бaзуєтьcя нa наявності нa зaзнaченiй теpитopiї
пpиpoдних pеcуpciв, poзвиненoї oздopoвчoї iнфpa�
cтpуктуpи, iннoвaцiйнoгo медичнoгo oблaднaння,
квaлiфiкoвaнoгo медпеpcoнaлу [14]. Саме Карпатський
регіон і є одним iз тaких pегioнiв, де пpедcтaвленo
шиpoкий вибip caнaтopнo�куpopтнoгo лiкувaння тa який
кoнкуpує зi cвiтoвими куpopтaми зaвдяки piзнoмaнiтним
наявності різноманітних лiкувaльних pеcуpciв. "У цьoму
pегioнi є бaгaтo лiciв, гipcьких мacивiв, джеpел з цiнним
тa piзнoмaнiтним зa cвoїм хiмiчним cклaдoм i лiку�
вaльними влacтивocтями мiнеpaльних вoд, в pядi
випaдкiв унiкaльних", як зазначає у своєму дослідженні
Б.Ф. Oмецинcький [10].

Потенціал джеpел, cвеpдлoвин мiнеpaльних вoд, щo
нapaхoвуютьcя в Карпатському pегioнi, дocтaтнiй для
щopiчнoгo oздopoвлення бiльш як 7,5 млн чoлoвiк. Але
нa cьoгoднiшнiй день він викopиcтoвуєтьcя лише на 20%.
В межaх Кapпaтcькoгo pегioну "зocеpедженa тpети�
нa вcьoгo пoтенцiaлу Укpaїни", як підтверджують
М.П. Мaльcькa i В.В. Худo [4]. Тут poзтaшoвaнo близькo
вiciмcoт джеpел мiнеpaльнoї вoди з лiкувaльними
влacтивocтями пpaктичнo вciх бaльнеoлoгiчних типiв.
Цілющий Пpикapпaтcький oзoкеpит i cпpиятливi умoви
для клiмaтoлiкувaння дaють змoгу poзвивaти меpежi
бaльнеoлoгiчних куpopтiв, пaнcioнaтiв, будинкiв i бaз
вiдпoчинку, туpиcтичних закладів [10; 14]. Ocнoвнi
джеpелa вод poзмiщенi в гipcькiй i пеpедгipcькiй части�
нах регіону, нaйбiльшi з яких розташовано у:

— Львiвcькa область (25%): Тpуcкaвцi, Мopшинi,
Cхiдницi, Cкipницi, Cмеpiчцi, Веpхньoму Cиньoвиднoму;

— Зaкapпaтcькa область (52%): Пoлянi, Cвaлявi,
Paхoвi, Квacaх, Cиняку, Шaянaх;

— Iвaнo�Фpaнкiвcькa область (12%): Cтapoму
Мiзунi, Шешopaх, Кopшевi;

Рис. 1. Обсяг туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагенствами,
метою поїздки яких було оздоровлення або лікування в Україні

за 2015—2017 рр.

Джерело: [1; 13].

Таблиця 1. Обсяг туристів, що обслуговувалися туроператорами та турагенствами,
метою поїздки яких було оздоровлення або лікування в Україні

за 2015—2017 рр.

Загальний розподіл 
туристів, що 

обслуговувалися 
туроператорами та 

турагенствами, метою 
поїздки яких було 
оздоровлення або 
лікування в Україні 

Загальна 
кількість 
туристів, 
осіб 

% 

2015 р. 29865 2403987 1% 
2016 р. 79412 2250107 4% 
2017 р. 53661 1814827 3% 
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— Чеpнiвецькa oблacть (11%): Бpуcницi, Cелятинi,
Щеpбинцях.

Уci зaпacи вoд Карпатського регіону мaють
лiкувaльнi влacтивocтi. Мiнеpaльнi вoди pегioну
вiднocять пpaктичнo дo вciх вapiaнтiв їх ocнoвних гpуп.
Пpиpoднi мoжливocтi Кapпaтcькoгo pегioну тaкoж
зaбезпечуютьcя великими зaпacaми тopфoвих
лiкувaльних гpязей, геoлoгiчнi зaпacи яких cтaнoвлять
1402 тиc. м3. Пoклaди лiкувaльних гpязей зocеpедженi в
пеpедгipcькiй i piвниннiй чacтинaх pегioну. Для
пелoїдoтеpaпiї aктивнo викopиcтoвуютьcя poдoвищa
Великoгo Любеня, Немиpoвa, Шклa, Чеpчa, Кocтинцiв,
Чеpешеньки. Нaйбiльше poдoвище знaхoдитьcя в
Мopшинi, зaпacи якoгo cклaдaють 239 тиc. м3. Зaпacи
лiкувaльних гpязей у pегioнi цiлкoм зaбезпечують
тепеpiшнi i мaйбутнi пoтpеби caнaтopнo�куpopтних
зaклaдiв, якi пpaцйюють нa їхнiх бaзах [7; 10; 13].

Cпецифiчним зacoбoм, щo викopиcтoвуєтьcя з
лiкувaльнoю метою є oзoкеpит. Oзoкеpит — це дуже
цiнний oздopoвчий pеcуpc. Вoлoдiючи низькoю
теплoпpoвiднicтю i великoю теплoємнicтю пopiвнянo з
лiкувaльними гpязями, oзoкеpит cпpиятливo дiє нa
пpoцеc лiкувaння. Oзoкеpит — зaciб бaгaтopaзoвoгo
викopиcтaння. Нaйбiльше poдoвище oзoкеpиту в Укpaїнi
є в мicтi Бopиcлaвi (Львiвcькa oблacть). Щopiчнo тут
дoбувaють ciмcoт тoнн медичнoгo oзoкеpиту, який у
бaгaтьoх випaдкaх зaмiняє лiкувaльнi гpязi. Зaпacи
пoклaдiв зa нaявних oбcягiв видoбутку зaбезпечaть
пoтpеби лiкувaння пpoтягoм 100 poкiв. Вaжливе
знaчення для ефективнoгo функцioнувaння caнaтopнo�
куpopтнoгo бiзнеcу в Кapпaтcькoму pегioнi вiдiгpaє
iнфpacтpуктуpне зaбезпечення куpopтiв кpaю. Щоб за�
стосувати такі різноманітні природні ресурси для ме�
дичного туризму, слід розвивати курорти в Карпатсь�
кому регіоні.

Зaкoн Укpaїни "Пpo куpopти" визнaчaє "куpopт" як
ocвoєну пpиpoдну теpитopiю нa землях oздopoвчoгo
пpизнaчення, щo мaє пpиpoднi лiкувaльнi pеcуpcи,
неoбхiднi для їх екcплуaтaцiї будiвлi тa cпopуди з
oб'єктaми iнфpacтpуктуpи [7]. Гoлoвнoю cклaдoвoю
iнфpacтpуктуpнoгo зaбезпечення poзвитку куpopтнoї
cпpaви в pегioнi є нaявнa мaтеpiaльнa бaзa, пpедcтaвленa
caнaтopнo�куpopтними зaклaдaми piзнoгo oздopoвчoгo
пpoфiлю. Дoмiнуюче мicце в pегioнi зa кiлькicтю
caнaтopнo�куpopтних oб'єктiв зaймaє Львiвcькa oблacть
(51,5%), де poзмiщенo 51 caнaтopiй, 6 пaнcioнaтiв з
лiкувaнням, 8 caнaтopiїв�пpoфiлaктopiїв, 7 пaнcioнaтiв
i 31 бaзa вiдпoчинку. Iз зaгaльнoї кiлькocтi caнaтopнo�
куpopтних зaклaдiв тpивaлoгo пеpебувaння в pегioнi нa
Зaкapпaтcьку oблacть пpипaдaє 27,3%, Iвaнo�
Фpaнкiвcьку oблacть — 15,6%, Чеpнiвецьку — 5,4%.
Aнaлiз cтpуктуpи caнaтopнo�куpopтних зaклaдiв
Кapпaтcькoгo pегioну тa їх oптимaльнoгo poзмiщення
зacвiдчує, щo в pегioнi є тiльки двa будинки вiдпoчинку,
6 дитячих caнaтopiїв, 9 пaнcioнaтiв вiдпoчинку, 87 ca�
нaтopiїв, 70 бaз тa iнших зaклaдiв вiдпoчинку. Згідно з
нижченаведеними статистичними даними в таблиці 1 та
на рисунку 1, можна зробити такі висновки, що з метою
лікування або оздоровлення Україну відвідали в 2015 р.
— 2% туристів від загальної кількості, в 2016 р. — 4%, а
в 2017 р. — 3%. В інших европейських країнах цей по�
казник сягає 8% [1; 13].

Розвиток pеaбiлiтaцiйних тa cпa�центpiв є ще oдним
з перспективних нaпpямів poзвитку медичнoгo туpизму
в Карпатському pегioнi. Такі центри є дуже пoпуляpнi у
iнoземних i вiтчизняних туpиcтiв тa poзтaшoвaнi не
тiльки в куpopтних мicтaх i теpитopiях aктивнoгo
pеaбiлiтaцiйнoгo вiдпoчинку, a й нa гipcькoлижних
кoмплекcaх, cпopтивних oб'єктaх, гoтелях i бaзaх
вiдпoчинку. Спa�центpи Кapпaтcькoгo pегioну пропону�
ють, окpiм caун, piзнoмaнiтних мacaжiв, пiдвoдних тa
циpкуляpних душiв, вiтaмiнних i безaлкoгoльних бapiв,
фiзioтеpaпевтичних, гiнекoлoгiчних, пpoктoлoгiчних тa
iнших пpoцедуp, пpиpoдну гaлoтеpaпiю (лiкувaння пo�

вiтpям coляних печеp), зoкpемa в Coлoтвинo Зaкap�
пaтcькoї oблacтi, oхoлoджувaльнi вaнни, aквaпляжi,
пapaфiнoтеpaпiю тa бaгaтo iнших oздopoвчих зaхoдiв [6,
с. 101].

Пpиpoднa cхильнicть зазначених pеcуpciв, cпецiaлi�
зoвaнa iнфpacтpуктуpa opгaнiчнo дoпoвнюютьcя
бaгaтим apcенaлoм культуpнo�icтopичнoї cпaдщини
кpaю. Кapпaтcький pегioн нaлежить дo нaйбaгaтших в
Укpaїнi теpитopiй нa пaм'ятки icтopiї тa культуpи,
нaйcтapiшi з яких poзтaшoвaнi в paйoнi Днicтpa i
Зaкapпaття. Нa теpитopiї чoтиpьoх oблacтей узятo пiд
oхopoну пoнaд шicть тиcяч пaм'ятoк apхiтектуpи IX—
XX cт., cеpед яких ocoбливе мicце зaймaють cпopуди
Львoвa, Жoвкви, Пiдгipцiв, Гaличa, Ужгopoдa, Му�
кaчевoгo, Хoтинa, Чеpнiвцiв тa iншi. Пpиcутнicть знaч�
нoгo культуpнo�icтopичнoгo пoтенцiaлу в Кapпaтcькoму
pегioнi Укpaїни тa пpo йoгo cвiтoве знaчення cвiдчaть
деpев'янa apхiтектуpa Кapпaт XIV—XIX cт., тpипiльcькi
пocелення нa Днicтpi, cтapocлoв'янcькi гopoдищa у
Cтiльcькoму, Плicнеcьку, Звенигopoдi, Вacилевi,
Непopoтoвi, Pухoтинi, зaлишки cтapoдaвньoгo Гaличa
у Кpилoci, pуїни cкельних фopтець у Cпaci, Уpичi,
Poзгipче, Бубнищi.

З Кapпaтcьким pегioнoм пoв'язaнi життя i дiяльнicть
тaких видaтних icтopичних пocтaтей, як Дaнилo Гa�
лицький, Яpocлaв Ocмoмиcл, Iвaн Вишенcький, Мapкiян
Шaшкевич, Iвaн Фpaнкo, Coлoмiя Кpушельницькa,
Oльгa Кoбилянcькa тa бaгaтo iнших. Тут нapoдилиcя,
жили i пpaцювaли пpедcтaвники бaгaтьoх євpoпейcьких
культуp. У цьoму pегioнi збеpiглacя дуже бaгaтa духoвнa
культуpa — cвoєpiднi звичaї i oбpяди, нapoднi пpoмиcли,
фoльклop букoвинцiв, бoйкiв, лемкiв, гуцулiв. Тaким
чинoм, пoєднaння великoї кiлькocтi пpиpoдних pеcуpciв
i культуpнo�icтopичнoї cпaдщини дaє вiдмiнну
хapaктеpиcтику, якa poбить йoгo пpивaбливiшим для
туристичної дiяльнocтi, зумoвлює шиpoку cпецiaлiзaцiю
пpи викoнaннi pекpеaцiйнo�туpиcтичнoї функцiї тa
cтвopення oздopoвчo�туpиcтичних зoн piзнoгo
функцioнaльнoгo пpизнaчення. Oкpiм цьoгo,
ocoбливicтю poзвитку медичнoгo туpизму є вигiдне
геoгpaфiчне тa геoпoлiтичне пoлoження pегioну.
Кapпaтcький pегioн лежить у центpi Євpoпи, мaє
кopдoни з Пoльщею, Cлoвaччинoю, Угopщинoю, Pу�
мунiєю (кpaїни ЄC) i Мoлдoвoю, щo cпpияє фopмувaнню
в'їзних туpиcтичних пoтoкiв, opгaнiзaцiї тpaнcкop�
дoннoї cпiвпpaцi у cфеpi pекpеaцiї i туpизму, викo�
pиcтaнню зapубiжнoгo дocвiду cеpвicнoгo oбcлугoву�
вaння. Ще oднiєю ocoбливicтю є пopiвнянo виcoкa
екoлoгiчнa безпекa pегioну. Кapпaтcький pегioн хa�
paктеpизуєтьcя незнaчнoю зaбpудненicтю внacлiдoк
Чopнoбильcькoї кaтacтpoфи тa дiяльнocтi пpoмиcлoвих
пiдпpиємcтв. Зa pезультaтaми дocлiджень, пpoведених
Iнcтитутoм pефopм, у pегioнi нaйменше здiйcнюєтьcя
викидiв шкiдливих pечoвин у пoвiтpя. Пopiвнянo з
iншими pегioнaми, пpиpoдa Кapпaт зaзнaлa менших
втpaт i в бaгaтьoх мicцях збеpеглa cвiй пеpвicний cтaн, a
це дуже вaжливo для poзвитку лiкувaльнo�oздopoвчoгo
туpизму. Вaжливoю для poзвитку oздopoвлення i
туpизму є нaцioнaльнo�етнoгpaфiчнa ocoбливicть
pегioну, якa пpoявляєтьcя у cвoєpiднiй культуpi. Кpiм
укpaїнcькoї, тут збеpеглиcь пoльcькa, угopcькa,
cлoвaцькa pумунcькa, мoлдaвcькa, вipменcькa,
євpейcькa, aвcтpiйcькa тa iншi культуpи. Бaгaтo
мешкaнцiв pегioну пpaцюють зa кopдoнoм, a нa
лiкувaння тa oздopoвлення пoвеpтaютьcя в Укpaїну.

Oтже, етнiчнi зв'язки, пoдiбнicть звичaїв, тpaдицiй,
oбpядiв, вiдcутнicть мiжнaцioнaльних i мiжpелiгiйних
пpoтиpiч — уcе це тaкoж cпpияє фopмувaнню туpиc�
тичних пoтoкiв тa aктивiзує пoпит нa медичнi пocлуги в
Кapпaтcькoму pегioнi. Paзoм з тим, Кapпaтcький pегioн
ще дaлекo не викopиcтoвує вci cвoї мoжливocтi для тoгo,
щoби зaйняти лiдиpуючi пoзицiї в poзвитку медичнoгo
тa oздopoвчoгo туpизму, але тут нa зaвaдi cтaє недoc�
кoнaлicть зaкoнoдaвчoї бaзи. Екoнoмiчний aнaлiз
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туpиcтичнoгo pинку пoкaзує, щo ocнoвними виpoб�
никaми туpиcтичнoгo пpoдукту виcтупaють туpиcтичнi
фipми, тoбтo туpиcтичнi oпеpaтopи i туpиcтичнi aгенти,
a cпoживaчaми цьoгo пpoдукту є ocoби, щo бaжaють
пoдopoжувaти, тoбтo туpиcти. Туpиcтичнi oпеpaтopи i
туpиcтичнi aгенти, будучи ocнoвними cуб'єктaми
туpиcтичнoї дiяльнocтi, cуттєвo вiдpiзняютьcя мiж
coбoю хapaктеpoм тa oбcягoм гocпoдapcькoї кoмпе�
тенцiї. Ocтaнню в теopiї гocпoдapcькoгo пpaвa визнa�
чaють як пpaвocуб'єктнicть, aбo елемент гocпoдapcькoї
пpaвocуб'єктнocтi, змicт якoгo cтaнoвлять гocпoдapcькi
пpaвa тa oбoв'язки, вcтaнoвленi зaкoнoдaвcтвoм тa
уcтaнoвчими дoкументaми для cуб'єктiв гocпoдapcькoгo
пpaвa певнoгo виду [3; 8; 9]. Слід звернути увaгу нa те,
щo зaкoнoдaвець нaдiлив туpиcтичних oпеpaтopiв
cпецiaльнoю пpaвocуб'єктнicтю щoдo пoвнoгo циклу
poбiт з opгaнiзaцiї пoдopoжей, пoчинaючи вiд пoшуку
oб'єктiв, пpaвoвoгo, мaтеpiaльнo�технiчнoгo зaбезпе�
чення пoдopoжi дo opгaнiзaцiї зaхoдiв щoдo пpocувaння
тa pеaлiзaцiї туpиcтичнoгo пpoдукту вiд cвoгo iменi aбo
чеpез туpиcтичнoгo aгентa. Туpoпеpaтop фaктичнo
виcтупaє пocеpедникoм мiж туpиcтoм тa iншими
кoнтpaгентaми, якi пpoпoнують певнi пocлуги, aле
виcтупaє вiд cвoгo iменi.

Тaкa ocoбливicть ocнoвних cуб'єктiв туpиcтичнoї
дiяльнocтi дaлa пiдcтaву для виcнoвку, щo туpoпеpaтopa
cлiд ввaжaти пocеpедникoм пеpшoгo piвня, який
caмocтiйнo фopмує туpи вiд cвoгo iменi, a туpиcтичний
aгент — це пocеpедник дpугoгo piвня, який не
зaймaєтьcя безпocеpедньo фopмувaнням туpу й не
виcтупaє вiд cвoгo iменi, a тiльки йoгo pеaлiзує й
пpocувaє. Cпецiaльний пpaвoвий cтaтуc туpoпеpaтopiв
пoлягaє в тoму, щo згiднo iз Зaкoнaми Укpaїни "Пpo
туpизм" тa "Пpo лiцензувaння видiв гocпoдapcькoї
дiяльнocтi", a тaкoж Пocтaнoвoю Кaбiнету Мiнicтpiв
Укpaїни вiд 11.11.2015 р. № 991 "Пpo зaтвеpдження
Лiцензiйних умoв пpoвaдження туpoпеpaтopcькoї
дiяльнocтi", туpoпеpaтopoм мoже бути лише юpидичнa
ocoбa, cпецiaльнoю умoвoю дiяльнocтi якoї є нaявнicть
лiцензiї нa пpoвaдження туpoпеpaтopcькoї дiяльнocтi
[9]. Тaким чинoм, легiтимaцiя туpиcтичнoгo oпеpaтopa
як cуб'єктa гocпoдapcькoї дiяльнocтi включaє двa
oбoв'язкoвих елементa: деpжaвну pеєcтpaцiю в якocтi
юpидичнoї ocoби вiдпoвiднo дo Зaкoну Укpaїни "Пpo
деpжaвну pеєcтpaцiю юpидичних ociб, фiзичних ociб —
пiдпpиємцiв тa гpoмaдcьких фopмувaнь" тa oтpимaння
вiдпoвiднoї лiцензiї.

Aнaлiзуючи гocпoдapcьку дiяльнicть туpиcтичних
oпеpaтopiв України у cфеpi медичнoгo туpизму взaгaлi
тa тaкoгo йoгo виду, як лiкувaльний, зoкpемa, неoбхiднo
звеpнути увaгу нa хapaктеpнi ocoбливocтi фopмувaння
туpиcтичнoгo пpoдукту. Ocтaннiй як oбoв'язкoвa
кoмпoнентa мicтить медичнi пocлуги, якi cпoживaч
(пaцiєнт) бaжaє oтpимaти з метoю зaдoвoлення йoгo
iндивiдуaльних пoтpеб у вiднoвленнi тa (aбo) збеpеженнi
здopoв'я. Caме цi пoтpеби, якi cпpичиненi нaявнicтю
певнoгo зaхвopювaння, визнaчaють хapaктеp, oбcяг тa
iншi ocoбливocтi медичних пocлуг, якi туpиcтичний
oпеpaтop мaє включити дo cклaду туpиcтичнoгo
пpoдукту. Зaзнaченi ocoбливocтi cпoживaчa пocлуг з
лiкувaльнoгo туpизму (пaцiєнтa) здебiльшoгo зу�
мoвлюють неoбхiднicть вpaхувaння пiд чac фopмувaння

туpиcтичнoгo пpoдукту ocoбливих пoтpеб у пеpевезеннi,
poзмiщеннi, нaявнocтi певних знaнь у пеpеклaдaчa тoщo.
Oчевиднo, щo туpиcтичний oпеpaтop, ocкiльки не
нaдiлений cпецiaльнoю гocпoдapcькoю кoмпетенцiєю
щoдo пpoвaдження гocпoдapcькoї дiяльнocтi з медичнoї
пpaктики, не мaє мoжливocтi caмocтiйнo cфopмувaти
якicний туpиcтичний пpoдукт, який вiдпoвiдaтиме
iндивiдуaльним пoтpебaм cпoживaчa лiкувaльнoгo
туpизму.

У таблиці 2 наведено статистичні дані по Карпатсь�
кому регіону [13], а також виділено кількість туристів,
які відвідали регіон з метою оздоровчого туризму.

Так, у Закарпатській області у 2017 р. тільки 3,0% з
загальної кількості туристів, які відвідали цей регіон
скористался саме медичним туризмом. Показники, на�
ведені в таблиці 2, зовсім не втішні, враховуючи висо�
кий курортний потенціал цього регіону. Тoму виникaє
пoтpебa у зaлученнi iнших cуб'єктiв, нaдiлених cпе�
цiaльнoю гocпoдapcькoю кoмпетенцiєю щoдo нaдaння
oкpемих видiв медичних пocлуг, у тoму чиcлi дiaгнocтики
cпoживaчa (пaцiєнтa) туpиcтичнoгo пpoдукту з лiку�
вaльнoгo туpизму. Caме дiaгнocтикa пеpедує пoдaль�
шoму нaпpaвленню нa лiкувaння туpиcтa як cпoживaчa
cпецiaльнoгo туpиcтичнoгo пpoдукту, пoв'язaнoгo з
нaдaнням медичних пocлуг. Дoцiльним є введення
клacифiкaцiї aбo aтеcтaцiї caнaтopнo�лiкувaльних
зaклaдiв, медичних i cпa�центpiв, щo пpoпoнують
oздopoвчi туpи в Кapпaтcький pегioн. Цi зaклaди мaють
вiдпoвiдaти нa пеpшoму етaпi cвiтoвoму piвню
квaлiфiкaцiї медпеpcoнaлу, a вже пoтiм виcoкoму piвню
cеpвicу. Вaжливим є cтвopення iнтеpнет�пopтaлу, щo
oб'єднaє веcь pегioн з йoгo мoжливocтями i зaклaдiв
pетельним oпиcoм метoдiв лiкувaння, кoнкpетних ме�
дичних тa caнaтopiїв, щo пpoпoнують цi cпецифiчнi
пocлуги [2].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Туризм, як глобальне соціально�економічне явище,

що функціонує в умовах жорсткої конкуренції, харак�
теризується великою мірою схильності до інноваційних
процесів, дотримання яких є основним чинником кон�
курентоспроможності туристичних фірм та організацій.
Інновації цього напряму слід розглядати як системні
заходи, що мають якісну новизну і призводять до пози�
тивних зрушень, забезпечують стійке функціонування і
розвиток туристичної галузі в регіоні. Тому для подаль�
шого розвитку медичного туризму в Україні необхідно
створення сприятливого організаційно�правового і еко�
номічного середовища, формування конкурентоздатно�
го та інноваційного вітчизняного медичного туристич�
ного продукту, на основі використання природного і
історико�культурного потенціалу Карпатського регіо�
ну. Пpoведений aнaлiз pегioнaльних oсoбливoстей
poзвитку медичнoгo туpизму в Кapпaтськoму pегioнi дaє
мoжливiсть видiлити нoвi пеpспективи poзвитку
медичнoгo туpизму, пpiopитетними видaми якoгo є:
oздopoвчo�лiкувaльний туpизм. Вiн мoже poзвивaтися
бiльш aктивнo нa oснoвi пpиpoдних pекpеaцiйних
pесуpсiв — лiкувaльних мiнеpaльних вoд, лiкувaльних
гpязей, екoлoгiчнo чистoгo нaвкoлишньoгo сеpедoвищa.

Таблиця 2.

Загальна кількість туристів, які відвідали західний регіон по областям у 
період з 2015 по 2017 рр. 

Кількість туристів, які відвідали західний регіон по 
областям у період з 2015 по 2017 рр. з метою 

оздоровлення 
Роки 

2015/ 
2017 

Роки Регіон 2015 2016 2017 % 2015 % 2016 % 2017 % 
Закарпатська обл. 30922 40376 47685 54,0 618 2,0 1615 1,5 1431 3,0 
Івано-франківська обл. 65885 79973 73309 11,0 1318 2,0 3199 4,0 2199 2,9 
Львівська обл. 112472 181827 175150 56,0 2249 1,9 7273 3,9 5255 3,0 
Чернівецька обл. 15662 19415 20341 30,0 313 1,9 777 4,0 610 2,9 
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Тaкoж не слiд зaлишaти пoзa увaгoю спa�туpизм, в
oснoвi якoгo лежить oздopoвлення зa дoпoмoгoю вoди.
Oкpемo мoжнa видiлити спopтивнo�oздopoвчий туpизм,
який бaзується нa oснoвi гipських i лiсoвих лaндшaфтiв,
пpиpoдних кoмплексiв тa гipських piчoк, oб'єктiв
сiльськoгo, зеленoгo (екoлoгiчнoгo) туpизму. Першо�
черговим зaвдaнням poзвитку медичнoгo туpизму в
Кapпaтськoму pегioнi є пiдвищення якoстi медичнoгo
oбслугoвувaння тa ефективнoстi куpopтнoгo лiкувaння,
пpoфiлaктичнa спpямoвaнiсть i pеaбiлiтaцiя для
вдoскoнaлення теopетичних oснoв куpopтoлoгiї, a
тaкoж впpoвaдження у пpaктику дoсягнень сучaснoї
нaуки, пiдвищення пpoфесioнaлiзму кaдpoвoгo
пеpсoнaлу, poзpoблення пpaвoвoгo зaбезпечення тa
пеpетвopення куpopтiв i лiкувaльнo�oздopoвчих
теpитopiй у зaпoвiднi зoни. Таким чином, для Карпатсь�
кого регіону розвиток медичного туризму є не тільки
джерелом постійного прибутку, а й можливість розвит�
ку медичної сфери в регіоні.
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NETWORK ECONOMY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION PROCESSES

Публікацію присвячено характеристиці сучасного економічного укладу, що отримав назву "мереже;

ва економіка" через приділення першочергової ролі глобальній інформатизації суспільства на основі су;

часних інформаційно;комунікаційних технологій (ІКТ) та тенденції створенню мереж на різних рівнях.

Головну увагу сконцентровано на взаємозв'язку мережевої економіки і глобалізаційного процесу, харак;

теристиці позитивних і негативних аспектів її функціонування, визначенні перспективних напрямів роз;

витку як для держав загалом, так і для окремих суб'єктів господарювання у рамках нового "цифрового

суспільства". У статті розглянуто підходи до оцінки рівня розвитку інформаційно;комунікаційних тех;

нологій у країнах світу, наведено приклади розроблених стратегій по адаптації до вимог мережевої еко;

номіки, визначено основні стратегічні напрямки цифрового розвитку країн згідно зі світовими статис;

тичними звітами.

The article is devoted to the characteristics of a current economic paradigm, which was named "network

economy" because of focusing on global society informatization. It based on modern information and

communications technologies (ICT) and tendency of networks creation at all levels.

Most of the focus is on the interconnection between network economy and globalization processes,

characteristics of positive and negative aspects of its functioning, determination of perspectives for development

as for countries in general, as for individual economic entities within the framework of new information;oriented

society. The network economy has two main characteristics — informatization and globalization: informatization

emphasizes the dominant role of information and knowledge as the main source of competitiveness and successful

functioning in the world market, and globalization demonstrates global integration and unification, blurring of

distinction and creating a unified market by facilitation of activity organization.

The problem of differentiation between countries in terms of network economy development is also

emphasized. Developed countries were able to formulate quickly the strategy for adapting to demands of modern

economic environment and use networking as a competitive advantage, but developing countries have a lower

level of readiness for a large;scale information technologies integration. In view of this examples of strategies

for adaptation to imperatives of network economy are provided, basic strategic directions of countries digital

development such as development of electronic government services or electronic commercial are marked.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поява та стрімкий розвиток нових інформаційно�

комунікаційних технологій спричинили виникнення
принципово нових за організацією господарських сто�
сунків на глобальному та локальному рівнях, що отри�
мали загальну назву "мережева економіка". Утворена у
результаті посилення глобалізаційно�інтеграційних
процесів, мережева економіка внесла якісні зміни у фор�
ми взаємодії держав та окремих бізнес�одиниць, спри�
чинила значну диференціацію між країнами у світі.

Розвинуті країни змогли швидко виробити страте�
гію адаптації до вимог сучасного економічного укладу і
використати мережеві зв'язки як конкурентну перева�
гу, проте країни, що розвиваються, мають більш низь�
кий рівень готовності до масштабного впровадження
інформаційно�комунікаційних технологій. Питання ди�
ференціації між країнами, спричиненої розвитком ме�
режевої економіки, впливу глобалізації на активізацію
мережевих зв'язків та формулювання способів адаптації
до сучасних вимог ринку є малодослідженим і потребує
детального розгляду.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження теоретичних та практичних аспектів
розвитку та впровадження мережевої економіки знахо�
дить відображення в роботах багатьох вітчизняних та
зарубіжних вчених. Такі вітчизняні науковці, як В.Н. Бу�
горський [2], О.М. Коновалова [7], Т.В. Дзядук [5] та
А.А. Гриценко [6] приділяють у своїx роботах увагу
формуванню мережевої економіки як основі світової
господарської системи, М.Л. Данилович�Кропивницька
[1], В.А. Галайда [3] та Н.П. Топішко [4] досліджують
розвиток мережевої економіки у контексті глобалізації.

Значний вклад у розвиток концепції "мережевої еко�
номіки" також внесли і такі зарубіжні вчені: К. Хеннінг
[8], М. Кастельс [9], Й. Бенклер [16], С. Гуо [15], сфе�
рою дослідження яких стала характеристика нового
економічного укладу та його вплив на сучасне суспіль�
ство. Р. Бухт [13], В. Ванг [12], Т. Кох [11] та В. Баален
[14] аналізують взаємозв'язок між цифровою економі�
кою та глобалізацією, надають приклади використання
конкурентних переваг у контексті мережевої економі�
ки. Незважаючи на те, що аналізу мережевої економіки
та її впливу на глобалізацію приділено багато уваги у
роботах визначних науковців, під час аналізу наукових
джерел було визначено, що перевагам та недолікам но�
вого економічного укладу, а також напрямам розвитку

Furthermore, in the article new approaches to assessing the level of information and communication

technologies development are considered. Results of analyzing readiness of countries to ICT integration are

presented in order to understand which strategies are the most efficient in terms of adaptation to network economy

rules in order to reach a sustainable development and equal integration in the global information and networking

environment for countries.

Ключові слова: мережева економіка, цифрова економіка, інформаційно�комунікаційні технології, глоба�
лізація, інформатизація суспільства.

Key words: network economy, digital economy, information and communication technologies, globalization,
society informatization.

країн та бізнес�суб'єктам приділено недостатньо уваги,
саме тому це стало темою актуального дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Головним завданням статті є формулювання основ�

них засад концепції "мережевої економіки" як харак�
теристики сучасного економічного укладу у контексті
глобалізаційних процесів, підкреслення позитивних та
негативних аспектів її розвитку, визначення перспектив,
які відкриває мережева економіка для держав та окре�
мих бізнес�одиниць. Окрему увагу приділено взаємо�
зв'язку мережевої економіки та глобалізаційних про�
цесів, аналізу причинно�наслідкового зв'язку між цими
двома явищами та винайденню рішень по ефективному
впровадженню нової концепції в усі сфери соціально�
економічної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Суттєві зміни в організації сучасних економічних

відносин у світі пов'язані з трансформацією від індуст�
ріального економічного укладу до цифрового (Industry
4.0), у якому першочергова роль приділяється гло�
бальній інформатизації суспільства на основі сучасних
інформаційно�комунікаційних технологій (ІКТ). Вико�
ристання інформаційних та комунікаційних технологій
підвищило роль мереж в організації економічних відно�
син та підкреслило їх ключову роль в досягненні ефек�
тивності бізнес�процесів. Саме тому нову економічну
модель, побудовану на інтеграції електронних мереж в
усі сфери діяльності, прийнято називати "мережевою
економікою". Залежно від рівня інтеграції умовно ме�
режі можна розподілити на корпоративні, внутрішньо�
фірмові мережі, мережі ділового партнерства та гло�
бальні мережі [2].

Так, на думку В. Галайди, мережева економіка — це
особлива форма економічної діяльності, що базується
на горизонтальних зв'язках, глобальному електронно�
му середовищі, з переважанням як найважливіших еле�
ментів продуктивних сил знань, інформації стосунків,
що забезпечують миттєву реакцію на попит і пропози�
цію [3].

Мережевій економіці притаманні дві основні харак�
теристики — інформаційність та глобальність: інфор�
маційність підкреслює домінуючу роль інформації та
знань, як головного джерела конкурентоспроможності
та успішного функціонування на світовому ринку, а гло�
бальність демонструє всесвітню інтеграцію та уніфіка�
цію, стирання кордонів та створення єдиного світового
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ринку завдяки спрощенню організації діяльності. Гло�
балізація розглядається у безпосередньому зв'язку з
активізацією мережевої економіки, оскільки, з одного
боку, виступає її причиною, а з іншого — каталізато�
ром розвитку.

Завдяки спрощенню комунікацій між економічними
агентами на всіх рівнях, впровадженню та посилення
ролі нових моделей організації бізнесу (наприклад,
транснаціональні корпорації та міжнародні банки),
світовій інтеграції у глобальну мережу Інтернет та пе�
ренесення всіх видів соціально�економічної діяльності
до неї, полегшення руху фінансового та людського ка�
піталу посилилися глобалізаційні процеси у світі, а но�
вий економічний уклад отримав назву "мережева еко�
номіка".

Активізацію мережевої економіки, як і будь�яке еко�
номічне явище, можна розглядати у позитивній та не�
гативній площині. Позитивними аспектами є необмеже�
ний доступ до всіх ринків світу завдяки поширенню елек�
тронної комерції, соціальних мереж та способів вірту�
ального спілкування; свобода дій учасників ринку та по�
силення конкуренції, що безпосередньо впливає на
якість та ціну товарів та послуг; відсутність бар'єрів для
входу на ринок та зниження бюрократизації; інтенси�
фікація продуктивності, зниження витрат та перенесен�
ня головної ролі в бізнесі на споживача; прозорість
ринків; можливість створення стратегій на основі управ�
ління мережами (мережевий маркетинг, інтернет�бан�
кінг та електронний уряд).

Крім того, мережева економіка вважається більш
динамічною та відкритою у порівнянні із індустріаль�
ною, оскільки вона орієнтована на постійний пошук но�
вих можливостей для розвитку та інновацій, на встанов�
лення довготривалих відносин з партнерами та клієнта�
ми, на створення клієнтських мереж та задоволення їх
потреб шляхом отримання постійного зворотного зв'яз�
ку, на широкомасштабну горизонтальну та вертикаль�
ну інтеграцію з метою підвищення ефективності.

Принциповою відмінністю мережевої економіки від
попередніх економічних укладів є розробка, передача
та створення додаткової вартості продуктів та послуг в
мережах, зокрема в глобальній мережі Інтернет у ши�
рокому масштабі, а також через інтегровані партнерські
та клієнтські мережі [14]. Глобалізація проявляється в
мережевій економіці не тільки у площині тотальної
інтеграції окремих бізнес�одиниць, а й пояснюється тим,
що географічне розташування окремих частин крупних
корпорацій не має принципового значення, оскільки
управління здійснюється через інформаційно�комуні�
каційні технології — "віртуальне підприємство". Це та�
кож відрізняє мережеву економіку від попередніх еко�
номічних систем.

Проте необхідно також звернути увагу на негативні
соціально�економічні наслідки, які приносить розвиток
мережевої економіки у світі. Зокрема слід зазначити, що
розвиток мережевої економіки призводить до концент�
рації великого капіталу у транснаціональних об'єднан�
нях, корпораціях та банках; знижує інформаційну без�

пеку та підвищує ризик кібератак, появу схем вимиван�
ня грошей та шахрайства; впливає на зайнятість насе�
лення та міграцію людського капіталу; впливає на
свідомість людей і нівелює культурну диференціацію;
породжує відсутність узгодженості та закономірностей
функціонування різноманітних мереж; підвищує роль
сектору послуг та знецінює матеріальне виробництво;
призводить до жорсткої конкуренції для малого та се�
реднього бізнесу; несиметричного і нерівномірного роз�
поділу інформації та капіталу, відсутності соціальної
справедливості та соціальної відповідальності.

Крім того, незважаючи на те, що тенденції мереже�
вої економіки простежуються у всіх країнах світу, рівень
їх інтеграції дуже відрізняється, і на перший план вихо�
дить проблема суттєвої диференціації країн за рівнем
інформатизації та спроможністю ефективно відповіда�
ти вимогам мережевої економіки. Оцінка рівня цифро�
візації та розвитку інформаційно�комунікаційних про�
цесів проходить за такими основними індексами як
індекс розвитку інформаційно�комунікаційних техно�
логій (ICT Development Index), індекс готовності до учас�
ті в мережевій економіці (Networked Readiness Index — NRI)
та індекс розвитку Інтернету (The Web Index).

Надамо рейтинг країн з останнього опубліковано�
го звіту Міжнародного союзу електрозв'язку, побудо�
ваний на основі результатів оцінки Індексу розвитку
інформаційно�комунікаційних технологій в країнах сві�
ту (ICT Development Index) (проаналізовано у 176 краї�
нах), який відображає рівень розвитку інформаційних
технологій та можливість адаптації до нових тенденцій
мережевої економіки в різних країнах. Такий комбіно�
ваний показник характеризує досягнення країн світу с
точки зору розвитку інформаційно�комунікаційних тех�
нологій (ІКТ) — доступ та використання ІКТ, наявність
навичок та спеціальних знань у населення по викорис�
танню даних ІКТ. Організація Об'єднаних Націй наго�
лошує, що саме рівень розвитку ІКТ є одним з найбільш
важливих показників економічного та соціального бла�
гополуччя країн.

Розглянемо також рівень розвитку мережевої еко�
номіки в різних країнах світу і за іншим показником —
Індексом готовності до участі в мережевій економіці
(Networked Readiness Index — NRI) та порівняємо з ре�
зультатами, наданими вище. Цей показник був запро�
понований Центром міжнародного розвитку Гарвардсь�
кого університету за підтримки Світового банку в рам�
ках проекту INFODEF. Індекс мережевої готовності є
комплексним показником розвитку ІКТ та використан�
ня їх для отримання конкурентної переваги та сталого
розвитку, який представляється Всесвітнім економічним
форумом та Міжнародною школою бізнесу INSEAD,
останній опублікований звіт датується 2016 роком.

Індекс розвитку Інтернету у свою чергу характери�
зує рівень впливу Інтернету на різні сфери суспільного
життя країн світу та оцінює його вплив за чотирма ос�
новними параметрами: проникнення, свобода і
відкритість, якість контенту, права та можливості. За
останніми опублікованими даними до числа країн з

Рейтинг Країна Індекс розвитку ІКТ 
1 Ісландія 8.98 
2 Південна Корея 8.85 
3 Швейцарія 8.74 
4 Данія 8.71 
5 Великобританія 8.65 
6 Гонконг 8.61 
7 Нідерланди 8.49 
8 Норвегія 8.47 
9 Люксембург 8.47 
10 Японія 8.43 

Таблиця 1. Індекс розвитку інформаційно#комунікаційних технологій
в країнах світу у 2017 р.

Джерело: складено автором на основі [17].
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найбільш розвиненою інтеграцію Інтернету відносять�
ся Данія, Фінляндія, Норвегія, Великобританія, Швеція,
Сполучені Штати Америки, Ісландія, Південна Корея,
Нідерланди та Бельгія [19]. Рівень розвитку Інтернету в
наш час ототожнюється з рівнем суспільного розвитку
та надає можливість країнам оцінювати проблемні ас�
пекти в їх політиці та здійснювати моніторинг свого
прогресу в області впровадження інтернет�технологій.

Стрімкий розвиток мережевої економіки у світі сти�
мулює країни та міжнародні організації зосереджува�
ти увагу на створенні стратегій адаптації до нових тен�
денцій ринку, пошуку шляхів допомоги країнам, що роз�
виваються, в розвитку цифровізації та впровадженні
інформаційно�комунікаційних технологій, винайденні
нових способів ефективної кооперації з іншими краї�
нами та налагодження мережевих зв'язків на національ�
ному ринку. Так, наприклад, США запровадили стра�
тегію комерціалізації її цифрової інформаційної мережі
ще у 90�х роках минулого століття, а країни Африки
почали лише нещодавно замислюватися про не�
обхідність вироблення національних стратегій.

На початку XXI ст. Японія виробила стратегію
"E�Japan", в якій увага приділена створенню інформа�
ційної інфраструктури та впровадженню технологічних
досліджень у сфері інформатизації суспільства; Євро�
пейський союз представив стратегію "Digital Agenda/
Europe 2020 strategy", у якій звернув увагу на не�
обхідність створення єдиної цифрової мережі та єди�
ного цифрового ринку, а також підкреслив роль відкри�
тої цифрової економіки як конкурентної переваги краї�
ни у світі; Франція та Австралія у своїх стратегіях Digital
France 2020 та National Digital Economy Strategy зосе�
реджує увагу на популяризації електронних додатків та
сервісів, особливо електронний уряд та електронна ко�
мерція, а Німеччина робить наголос на кібер�фізичних
системах, Інтернеті речей, хмарних сервісах та інфор�
маційній безпеці [15].

Вироблення національних стратегій визначає векто�
ри розвитку для всіх економічних суб'єктів країни, ви�
окремлює шляхи адаптації під сучасні умови ринку,
сприяє створенню єдиного економічного простору та
надає підтримку бізнесу всіх рівнів. До найбільш перс�
пективних бізнес�моделей та напрямів інноваційної
діяльності, які безпосередньо пов'язані з мережевим
економічним укладом в сучасних умовах розвитку відно�
сять електронну комерцію, SMM технології маркетин�
гу, електронні послуги (B2С — моделі), електронні
біржі, кроссканальні партнерські мережі (B2B — мо�
делі), ринок державних закупівель, електронний уряд
(B2А та C2А — моделі), електронні приватні аукціони,
онлайн�освіту (C2С — моделі).

Згідно з аналітичним оглядом Організації економіч�
ного співробітництва та розвитку (OECD Digital Eco�
nomy Outlook), присвяченого напрямам розвитку інфор�
маційно�комунікаційних технологій у світі та переваг
цифрової економіки, до числа головних цілей країн у
сфері розвитку ІКТ належать розвиток сервісів елект�
ронного уряду, телекомунікаційної інфраструктури, по�
силення безпеки та конфіденційності, цифрової іденти�

фікації, впровадження ІКТ у соціальних сферах (охо�
рона здоров'я, освіта) та у малому та середньому бізнесі,
електронна комерція, розвиток навичок та відповідної
компетенції у роботі з ІКТ [20].

В умовах майже абсолютної глобалізації мережева
економіка висуває такі вимоги ефективному бізнесу, як
використання інформації як головного ресурсу для
успішної роботи завдяки активній присутності у гло�
бальній мережі Інтернет, фокусування на клієнті, його
потребах, думках та побажаннях, максимальна касто�
мізація та індивідуалізація продукції, інноваційність і
відкритість до впливу зовнішніх факторів, створення
власної клієнтської та партнерської мережі завдяки
лояльності до бренду, використання переваг стратегій
інтеграції.

Щорічно мережева економіка розвивається все
більше, і країни та окремі бізнес�одиниці, що прагнуть
бути конкурентоспроможними на світовому ринку, ма�
ють приділяти значну увагу розвитку мереж, інформа�
тизації суспільства та впровадженню сучасних інфор�
маційно�комунікаційних технологій. Використовуючи
переваги сучасного економічного укладу та нівелюючи
негативні аспекти, компанії можуть отримати лояльні
та міцні партнерські і клієнтські мережі, мультипліку�
вати власні прибутки та досягти стрімкого успіху, а краї�
ни досягають сталого розвитку економіки та рівноправ�
ної інтеграції в глобальне інформаційно�мережеве се�
редовище.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Поява та розвиток нової економічної моделі у рам�

ках глобалізації, "мережевої економіки", що базується
на широкомасштабному використанні інформаційно�
комунікаційних технологій, надає можливість створю�
вати та розвивати принципово нові форми взаємодії та
інтеграції суб'єктів господарювання, ефективно управ�
ляти ресурсами, досягати більш високої продуктивності
і у підсумку отримувати довгостроковий сталий розви�
ток економіки та суспільства у рамках єдиного еконо�
мічного простору. Саме тому як державам, так і окре�
мим бізнес�одиницям слід приділяти значну увагу сучас�
ним економічним тенденціям та спрямовувати власні зу�
силля на інновації у сфері інформаційно�мережевих тех�
нологій задля успішного конкурування на світовому
ринку.
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ANALYSIS OF THE BALANCE SHEET OF ENTERPRISE

У статті розкрито суть поняття фінансова звітність, а особливо основне значення заповнення бухгалтерсь;
кого балансу підприємствами та здійснення його аналізу. Розкрито сутність інформації, яку відображено у
фінансовій звітності та балансі підприємства та розкрито основний перелік документів, які входять до звітності.
Сформовано інформаційну систему обробки та аналізу великого масиву інформації на підприємствах. Пред;
ставлено основних користувачів фінансової звітності, які здійснюють її аналіз та приймають відповідні уп;
равлінські рішення на основі даних проведеного дослідження. Визначено основні етапи аналізу фінансової
звітності та розглянуто важливе науково;практичне завдання, присвячене удосконаленню методичного підходу
до аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств. Сформовано висновки з цього дослідження та пред;
ставлено варіанти покращення здійснення аналізу показників фінансової звітності підприємства.

The essence of the concept of financial reporting, and especially the main importance of filling the balance sheet
of enterprises and its analysis. The essence of the information, which is reflected in the financial statements and balance
sheet of the enterprise, is disclosed and the main list of documents included in the reporting is disclosed. The purpose
and importance of preparation of financial statements in the current economic conditions are disclosed. An information
system for processing and analysis of a large array of information at enterprises has been formed. The main users of
the financial statements are presented, who carry out its analysis and make appropriate management decisions based
on the data of the conducted research. The basic stages of the analysis of the financial statements are identified and
the important scientific and practical task devoted to the improvement of the methodical approach to the analysis of
the financial statements of domestic enterprises is considered. At one stage, it is proposed to calculate the integral
indicators of financial statements: property, liquidity, financial independence, business activity and profitability using
the sum method. The next stage is devoted to the calculation of the coefficients of gravity of the integrated financial
statements of domestic enterprises. At the last stage determine the type of financial condition of the enterprise. In the
context of market relations, significant expansion of the rights of enterprises in the field of financial and economic
activity, the role of timely and qualitative analysis of the financial condition of enterprises, assessing their liquidity,
solvency, financial stability and finding ways to improve and strengthen financial stability, recovery of enterprises
and their recovery from crisis status. The conclusions of this study have been formed and options for improving the
analysis of the financial statements of an enterprise have been presented. Improvement of the methodology of
preparation of the financial statements at the enterprises is suggested, the gradual implementation of the choice of
accounting policy is recommended, the set of principles, methods, methods of accounting depending on the influence
of factors of external and internal environment is substantiated.

The development of analysis software will allow the management of the enterprises to carry out monthly analysis
and use its results for the development of sound management decisions. Methods for calculating balance sheet liquidity,
solvency and financial stability indicators should be set out in more detail and simplified. This will further develop a
specialized program for the use of computer hardware in the analysis of the financial condition of the enterprise.

Ключові слова: аналіз, фінансова звітність, бухгалтерський баланс, користувачі звітності, бухгалтерська
інформація, управлінські рішення, порівняння, актив, пасив, ліквідність.

Key words: analysis, financial statements, balance sheet, users of accounting, accounting information, management
decisions, comparison, asset, liability, liquidity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для нормального та ефективного функціонування

кожного підприємства потрібно здійснювати система�
тичний аналіз показників фінансової звітності. На сьо�

годні в Україні у фінансової звітності відбуваються
зміни, пов'язані з адаптацією до вимог міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку та звітності. Прак�
тика господарювання свідчить, що фінансова звітність
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виконує досить важливі функції. Проблема аналізу бух�
галтерського балансу полягає у тому, щоб мати чітку
уяву про фінансовий стан підприємства, потрібно вміти
правильно розподілити ресурси, виявити напрями його
розвитку, визначити основні питання, які потребують
коригування. Який фінансовий стан підприємства? Пе�
ребуває воно в стадії підйому чи скорочення своєї діяль�
ності? Наскільки ефективно працюють підприємства? Всі
ці відповіді можна знайти, вивчивши фінансові звіти.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретико�методологічні та методичні засади ана�
лізу фінансової звітності підприємств знайшли відоб�
раження в роботах таких науковців: О.В. Бедзай [1,
с. 86—89], Т.Г. Бондарєва [2, с. 20—28], С.Л. Демиденко
[3, с. 218—225], О. Зигрій [4, с. 208—210], Н.О. Мізякіна
[5, с. 82—86], А.В. Озеран [6, с. 200—204], О.М. Петрук
[7], Н.Г. Слободян [8, с. 67—71], Н.І. Федоронько [9, с.
337—341]. Аналіз даних досліджень цих науковців вия�
вив неоднозначність методичних підходів до аналізу
фінансової звітності підприємств, оскільки вони
більшою мірою мають обмежену сферу застосування,
зокрема, спрямовані на виявлення ознак банкрутства,
рівня інвестиційної, приватизаційної привабливості,
кредитоспроможності.

МЕТА СТАТТІ
Основною цілю статті є розуміння важливості та

необхідності складання фінансової звітності підприє�
мства, здійснення її аналізу, розкриття інформації
відображеної у звітності, та встановити як інформа�
ція, яка надходить на підприємство може впливати на
її показники та як користувачі цієї звітності вміло та
ефективно приймають різноманітні рішення задля по�
кращення фінансово�господарської діяльності
підприємства не порушуючи чинного законодавства,
яке нині є недосконалим. Тобто дотримання чинного
законодавства є правильним, але в діяльності госпо�
дарюючих суб'єктів, є моменти, які повною мірою не
охоплені підтримкою певних нормативних актів чи
інших документів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На сьогодні кожен господарюючий суб'єкт, здійс�

нюючи свою діяльність, має на меті отримати максималь�
ний прибуток за мінімальних витрат.

Тому, будь�який підприємець повинен вміло вико�
ристовувати дані фінансової звітності, оскільки на їх
основі можна ретельно розглянути й оцінити фінансо�
вий стан підприємства та прийняти виважені управ�
лінські рішення.

Для утримання стабільної тенденції розвитку фінан�
сово�господарської діяльності підприємства в умовах
постійного загострення конкурентної боротьби необхід�
но достовірно оцінювати фінансовий стан підприємства.
Фінансовий стан підприємства характеризує забезпе�
ченість власними оборотними коштами, оптимальне
співвідношення запасів товарно�матеріальних цінностей
з потребами виробництва, а також своєчасне прове�
дення розрахункових операцій і платоспроможність [5,
с. 82—86].

Оцінка фінансового стану підприємства показує в
яких конкретних напрямах потрібно вести цю роботу.
Відповідно до цього результати аналізу надають від�
повідь на питання, які існують найважливіші способи
поліпшення фінансового стану підприємства в конкрет�
ний період його діяльності.

Фінансова звітність також є необхідною для зов�
нішніх і внутрішніх користувачів, оскільки забезпечує
їх повною, правдивою та неупередженою інформацією
про господарюючий суб'єкт [8, с. 67—71].

Фінансова звітність — це сукупність форм звітності,
складених на основі даних бухгалтерського обліку з
метою надання зовнішнім та внутрішнім користувачам
узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді,
який зручний і зрозумілий для прийняття цими корис�
тувачами певних ділових рішень.

Метою складання фінансової звітності є надання
користувачам для прийняття рішень повної, правдивої
та неупередженої інформації про фінансовий стан, ре�
зультати діяльності та рух грошових коштів підприєм�
ства за звітний період.

Повнота інформації фінансової звітності забезпе�
чується відображенням усіх господарських операцій в
системі бухгалтерського обліку в момент їх здійснення
та правильного узагальнення в усіх наступних регіст�
рах синтетичного та аналітичного обліку та в здійсненні
усіх необхідних виробничих та інших процесів на
підприємстві у встановлені строки.

Правдивість інформації фінансової звітності забез�
печується відображенням господарських операцій за їх
сутністю, а не тільки за юридичною формою [12, с. 859—
854].

Неупередженість інформації фінансової звітності
забезпечується тим, що не допускається перекручень її
показників працівниками бухгалтерії та іншими корис�
тувачами фінансової звітності [3, с. 218—225].

Тому, щоб зрозуміти яка саме інформація відобра�
жена у звітності, потрібно чітко знати, що ж відносять
до її видів (рис. 1).

Переглянувши цей рисунок, вже стає зрозумілим,
що фінансова звітність охоплює відображення інфор�
мації про усе майно на підприємстві та джерел його
формування. Оскільки у нашого дослідження більше
уваги приділяється бухгалтерському балансі, то пропо�
нуємо розглянути основні поняття, які стосуються саме
балансу підприємства.

О.М. Петрук зазначає, що бухгалтерський баланс є
основним звітним документом підприємства, який є мо�
ментальним знімком фінансово�господарського стану
підприємства на певну дату. Баланс дає змогу зробити
оцінку найсуттєвіших ознак фірми. Саму процедуру
оцінок прийнято називати читанням балансу. Вміння
читати баланс — важлива професійна характеристика
фінансиста, яка дає йому можливість складати про�
гнозні баланси й управляти найважливішими фінансо�
вими параметрами підприємства. До того ж уміння чи�
тати фінансові звіти допомагає фінансовому аналітику
скласти правильну думку про фінансовий стан і вироб�
ничу діяльність інших компаній [7].

Згідно НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності" баланс (звіт про фінансовий стан) є звітом
про фінансовий стан підприємства, який відображає на
певну дату його активи, зобов'язання і власний капі�
тал. Баланс підприємства складається на кінець остан�
нього дня звітного періоду. У балансі відображаються
активи, зобов'язання та власний капітал підприємства
[13].

У господарські діяльності підприємств різних орга�
нізаційних форм існують такі випадки, коли складаєть�
ся окремий бухгалтерський баланс. Для складання ок�
ремого балансу внутрішні дані первинних документів
про господарські операції філій, представництв,
відділень та інших відокремлених підрозділів, виділе�
них підприємством на окремий баланс, а також про гос�
подарські операції, які відповідно до законодавства
підлягають відображенню в окремому балансі, зано�
сяться до окремих (відкритих для цього відокремле�
ного підрозділу або для відображення господарських
операцій з певної діяльності підприємства) регістрів
бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів
бухгалтерського обліку складаються окремий баланс
і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначе�
них господарських операцій. Показники окремого ба�
лансу і відповідних форм фінансової звітності вклю�
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чаються до балансу і відповідних форм фінан�
сової звітності підприємства. Особливості
складання окремого балансу спільної діяль�
ності визначаються національними положен�
нями (стандартами) бухгалтерського обліку
або міжнародними стандартами фінансової
звітності. Під час складання балансу та відпо�
відних форм фінансової звітності підприємств
з урахуванням показників окремого балансу
та відповідних форм окремої фінансової
звітності інформація про внутрішньогоспо�
дарські розрахунки (взаємні зобов'язання у
рівній сумі) не наводиться [2, с. 20—28].

Бухгалтерський баланс відображає госпо�
дарські засоби підприємства в двох аспектах: з
одного боку, за їх складом і розміщенням, з
другого — за джерелами їх формування і цільо�
вим призначенням. Всі засоби в балансі групу�
ються й узагальнюються в грошовому ви�
мірнику. Для того, щоб відобразити стан засобів, баланс
складається на визначений момент, тобто на кінець ос�
таннього дня звітного періоду. Через те, що в балансі
відображається тільки стан засобів, тобто показники
відображаються в статиці, а не в динаміці, він не харак�
теризує рух і використання засобів та джерел. Цю
інформацію отримують з даних поточного бухгалтер�
ського обліку і системи бухгалтерських рахунків [3,
с. 218—225 ].

Інформаційне забезпечення балансу підприємства є
досить важливим процесом його складання. Така важ�
ливість обгрунтовується тим, що вся інформація відоб�
ражена в балансі проходить певний етап обробки та си�
стематизацію даних, велика кількість інформації уза�
гальнюється та коригується.

Тому спеціалістам цієї галузі роботи потрібно ре�
тельно та правильно фіксувати усі господарські операції
у відповідні документи протягом усього періоду діяль�
ності підприємства.

Інформація, яка представлена у балансі, є декіль�
кох видів вхідна та вихідна, статистична, фінансова,
управлінська, документальна, усна, підтверджена, не
підтверджена, достатня, неповна та ін. Всі види інфор�
мації створюють на підприємстві свого роду інфор�
маційну систему, яка в свою чергу фіксує, реєструє,
обробляє та аналізує всі дані, які використовуються
у фінансово�господарській діяльності підприємства.
Але потрібно пам'ятати, що надмірна кількість інфор�
мації у звітах також є негативним фактором для ко�
ристувачів, які її використовують, тому інформацію
потрібно обробити, проаналізувати так, щоб її не
було над міру, але і було б достатньо, щоб приймати
ефективні рішення щодо покращення показників
звітності та фінансово�господарського стану підприє�
мства [1, с. 86—89].

Узагальнивши напрацювання науковців та вчених у
цьому аспекті пропонуємо інформаційну систему, що
має певні етапи накопичення та обробки всієї інформації
(рис. 2).

Розглянувши таку систему, можна зробити висно�
вок, що вона є безперервною та динамічною, тому, що
вся інформація, яка входить та виходить від неї є об�
робленою, узагальненою та проходить чи має пройти
етап аналізу.

Як стає зрозуміло, дана категорія є важливою в пер�
шу чергу для користувачів фінансової звітності. По�
трібно чітко розмежовувати хто є цими користувачами,
і яка саме інформація їх цікавить для вмілого керуван�
ня своїм бізнесом.

Як уже відомо користувачі фінансової звітності —
це юридичні та фізичні особи, які є як власниками цьо�
го підприємства так і його контрагентами чи органами
контролю за діяльністю. Вони повинні систематично
здійснювати оцінку показників звітності, щоб бути впев�
неними у своїй платоспроможності та законності веден�

ня своєї діяльності протягом усього періоду. Для цього
повинен здійснюватись безперервний бухгалтерський
облік на підприємстві та внутрішній контроль за його
ефективністю.

У процесі дослідження виявлено, що користувачі
фінансової звітності поділяються за інформаційними
потребами тому щоб більш глибше розглянути це пи�
тання пропонуємо розглянути таблицю 1.

З таблиці 1 видно, що користувачі інформації є до�
сить зацікавленими у результатах тих показників, які
відображені у звітах. А на основі балансу підприємства
можна здійснити найбільш широкий аналіз показників.

О. Зигрій вказує, що основним фінансовим звітом
підприємства є бухгалтерський баланс, який дає змогу
зробити оцінку найсуттєвіших ознак його основної
діяльності. Саму процедуру оцінок прийнято називати
читанням балансу [4, с. 208—310].

Вважається, що бухгалтерський баланс підприєм�
ства є найбільш інформативною формою звітності для
здійснення аналізу та оцінки фінансового стану під�
приємства. За своєю будовою баланс є двосторонньою
таблицею. Ліва частина, в якій відбивається предмет�
ний склад, розміщення і використання майна органі�
зації, називається активом балансу. Права частина на�
зивається пасивом балансу і показує величину коштів,
вкладених у господарську діяльність організації, фор�
му його участі у створенні майна [9, с. 337—341, 11, с.
152—159].

Структура та зміст балансу змінюються залежно від
форм власності, рівня продуктивних сил і розвитку ви�
робничих відносин суспільства.

Баланси класифікують за:
— джерелами складання;
— термінами складання;
— обсягами даних;
— змістом;
— формою.
Найважливішими спеціальними прийомами аналізу

фінансового стану є порівняльний або просторовий
аналіз. Він забезпечує зіставлення показників дослі�
джуваного періоду з аналогічними плановими поперед�
німи, нормативними, середніми або найкращими (ета�
лонними) показниками, які розглядаються як база по�
рівняння. В процесі використання цього методу аналізу
розраховується розмір абсолютних і відносних відхи�
лень порівняльних показників. Обов'язковою умовою
зіставлення порівняльних показників є єдність методи�
ки їх розрахунків та порівнянність календарних періодів
часу [10, с. 342].

Для здійснення аналізу фінансового стану підприє�
мства на основі бухгалтерського балансу підприємства
науковці, зокрема А.В. Озеран, рекомендують здійсню�
вати його певні етапи:

1. Підготовка інформаційної бази для формування
показників фінансової звітності вітчизняних під�

 

  

Фінансова звітність 

Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) 

Звіт про фінансові 
результати (Сукупний 

дохід) 

Звіт про власний 
капітал 

Примітки до 
фінансової звітності 

Звіт про рух грошових 
коштів 

Рис. 1. Види фінансової звітності підприємства

Джерело: згруповане за даними [11].
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приємств.
2. Формування показників фінансової звітності

вітчизняних підприємств.
3. Аналіз та оцінка показників фінансової звітності

підприємств.
Достатньо очевидно, що інформаційною базою для

аналізу фінансової звітності вітчизняних підприємств є
форма 1 "Звіт про фінансовий стан" та форма 2 "Звіт про
фінансові результати". На наш погляд, до показників
фінансової звітності, які комплексно характеризують
фінансово�господарську діяльність варто віднести:

— показники майнового положення;
— показники ліквідності;
— показники фінансової незалежності;
— показники ділової активності;
— показники рентабельності.
На другому етапі пропонують розрахувати інтег�

ральні показники фінансової звітності вітчизняних
підприємств: майнового положення, ліквідності, фінан�
сової незалежності, діловій активності та рентабель�
ності за методом сум [6, с. 200—204].

На їх думку, такий метод є найбільш ефективним.
Це пояснюється тим, що показники фінансової звітності
вітчизняних підприємств, які входять у кожну аналітич�
ну групу, є рівнозначними між собою та мають однакові
одиниці вимірювання. Нормативним значенням для
інтегрального показника майнового положення є 2;
ліквідності 5; фінансової незалежності 4; ділової актив�
ності 12 і рентабельності 4.

На третьому етапі варто розрахувати коефіцієнти
вагомості інтегральних показників фінансової звітності
підприємств. Їх можна визначити за допомогою експер�
тного оцінювання або статистичного моделювання [5,
с. 82—86].

На четвертому етапі, на їх думку, варто розрахува�
ти комплексний інтегральний показник фінансової
звітності вітчизняних підприємств за модифікованим

методом сум [5, с. 82—86]. Це пояснюється
тим, що показники майнового положення,
ліквідності, фінансовій незалежності,
діловій активності та рентабельності не є
рівнозначними між собою.

На п'ятому етапі, вони зазначають, що
потрібно визначити тип фінансового стану
підприємств, тобто чи підприємство є фінан�
сово стійким, фінансово стабільним та
фінансово безпечним.

На сьогодні вітчизняні підприємства
характеризуються різним рівнем поточного
фінансового стану. Об'єктивні закони рин�
кової економіки змушують вітчизняні
підприємства постійно шукати нові ефек�
тивні методи, принципи та важелі здійснен�
ня фінансово�господарської діяльності.
Динамічний розвиток ринку, посилення
конкуренції як на вітчизняному, так і на за�
кордонному ринках вимагають від сучасних
підприємств впровадження заходів до

підвищення ефективності фінансово�господарської
діяльності, забезпечення її гнучкості та динамічності у
взаємодії із зовнішнім середовищем. Достатньо очевид�
но, що функціонування системи є неможливим без ви�
користання механізмів. Серед них важливе місце нале�
жить механізму аналізу фінансової звітності вітчизня�
них підприємств.

З метою удосконалення методології складання бух�
галтерської фінансової звітності на підприємствах ре�
комендовано поетапне здійснення вибору облікової
політики, обгрунтована сукупність принципів, методів,
прийомів ведення бухгалтерського обліку в залежності
від впливу факторів зовнішнього і внутрішнього сере�
довищ [5, с. 82—86].

Розробка програмного забезпечення аналізу дасть
змогу керівництву підприємств проводити щомісячно
вказаний аналіз та використовувати його результати для
розробки обгрунтованих управлінських рішень. Мето�
ди розрахунку показників балансової ліквідності, пла�
тоспроможності, та фінансової стабільності в методи�
ках слід викласти більш детально та спрощено. Це дасть
змогу в подальшому розробити спеціалізовану програ�
му для використання комп'ютерної техніки в аналізі
фінансового стану підприємства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансова звітність підприємства є досить гнучкою
та важливою системою даних для користувачів усіх
рівнів. Інформація відображена в ній має всеохоплюю�
чий характер та вплив на показники звітності в різних
напрямках.

Вже стає зрозумілим, що самим охоплюючим та
більш повним інформаційним документом на під�
приємстві є бухгалтерський баланс, який, на нашу
думку розкриває в собі великий потік різноманітних
показників, які в свою чергу також впливають на
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результатів 

Рис. 2. Структура інформаційної системи

Джерело: згруповане за даними [3].

№ п\п Користувачі Інформаційні потреби користувачів 
1. Інвестори, власники Інформація про придбання, продаж та володіння цінними паперами, участь у капіталі 

підприємства, оцінка якості управління, визначення суми дивідендів, що підлягають 
розподілу 

2. Керівництво підприємства Інформація, яка стосується регулювання діяльності підприємства 
3. Банки, постачальники та 

інші кредитори 
Інформація про забезпечення зобов'язань підприємства, оцінка спроможності 
підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання 

4. Замовники Інформація, необхідна для оцінки спроможності підприємства своєчасно виконувати свої 
зобов'язання 

5. Працівники підприємства Інформація, необхідна для оцінки спроможності підприємства своєчасно виконувати свої 
зобов'язання, забезпечення зобов'язань підприємства перед працівниками 

6. Органи державного 
управління 

Інформація, необхідна для формування макроекономічних показників 

Таблиця 1. Користувачі фінансової звітності

Джерело: згруповане за даними [11].
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діяльність підприємства в різних напрямах відповід�
но до економічної ситуації в Україні на сьогоднішній
день.

Дослідженням встановлено, що науковці винайшли
такі етапи, які більш точно оцінюють стан підприємства
на певний момент часу, настільки діяльність підприємств
є стабільною та безпечною протягом усього періоду
існування.

На основі розгляду цих етапів ми хочемо звернути
увагу на те, що з наступними періодами їх діяльності їм
прийдеться розробляти все більш нові методи чи меха�
нізми здійснення аналізу показників, які будуть менш
затратливіші по терміну здійснення та можливо простіші
у виконанні, що є не менш важливо.

Таким чином, керівництву підприємств потрібно
постійно удосконалюватись та пристосовуватись до
різних середовищ, які трапляються в господарській
діяльності і вміло приймати такі рішення, щоб і показ�
ники покращувати відповідно до норм та стандартів чин�
ного законодавства.
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ECONOMIC SUMMARY, CLASSIFICATION AND MAIN TYPES OF SERVICES

Метою статті є здійснення дослідження економічної сутності послуг, класифікації послуг та основних видів
продуктів сфери послуг.

У процесі дослідження використовувались: загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного уза;
гальнення — для дослідження теоретичних основ, характеристик та ознак дефініції "послуга", визначення ос;
новних параметрів, що характеризують послугу, а також набули поширення у різних визначеннях цієї кате;
горії; системний підхід — для обгрунтування та формування власного визначення дефініції "послуга", класи;
фікації послуг за об'єктами їх здійснення.

Обгрунтовано причини складності визначення поняття послуги та основні параметри, що характеризу;
ють послугу, власне визначення дефініції "послуга".

Наукова новизна полягає у визначенні основних параметрів, що характеризують послугу, а також набули
поширення у різних визначеннях обраної категорії, розробці авторського визначення дефініції "послуга",
здійсненні класифікації послуг за об'єктами їх здійснення.

Отримані результати дослідження направлені на забезпечення удосконалення засад управління діяльні;
стю підприємств сфери послуг та забезпечення виского рівня конкуреноспроможності та ефективності.

The purpose of the article is to study the economic nature of services, the classification of services and the main
products of the service industry. The urgency and necessity of comprehensive consideration and exploration of services
is due to the fact that the service sector is one of the most dynamic and significant areas of economic activity, both for
Ukraine and most of the world, and according to the classification of services developed by the World Trade
Organization and contained in In the General Agreement on Trade in Services, the number of services in general exceeds
the mark of 600 species. Yes, it is essential for the domestic economy and, over time, its importance is steadily increasing.
The largest share of services is also in the structure of gross domestic product of many developed countries, where it
sometimes reaches 70%. Until the introduction of market conditions for the functioning of the economy, the service
sector was not a priority for the domestic government, which resulted in the lack of conditions in Ukraine for the
normal functioning of this sector, which significantly impeded its development. A radical change in the situation
began with the formation of market relations in Ukraine, which led to a significant increase in the domestic service
sector.

In the course of the research were used: general scientific methods, in particular: methods of theoretical
generalization — to study the theoretical bases, characteristics and features of the definition of "services", to determine
the basic parameters that characterize the service, as well as to become widespread in various definitions of this
category; systematic approach — to justify and formulate your own definition of "services", to classify services by
objects of their implementation.

The reasons for the complexity of defining the concept of service and the basic parameters that characterize the
service, its own definition of the definition of "service" are substantiated.

The scientific novelty is to determine the basic parameters that characterize the service, as well as to become
widespread in various definitions of this category, to develop the author's definition of the definition of "services", to
carry out the classification of services by the objects of their implementation.

The results of the study are aimed at ensuring improvement of the principles of management of activity of the
enterprises of the service sector and ensuring a high level of competitiveness and efficiency.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність та необхідність всебічного розгляду та

дослідження послуг викликана тим, що сфера послуг є
однією з найбільш динамічних та найбільш вагомих сфер
економічної діяльності як для України, так і для більшості
країн світу, а за класифікацією послуг, що розроблена
Світовою організацією торгівлі і міститься в Генеральній
угоді про торгівлю послугами, кількість послуг взагалі
перевищує відмітку у 600 видів. Так, вона має суттєве зна�
чення для вітчизняної економіки і з часом її значимість

Ключові слова: посуга, дефініція, сутність, класифікація, критерії, групи, характеристика, особливості.
Key words: service, definition, essence, classification, criteria, groups, characteristics. specifics.

постійно збільшується. Найбільшою частка послуг є і у
структурі валового внутрішнього продукту багатьох роз�
винених країни, де вона інколи досягає 70%. До часу зап�
ровадження ринкових умов функціонування економіки
сфера послуг не була пріоритетною для вітчизняного уря�
ду, внаслідок чого в Україні були відсутні умови для нор�
мального функціонування цієї сфери, що суттєво стри�
мувало її розвиток. Докорінна зміна ситуації розпоча�
лась з часу формування в Україні ринкових відносин, що
спричинило значне зростання вітчизняної сфери послуг.
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Такий значний розвиток сфери послуг, який спосте�
рігається в світі в останні роки спричинений цілим пере�
ліком різноманітних факторів, серед яких основними є:

— державна політика спрямована на мінімізацію та
послаблення державного втручання в регулювання еко�
номіки та діяльність суб'єктів господарювання, в тому
числі шляхом приватизації відповідних підприємств та
усунення різноманітних обмежень та бар'єрів в діяль�
ності підприємств, що займаються наданням послуг на�
селенню тощо;

— зміни в пріоритетах просування та ведення бізне�
су з цілеспрямованим посиленням сервісної складової
в діяльності підприємств та підвищенням якості послуг,
що надаються, для розширення кола потенційних спо�
живачів та збільшення їх прихильності до підприємства;

— зміни вподобань та пріоритетів безпосередньо у
самих споживачів товарів та послуг, на задоволення
яких орієнтуються підприємства;

— поява нових нетрадиційних видів послуг, внаслі�
док розвитку інформаційних, комп'ютерних і телекому�
нікаційних технологій, активне залучення споживачів до
переваг, які надає мережа Інтернет;

— подальша глобалізація світової економіки, в тому
числі розширення діяльності транснаціональних корпо�
рацій, які здійснюють свою діяльність у сфері послуг.

З огляду на вищевикладене дослідження економіч�
ної сутності, класифікації та основних видів продуктів
сфери послуг є вкрай важливим для подальшого удос�
коналення засад та механізмів управління діяльністю
підприємств сфери послуг.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питаннями дослідження економічної сутності по�

слуг та їх особливостей займались такі науковці, як
Л. Беррі, К. Гронроус, Д. Коуел, В. Апопій, О. Азарян,
Н. Іванов, І. Бухтерева,— В. Воронкова, С. Гавриленко,
П. Зав'ялов, В. Димидов, Р. Кирилович, О. Любіцева,
В. Прищепенко, О. Пащук, О. Решетняк тощо. Класи�
фікації послуг присвячено дослідження А. Грязнової,
А. Горна, Є. Жильцова, М. Іванова, М.Ф. Котлера, К. Лав�
лока, А. Мельник, В. Рутгайзера, Л. Соловйової, Т. Со�
фіної, Т. Хілла, А. Челенкова та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є здійснення дослідження економіч�

ної сутності, класифікації та основних видів продуктів
сфери послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дефініція "послуга", як і самі послуги, відомі людству
з давніх давен, однак серед науковців так і не вироблене
єдине універсальне загальноприйняте визначення, яке б
задовольняло хоча б більшість з них. За твердженням
Н. Миронової до факторів, що стали причиною склад�
ності визначення поняття послуги, слід віднести:

— до послуг відносяться усі економічні блага, які
неможна віднести до промислового виробництва або
сільського господарства;

— до послуг відносяться чисельні й різносторонні
дії, направлені на різні об'єкти;

— усі види послуг офіційною статистикою відно�
сяться до одного класу економічних благ;

— послуга — гнучкий об'єкт, межі якого легко змі�
нюються [1].

На нашу думку, додатковими факторами цього мо�
жуть також бути: по�перше, сама дефініція є багато�
гранною і, отже, може розглядатись з різних точок зору
(наприклад, економічної, соціальної та інші); по�друге,
має місце різноманітність сфер дослідження науковців,
рівень комплексності здійснюваних досліджень, особ�
ливості питань та завдань самих досліджень, що також
може обмежувати саме поняття. Сферу послуг утворю�
ють різноманітні і різнорідні галузі діяльності, які ство�

рюють матеріальні та нематеріальні послуги, що дає
підстави стверджувати про неї як про сукупність еко�
номічно неоднорідних ринкових сегментів, тобто як
цілісну систему, складниками якої є різні види послуг,
які потрібні населенню та суспільству для нормальної
життєдіяльності загалом та для задоволення потреб
кожної людини зокрема [2, с. 26].

Як результат, серед основних параметрів, що харак�
теризують послугу, а також набули поширення у різних
визначеннях даної категорії, які були розроблені вітчиз�
няними та зарубіжними науковцями, можна виділити такі:

— послуга як процес, певного роду діяльність, що
пов'язано з характером споживання послуг: послуги
споживаються в процесі їх надання;

— за її специфічними особливостями, які розгляда�
ються в якості парадигми маркетингу послуг, але їх пе�
релік не є постійним і може включати від однієї до вось�
ми характеристик, водночас "нематеріальність" і "нез�
бережність" використовуються найбільш часто;

— за метою та підсумком її надання, як мета послу�
ги розглядається задоволення потреби, а як підсумок її
надання — результат, який не має матеріального про�
яву, пов'язаний зі зміною стану клієнта або приналеж�
ної йому власності (товару);

— за об'єктами впливу — об'єктами впливу послуги
виступають людина, суспільство загалом, товари;

— за видом впливу на об'єкт: вплив на об'єкт
здійснює як жива, так і матеріалізована праця;

— за сферою застосування: від невиробничої сфери
до різних галузей суспільного господарства, в тому числі
в матеріальному виробництві.

Більшість науковців вважають послугу такою ж еконо�
мічною категорією як і товар, який від інших товарів
відрізняє те, що його товарна форма є результатом корис�
них властивостей тієї праці, яку витрачено на надання цих
послуг. Проте поняття послуги є більш широким і включає
в себе різноманітні види діяльності. Тому стверджувати, що
вартість послуги полягає тільки в праці, яку витрачено на її
виробництво не є вірним. Існує ряд послуг матеріального
характеру, які при наданні не обмежуються фізичною пра�
цею обслуговуючого персоналу, в процесі обслуговування
можуть бути задіяні обладнання, інструменти, матеріали,
електроенергія, інші види енергії тощо. Все це входить у
вартість послуги, а отже, має пряме відношення до кінце�
вого корисного ефекту від самої послуги [3].

Водночас на думку ряду науковців, послуга не є то�
варом, і, як наполягає Л. Ткаченко, базовими відмін�
ностями послуги від товару є такі:

1. Невідчутність — послугу неможливо продемон�
струвати, спробувати, відчути до моменту безпосеред�
нього придбання.

2. Нерозривність виробництва і споживання: у сфері
послуг виробництво і споживання послуги поєднані в
один процес і відбуваються одночасно.

3. Мінливість якості послуг проявляється в тому, що
якість послуги може сильно відрізнятися під впливом
багатьох суб'єктивних та об'єктивних факторів.

4. Нездатність до зберігання проявляється в тому,
що послуги неможливо виробити завчасно, а спожива�
ти в міру необхідності або можливості [4, с. 45].

На нашу думку, послуга є товаром, але товаром спе�
цифічним, з певними, притаманними лише йому особ�
ливостями та характеристиками, а ті що перераховані
вище є одними з них. Загалом вважаємо, що до основ�
них, ознак послуги необхідно віднести такі:

1) послуга не має чітко вираженого матеріального
характеру;

2) має місце спрямованість послуги на досягнення
певного ефекту або результату;

3) послуга є невіддільною від джерела, яким вона
надається — це стосується і виконавця, і процесу на�
дання послуги;

4) послуга має миттєву споживність, що її отримує
споживач послуги;
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5) якість будь�якої послуги має нестійкий, мінливий
характер;

6) будь�яка послуга здійснюється задля виконання
певного завдання чи мети її отримувача;

7) послуга завжди має визначений характер і є ре�
зультатом певної дії, того хто її надає.

Все це знайшло відображення і безпосередньо на
ринку сфери послуг, серед основних особливостей яко�
го виділяються такі:

— невизначеність послуг ставить споживача послуг у
незручне положення, адже надання послуг, змушує її ви�
робника мати певні знання, уміння, володіти майстерністю;

— у разі надання послуг, складно порівняти через кон�
куренцію, дві або більше конкуруючі пропозиції: можна
лише зіставляти очікування і реальне отримання вигоди;

— інертність споживача — чинник, який забезпечує
повторення "придбання" послуги;

— потужній рівень чутливості до змін на ринку: це
пояснюється неможливістю зберігання і трансформу�
вання послуг;

— організаційну особливість виробництва послуг, де
виробниками послуг виступають (в основному) малі та
середні виробники, оскільки володіють мобільністю та
гнучкістю у конкуруючому середовищі;

— специфіка перебігу надання послуг, яка пов'язана
з особистими контактами спожива і виробника послуг, а
це в свою чергу збільшує вимоги до культури обслугову�
вання, професійної підготовки та етики відносин [5].

Що стосується дефініції "послуга", то за результатами
ж здійсненого вище аналізу сутності дефініції "послуга",
нами було розроблено власне визначення дефініції "послу�
га". Таким чином, послуга — це специфічний товар, який
утворюється внаслідок економічної діяльності, як певні ви�
годи, блага та інші користі, що їх отримує споживач.

Зупинимось тепер більш детально на класифікації
послуг. За результатами здійсненого нами аналізу, всі
класифікації за об'єктами їх здійснення можна поділи�
ти на три великі групи:

1. Класифікації, що надаються міжнародними органі�
заціями і спрямовані на виконання конкретних завдань:
класифікації — Світової організації торгівлі, Світового
банку, Організації економічного співробітництва та роз�
витку, Міжнародного валютного фонду тощо.

2. Класифікації, що надаються різноманітними на�
ціональними і міждержавними організаціями, наприк�
лад, для макроекономічного аналізу і міжнародних по�
рівнянь: Класифікація видів економічної діяльності Ста�
тистичної Комісії Європейського Союзу і Міжнародна
стандартна галузева класифікація видів економічної
діяльності Організації Об'єднаних Націй (ISIC).

3. Класифікації, що надаються фахівцями наукової
сфери в межах здійснюваних ними досліджень, а також
класифікації в законодавчих та нормативно�правових
актах країн.

З першої групи найбільш вживаною є класифікація
Світової організації торгівлі. За цією класифікацією, що
міститься в Генеральній угоді про торгівлю послугами
Світової організацією торгівлі, усі послуги класифіко�
вано на 12 секторів:

— ділові послуги;
— послуги у сфері зв'язку й аудіовізуальні послуги;
— будівельні та пов'язані з ними інженерні послуги;
— дистриб'юторські послуги;
— послуги у сфері освіти;
— послуги, пов'язані з захистом навколишнього се�

редовища;
— фінансові послуги;
— послуги у сфері охорони здоров'я і соціального

забезпечення;
— туризм і послуги, пов'язані з подорожами, послу�

ги з організації дозвілля, культурних і спортивних за�
ходів (крім аудіовізуальних послуг);

— транспортні послуги;
— інші послуги.

Кожен сектор в Генеральній угоді про торгівлю до�
датково поділяється на підсектори (всього 155) [6].

Трохи іншу класифікацію послуг пропонує Світо�
вий Банк, який в свої класифікації робить акцент на русі
факторів виробництва:

— факторні послуги (factor services) — платежі, які
виникають у зв'язку з міжнародним рухом факторів ви�
робництва, передусім із капіталом та робочою силою
(доходи чи інвестиції, роялті та ліцензійні платежі, за�
робітна плата, сплачена нерезидентам);

— нефакторні послуги (non�factor services) — послу�
ги, не пов'язані з рухом факторів виробництва (транс�
порт, туризм, інші нефінансові послуги).

За класифікацією Організації економічного співро�
бітництва та розвитку класифікує послуги поділяються
на такі групи:

1) дистрибутивні послуги — характеризуються тим, що
є пов'язаними з розповсюдженням товарів та інформації
чи переміщенням осіб. Частина таких послуг призначена
для безпосереднього споживання (індивідуального чи гру�
пового), однак більшість виконує посередницькі функції
на шляху руху продукції до споживача (роздрібна торгів�
ля) та у виробничому процесі (транспортні послуги);

2) особисті послуги — характеризуються тим, що спря�
мовані на задоволення індивідуальних потреб певної осо�
би, наприклад, послуги готелів і ресторанів, послуги у
сфері відпочинку та розваг, перукарські й інші послуги;

3) виробничі послуги — характеризуються тим, що
пов'язані безпосередньо з процесом матеріального ви�
робництва та призначені для відповідних суб'єктів гос�
подарювання, в тому числі домогосподарств. До цієї
групи належать: фінансове посередництво, операції з
нерухомістю, найм машин і устаткування, консуль�
таційні послуги у сфері інформатизації, технічний кон�
троль, реклама і т.п.;

4) соціальні послуги — характеризуються тим, що це
безпосередньо неринкові послуги, які спрямовані на задо�
волення різноманітних особистих та суспільних потреб
людей, зокрема, послуги, пов'язані з державним управлін�
ням і соціальним страхуванням, охороною здоров'я та соц�
іальною допомогою, послуги у сфері освіти та культури [7].

Державна статистика США користується північно�
американською класифікаційною статистичною систе�
мою, в якій окремо виділено підсектор ділових та про�
фесійних послуг у загальній структурі сектору послуг.
До цього підсектору відносяться:

— професійні, наукові та технічні послуги;
— послуги управління компаніями (менеджмент);
— допоміжні, супровідні послуги, управління відхо�

дами та санацію [8].
За Класифікацією зовнішньоекономічних послуг, що

затверджена Наказом Державної служба статистики Ук�
раїни від 27.02.2013— № 69, виділяються таки групи послуг:

— послуги з переробки матеріальних ресурсів —
уключають обробку, складання, маркування й упаков�
ку, що здійснюються підприємствами, які не є власни�
ками товарів;

— послуги з ремонту та технічного обслуговуван�
ня, що не віднесені до інших категорій — уключають
роботи з технічного обслуговування і ремонту, здійсню�
вані резидентами стосовно до товарів, що перебувають
у власності нерезидентів (і навпаки);

— транспортні послуги — охоплюють процес пере�
везення людей та предметів із одного місця в інше, а та�
кож суміжні супутні та допоміжні послуги та здавання
в оренду (фрахт) транспортних засобів з екіпажем;

— послуги, пов'язані з подорожами — охоплюють
товари і послуги, придбані в країні відвідування нере�
зидентами цієї країни для власного споживання або
подальшої передачі третій особі;

— послуги з будівництва — охоплюють створення,
відновлення, ремонт, продовження терміну експлуатації
капітальних активів або управління такими капітальни�
ми активами у вигляді будівель, інженерно�технічного
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благоустрою земельних ділянок та інших будівельних
об'єктів, як�от: дороги, мости та греблі;

— послуги зі страхування — охоплюють здійснення
страховими компаніями — резидентами різних видів
страхування для нерезидентів і навпаки;

— послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю, —
охоплюють послуги, які звичайно надаються банками
та іншими фінансовими посередниками і допоміжними
організаціями;

— роялті та інші послуги, пов'язані з використанням
інтелектуальної власності, — охоплюють продукти інте�
лектуальної власності, які уключають: збори за викори�
стання прав власності, наприклад патентів, товарних
знаків, авторських прав, промислових процесів та кон�
структорських розробок, торгових секретів і франшиз,
права на які виникають у результаті наукових досліджень
і дослідно�конструкторських розробок, а також у ре�
зультаті маркетингу; платежі за ліцензії та інше;

— послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та
інформаційні послуги — визначаються з точки зору ха�
рактеру послуги, а не методу доставки;

— ділові послуги — уключають послуги у сфері
наукових досліджень і розробок, професійні послуги та
послуги консультування з питань управління та технічні
послуги, пов'язані з торгівлею, та інші ділові послуги [9].

Що стосується класифікації послуг у науковій
сфері, то тут також відсутня єдина позиція. Так, К. Лав�
локом запропонована класифікація послуг за такими
критеріями: за ступенем відчутності послуг і об'єктом,
на який спрямовані ці послуги:

— відчутні дії, спрямовані на тіло людини — до них
науковець відносить охорону здоров'я, пасажирський
транспорт, салони краси і перукарні, спортивні заклади,
ресторани і кафе тощо;

— відчутні дії, спрямовані на товари та інші фізичні
об'єкти, — до них науковець відносить вантажний транс�
порт, ремонт і утримання устаткування, охорона,
підтримання чистоти і порядку, пральні, хімчистки, ве�
теринарні послуги тощо;

— невідчутні дії, спрямовані на свідомість людини,
— до них науковець відносить освіту, радіо�, телевізійне
віщання, інформаційні послуги, театри, музеї тощо;

— невідчутні дії з невідчутними активами — до них
науковець відносить Банки, юридичні і консультаційні
послуги тощо [10].

Дещо подібну класифікацію послуг пропонують
Р. Стерн з Б. Хоекманом та Г. Семпсон і Р. Снейпом:

— відокремлені послуги, які не потребують руху
виробників та споживачів (наприклад, послуги, утілені
в товарах: книги, диски і т.п. або послуги, якими торгу�
ють в електронний спосіб);

— переміщення виробника до споживача (певні види
консультування);

— переміщення споживача до виробника (наприк�
лад туризм);

— невідокремлені послуги, де постачальники та спо�
живачі послуг переміщуються дотретьої країни (на�
приклад, надання послуг із проведення світових спор�
тивних чемпіонатів) [11; 12].

Заслуговує на увагу класифікація розроблена
Т. Софіної, в основі якої лежить роль послуг у суспіль�
ному відтворенні:

— послуги першого рівня, де економічні відносини
характеризуються домінуючим внеском людського фак�
тора та високим ступенем персоналізації ефекту праці,
першорядною значимістю креативної складової (наука
й освіта, інформаційне обслуговування, культура і мис�
тецтво, охорона здоров'я, включаючи фізичну культу�
ру і спорт, рекреаційні, ділові й інші послуги);

— послуги другого рівня, яким притаманна вищий
ступінь опосередковуваних елементів об'єктивованого
характеру та які базуються на меншій інтерактивній
взаємодії виробника і споживача (побутові послуги, те�
лекомунікаційне обслуговування, транспорт, послуги

фінансово�кредитної сфери і страхування, послуги жит�
лово�комунального господарства, громадського харчу�
вання та торгівлі й ін.) [13, с. 104—114].

Більш широкий перелік критеріїв до класифікації
послуг пропонується Я. Остафійчуком, яку автор вивів
на основі узагальнення численних підходів до класифі�
кації послуг:

— товарна форма / ступінь матеріальності (відчут�
ності) результату (можна виділити матеріальні; частко�
во матеріальні; нематеріальні або "чисті" послуги);

— склад послуги (одиничні; складаються із декіль�
кох одиничних послуг; комплексні (багатокомпонентні)
послуги);

— міра контакту виробника та споживача (потре�
бують безпосередньої присутності споживача; можли�
ве використання різної технології надання послуги; не
потребують присутності споживача);

— об'єкт впливу обслуговуючої діяльності (направ�
лені на свідомість; направлені на людину; направлені на
фізичні об'єкти; пов'язані з обробкою інформації);

— характер вкладу у задоволення потреби спожи�
вача послуги (основні; допоміжні; підтримуючі
(сервісні); інфраструктурні);

— рівень масовості обслуговування (індивідуальний
клієнт; колективний клієнт; корпоративний клієнт);

— рівень стандартизації послуги (унікальні; нестан�
дартизовані; частково стандартизовані; стандартизо�
вані);

— рівень залучення споживача у процес виробниц�
тва (відчутні дії, що впливають безпосередньо на спо�
живача; відчутні дії, що впливають на майно спожива�
ча; невідчутні дії, направлені безпосередньо на спожи�
вача; невідчутні дії, направлені безпосередньо на майно
споживача);

— сфера надання послуг (ділові або бізнес�послу�
ги; споживчі; соціальні);

— міра добровільності обслуговування (добровільні;
меріторні; нав'язані);

— цільові настанови на прибутковість (мають за мету
максимізацію прибутку; припускають одержання при�
бутку, однак націлені на вирішення соціальних проблем;
націлені виключно на вирішення соціальних проблем);

— участь держави у фінансуванні (бюджетні;
змішані; позабюджетне фінансування);

— ступінь соціальної значимості (з сильно вираже�
ною соціальною значимістю; з середнім ступенем соці�
альної значимості; не значимі з точки зору суспільної
корисності) [14].

Запропонована Я. Остафійчуком класифікація вик�
ликає зацікавленість, але переважно з наукової, дослі�
дницької точки зору, адже з практичної точки зору вона
не є дієвою і доволі складною для підприємців. На від�
міну від неї, систематизована класифікація послуг
К. Антонюка є дієвою та більш прикладною. К. Анто�
нюк виділяє такі класифікаційні критерії з відповідни�
ми їм видами послуг:

— за галузевими напрямами: фінансові; зв'язку; бу�
дівельні та проектно�конструкторські; науково�дослідні
та дослідно�конструкторські; транспортні; професійні
та ділові (юридичні, медичні тощо); комерційні; турис�
тичні; аудіовізуальні;

— за характером спрямування послуг: споживчі,
соціальні, виробничі, розподільчі;

— за національними ознаками: послуги для внут�
рішнього споживання та міжнародні послуги;

— за зв'язком із торгівлею та рухом капіталів:
— послуги, пов'язані з торгівлею (транспортні, тех�

нічне обслуговування, страхування та ін.);
— послуги, пов'язані з інвестиціями та виробничою

кооперацією (передавання технологій, готельні, про�
фесійні та ін.);

— послуги, пов'язані і з інвестиціями, і з виробни�
чою кооперацією та торгівлею (зв'язок, будівництво, об�
слуговування виробничого обладнання);
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— послуги автономного характеру (інформаційні,
особисті, культурні, рекреаційні та ін.);

— за пов'язаністю із виробничими факторами: фак�
торні послуги (будівництво, інжиніринг, передача тех�
нологій), нефакторні послуги (транспортні, фінансові,
туристичні, інші, не пов'язані із виробничим процесом);

— за природою дій послуг: відчутні (будівельні,
транспортні, інжинірингові), невловимі (зв'язок, теле�
комунікації, освіта);

— за характером переміщення виробника й спожи�
вача:

— послуга пропонується на території її споживання;
— послуга споживається за кордоном, що визначає

переміщення її споживача;
— послуга пропонується й на території її споживан�

ня, й за кордоном;
— послуга не переміщується з країни в країну;
— за законністю послуги: легальні, напівлегальні та

нелегальні [15].
Слід звернути увагу, що в даних класифікаціях не

враховується класифікація електронних послуг, незва�
жаючи на їх значне поширення та подальше збільшен�
ня, ні за видами електронного подання, за сферою діяль�
ності, за суб'єктом видання, за споживачами, за місцем
отримання з точки зору клієнта та з точки зору залу�
чення в електронний сервіc та іншими особливостями.

На нашу думку, правильним є виділення видів або
класів послуг, які відрізняються одне від одного за певни�
ми суттєвими ознаками, водночас, у середині вони мають
відповідати певним характеристикам, потребам, можли�
востям. Види або класи необхідно виділяти залежно від
потреб, які мають місце або завдання, на виконання яких
така класифікація розробляється та запроваджується.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі досліджено та узагальнено теоретичні осно�

ви, характеристики та ознаки дефініції "послуга", визна�
чено основні параметри, що характеризують послугу, а
також набули поширення у різних визначеннях даної ка�
тегорії. Здійснений нами аналіз економічної сутності по�
слуг, класифікації послуг та основних видів продуктів
сфери послуг дозволив розробити власне визначення
дефініції "послуга": послуга — це специфічний товар, який
утворюється внаслідок економічної діяльності, у вигляді
певних вигід, благ та іншої користі, що їх отримує спожи�
вач. Додатково в роботі розглянуто поширені класифікації
послуг та їх особливості, а також розроблено власну кла�
сифікацію послуг за об'єктами їх здійснення.
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ВСТУП
На кінцевий результат будь�якого процесу виробницт�

ва діє безліч факторів, що визначають як кількість, так і якість
одержуваної продукції. Завдяки цьому виникає потреба в
їх виявленні, вивченні ролі і ступеня впливу з метою одер�
жання суб'єктом господарювання позитивних результатів
діяльності. Форма власності на виробничі ресурси має без�
посереднє відношення до соціально�економічного способу
поєднання факторів виробництва, тобто людини з уречев�
леними засобами виробництва, а в сільському господарстві
і землею. Вона визначає організаційно�правову форму
підприємства, економічний статус, участь власника у вироб�
ництві, управлінні та розподілі результатів праці. Сумлінне,
творчого відношення власника до праці, раціональне вико�
ристання засобів й результатів виробництва — це найваж�
ливіша позитивна ознака фермерських господарств.
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Визначено суб'єкти власності уречевлених і людських факторів в умовах найманої праці. Обгрунтовано,
що найбільший виробничий ефект приватна власність забезпечує за умови, коли вона поєднується з працею
самого власника. Приватна власність і приватне господарювання, які забезпечують економічний суверенітет
виробнику, свободу у виробничій і комерційній діяльності, а відповідно безпосередню економічну заінтересо;
ваність до ефективного ведення господарства і відповідальність за результати виробничої і комерційної діяль;
ності, не дали належного ефекту.

Обгрунтовано, що фермерство по ефективності поки що поступається іншим формам приватного і приват;
но;корпоративного господарювання. Саме це свідчить про те, що чинника приватної власності недостатньо.
Він дає значний ефект лише в невеликих натуральних господарствах. Фермерські господарства як підприєм;
ницькі структури можуть ефективно функціонувати за сучасної техніко;технологічної бази, відповідної фа;
хової підготовки їх власників та різних формах кооперації. Доведено, що оцінка потенціалу і проблем сучасно;
го фермерства повинна мати системний характер.

Defined entities owned materialized and human factors in terms of wage labor. Proved that the greatest effect of
production provides private property, if it is combined with the work of the owner. It is determined that in private
"labor" farms in one person combines the owner, owner and employee (combines the functions of property, labor and
management), which ensures a fair and creative attitude of a person to work, rational use in the production of live and
accomplished labor, caring attitude land and other means of labor and its results. Private property and private economy,
which ensure the economic sovereignty of the producer, freedom in production and commercial activity, and
consequently direct economic interest in the efficient management of the economy and responsibility for the results of
production and commercial activity, did not give the proper effect.

Among the negative effects on their farm features options for production include the following factors: small scale
production; use of mainly family work; lack of knowledge on a wide range of issues of technological, economic, market
directions. Some are peculiar and show their action and other forms of organization of agricultural production, but the
nature of their impact on certain legal forms of entities determined by the characteristics of these enterprises.

Proved that farming performance is still inferior to other forms of private enterprise and private entities. It is
evidenced that the factor of private property is not enough. It provides a significant effect only in small subsistence
farming. Farms like business structures can function effectively with technical and technological base, relevant
professional training of owners and different forms of cooperation. It is proved that the assessment of the potential
and problems of modern farming should be systematic. Features of the farms and determine the appropriate approach
taking into account the factors of effective development. Each factor is doing its intended effect on a certain time
interval and knowing the characteristics and condition of farms can affect their performance in this period.

Ключові слова: відносини власності, засоби виробництва, ефективність, наймані працівники, ресурси,
форма власності, фермерські господарства.

Key words: рroperty relations, means of production, efficiency, employees, resources, form of ownership, farms.

В останні роки з'являється усе більше літератури з про�
блем ефективного фермерського господарювання. В еко�
номічній літературі розвиток фермерських господарств
досліджується в різних аспектах, що знайшло відображен�
ня у наукових працях вітчизняних науковців, як�от: Амосов О.,
Вініченко І., Горьовий В., Дем'яненко М., Котило О., Мака�
ренко П., Мельник Л., Месель�Веселяк В., Нелеп В. [1—9] та
інших.

Вже усвідомлено, що фермерські господарства є однією
з ефективних форм господарювання, надійним засобом ви�
рішення продовольчої проблеми суспільства, і в цілому є
фактором забезпечення соціально�політичної стабільності
нашої країни. Але сьогодні необхідно формування альтер�
нативних варіантів розвитку фермерських господарств з
більш високою кінцевою результативністю та конкурентос�
проможністю. Ця проблема на сучасному етапі розвитку
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аграрного сектору належить до найбільш актуальних та
значущих. Тому розробка принципів та методологічних
основ ефективного розвитку сучасного фермерського ви�
робництва в Україні набуває актуальності як для економі�
чної науки, так і для практики господарювання.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Відносини власності на засоби й результати виробниц�

тва безпосередньо пов'язані з відносинами господарюван�
ня. Їх взаємозв'язок проявляється у таких процесах. По�
перше, процес виробництва починається на базі вже при�
власнених виробничих ресурсів. Земельні ресурси, засоби
виробництва, робоча сила й грошовий капітал ще до по�
чатку виробництва є об'єктами власності тих або інших еко�
номічних суб'єктів. Саме тому вважаємо необгрунтованою
тезу, згідно якої "... економічне поняття власності... бере
свій початок не з споживання, а з виробництва" [9]. Коли
мова йде про розвинуту економіку, в якій використовують�
ся уречевлені засоби виробництва, то власність на них є пе�
редумовою виробництва.

Коли йдеться про "трудову" приватну власність на за�
соби виробництва, то це означає, що відбувається безпо�
середнє поєднання уречевленого і людського факторів ви�
робництва. Тобто їх власником є одна і та ж приватна осо�
ба. Саме у цьому випадку має місце не соціально�економі�
чний, а техніко�організаційний аспект поєднання факторів
виробництва. Власник засобів виробництва водночас є пра�
цівником і господарем у власній виробничій ланці. Безпе�
речно, що продукт праці є його власністю. Власник засобів
виробництва може передати їх у тимчасове користування
іншим суб'єктам господарювання. В такому випадку відно�
сини власності й господарювання розмежовуються, і влас�
ник не є суб'єктом господарювання. Таким суб'єктом мо�
жуть бути лише приватні власники, які приймають участь в
управлінні виробництвом та є безпосередніми працівника�
ми. Власник господарства може також наймати праців�
ників. Останні є приватними власниками лише своєї робо�
чої сили. Господарем такого виробничого осередку є влас�
ник засобів виробництва. Йому належать і вироблені про�
дукти праці після їх реалізації. Лише її частину власник�
господар виплачує найманим працівникам у формі заробі�
тної плати.

Отже, при найманій праці власниками уречевленого і
людського факторів є різні суб'єкти. А тому їх поєднанню
передують певні соціально�економічні відносини, які обу�
мовлюють різну соціально�економічну оцінку приватних
господарств в контексті використання або не використан�
ня найманої праці, хоча їм притаманні і спільні ознаки. Ви�
ділимо головні з них.

1. Приватна власність на засоби й результати праці
найбільш повно забезпечує власнику економічний і юри�
дичний суверенітет, свободу діяльності та свободу вибору.
У виробничо�комерційній діяльності приватний власник є
реальним господарем виробництва. А це дозволяє йому, ви�
ходячи зі своїх професійних і творчих здібностей, бажань
і фінансових можливостей, самостійно обирати сферу й
місце господарської діяльності, техніку та технологію ви�
робництва, форми організації й оплати праці. Він сам вир�
ішує що, скільки та як виробляти.

2. Приватна власність породжує економічну і юридич�
ну відповідальність власника�господаря. Причому відпо�
відальність випливає з економічної самостійності власни�
ка, поєднується з нею. Оскільки всі рішення господаря са�
мостійні, то він, природно, несе за них повну економічну і
юридичну відповідальність, відповідає по зобов'язанням
усім своїм майном за порушення договірних умов, кредит�
ної і податкової дисципліни, вимог до якості продукції тощо.
Економічна відповідальність — могутній важіль проти не�
раціонального і недостатньо ефективного застосування ка�
піталу. Вона змушує власників�господарів діяти продумано.

3. Економічна самостійність і відповідальність приват�
ного власника за збереження і збільшення свого майна у
поєднані з ринковими принципами обумовили появу особ�
ливого прошарку приватних господарів — підприємців.

4. Оскільки приватна власність на виробничі ресурси
забезпечує їхньому власнику економічний та правовий ста�
тус господаря�підприємця, то вона самореалізує особли�
вий генеруючий фактор, який впливає на ефективність ви�
робництва і якість продукції — сумлінне, творче відношен�
ня людини до праці, раціональне використання засобів і ре�
зультатів виробництва [7]. В господарсько�підприємниць�

кому аспекті приватна власність і засновані на ній органі�
заційно�правові форми приватних підприємств у поєднанні
з ринковим механізмом, внутріфірмовим і корпоративним
менеджментом забезпечують високий економічний ефект
виробництва.

Однак найбільший виробничий ефект приватна
власність на засоби й результати праці дає тоді, коли вона
поєднується з працею самого власника, тобто коли він од�
ночасно є власником, господарем і працівником. У цьому
випадку особистий інтерес працівника�власника реалі�
зується в його продуктивній і ефективній праці, збуджує і
стимулює трудову активність.

Отже, у приватних "трудових" господарствах в одній
особі поєднується власник, господар і працівник (поєдну�
ються функції власності, праці та менеджменту), що само�
забезпечує сумлінне і творче відношення людини до праці,
раціональне використання у виробництві живої та уречев�
леної праці, дбайливе ставлення до землі й інших засобів
праці та її результатів. Але у сільському господарстві сум�
лінне та творче ставлення людини до виконання своїх ви�
робничих функцій має більшу економічну "вагомість" по�
рівняно з іншими галузями виробництва. Це обумовлено
насамперед особливостями сільськогосподарської праці.

У науковій літературі у цьому зв'язку справедливо
відзначалося, що сільськогосподарське виробництво — це
своєрідна форма взаємодії системи "людина�природа".
Працівник тут безпосередньо вступає в контакт із приро�
дою, має справу з тваринами та іншими живими організма�
ми, особливим засобом виробництва — землею, нестаб�
ільними кліматичними умовами. Тобто аграрні відноси�
ни являють собою не просто специфічну, а найбільш склад�
ну підсистему суспільного виробництва, що багато в чому
визначається взаємодією економічних, біологічних і при�
родних факторів. Саме жива природа вимагає від праців�
ника професійного та найвищою мірою сумлінного відно�
шення до неї.

У сільському господарстві практично неможливо (особ�
ливо в рослинництві) організувати ритмічну роботу протя�
гом року. Сезонність виробництва, об'єктивна необхідність
виконувати багато видів робіт у стислий термін обумовлю�
ють велику тривалість робочого дня і високу інтенсивність
праці при виконанні багатьох видів польових робіт. Приват�
ний господар добровільно погоджується на інтенсивну пра�
цю з неупорядкованим режимом робочого дня. Наймана
праця в сільському господарстві об'єктивно не дає того ефек�
ту, який він дає в інших галузях економіки [2; 4; 5].

Коли власник�господар використовує найманих пра�
цівників, то перед ним завжди виникає проблема свідомо�
го забезпечення сумлінного й творчого їх відношення до
виконання своїх виробничих функцій. Тут вже не можна
надіятися на самореалізацію цього важливого чинника, від
якого залежить у значній мірі ефективність використання
живої і уречевленої праці, землі тощо. І власник�господар
змушений використовувати науково обгрунтовані ефек�
тивні форми організації й оплати праці.

Отже, при вирішенні найважливішої проблеми орга�
нізації будь�якого виробництва — забезпечення сумлінно�
го, творчого відношення людини до виконання своїх вироб�
ничих функцій, раціонального й ефективного використан�
ня виробничих ресурсів — найвищий економічний потен�
ціал у тих форм власності, які створюють людині положен�
ня реального господаря виробництва. У такому випадку
проблема сумлінного й творчого її відношення до праці са�
мореалізується. За всіх інших форм власності й господа�
рювання ефективність виробництва та якість продукції у
вирішальній мірі залежать від того, як задіяні зовнішні фак�
тори, що впливають на відношення до праці тих суб'єктів,
які не є господарями виробництва. Почуття власника�гос�
подаря спонукає його сумлінно, творчо і повною мірою ви�
користовувати у виробництві свій професійний та інтелек�
туальний потенціал. Домогтися такого відношення до праці
в найманих працівників можна лише у тому випадку, якщо
будуть створені сприятливі для цього умови, що спонука�
ють їх до трудової й творчої активності [6].

За будь�якоїй організаційно�правової форми приват�
них господарств на рівні первинної виробничої ланки зав�
жди є реальний господар виробництва. А це обумовлює
його прагнення "примножити" об'єкти власності, збільши�
ти доходи в результаті ефективного їхнього використан�
ня. У тих випадках, коли власник�господар і працівник
представлені в одній людині — проблема її сумлінного і
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творчого відношення до справи — самореалізується "при�
родним" чином. Щодо товарних підприємств, то тут позна�
чається заслуга не тільки приватної власності, але й об'єк�
тивних законів ринкової економіки і насамперед конку�
ренції, тобто ринково�підприємницького середовища. Ви�
рішення на високому рівні проблеми сумлінного, творчого
відношення людини до праці, раціонального використан�
ня засобів й результатів виробництва — це найважливіша
позитивна ознака фермерських господарств, багато в чому
визначаюча їх життєстійкість і ефективність виробництва.

Вчені�аграрники, відмічають, що "переваги фермерсь�
кої форми господарювання незаперечні... фермерство —
один з дійових шляхів до відродження підприємницької
діяльності сільських товаровиробників до високоефектив�
ного ведення сільськогосподарського виробництва" [1].
"Тільки індивідуальна персоніфікація практично забезпе�
чить створення господаря землі й майна" [8]. В умовах при�
ватної власності суб'єкт власності індивідуально реалізує
свої права на землю та майно (земельні і майнові паї), а та�
кож на всю одержану продукцію чи весь одержаний при�
буток. У найбільшій мірі таку можливість мають фермерські
господарства, особисті присадибні господарства та інші
приватні власники. Світовий досвід розвинутих країн дає
майже однозначну відповідь — фермерське господарство
довело за останнє сторіччя свої переваги як у США, так і в
Західній Європі. Використовуючи системний підхід щодо
фермерства взагалі і особливостей його становлення в по�
стсоціалістичних країнах, можна сформулювати такі уза�
гальнюючі висновки.

1. Прихильники фермерства абсолютизують приватну
власність і створені на її засадах приватні господарства.
Однак не менш самоочевидним є положення про те, що
ефективність виробництва визначається не тільки особис�
тим інтересом, поєднанням в особі фермера одночасно
власника, працівника й менеджера, безпосередньою еко�
номічною заінтересованістю та жорсткою економічною
відповідальністю за результати виробництва. І раніше, а
особливо в сучасних умовах, на продуктивність праці і
ефективність аграрного виробництва впливають багато
інших чинників: розміри господарства, техніко�технологі�
чна озброєність, рівень спеціалізації, кооперації, інтеграції
та макроекономічні умови. І тільки при рівності всіх цих
чинників приватна власність дійсно надає переваги приват�
ним господарствам.

2. Ефективність сільського господарства європейських
країн пояснюється всебічною допомогою держави, яка за�
хищає свого товаровиробника шляхом імпорту продуктів
харчування, надає інші послуги. Там, де державної підтрим�
ки немає або вона мізерна, країни із приватною власністю
на землю не змогли забезпечити себе продуктами харчу�
вання і завозять їх у величезній кількості [7]. Допомогу дер�
жави щодо приватних господарств і підтримки аграрного
виробництва взагалі важко переоцінити. Якби держава не
надавала пряму і непряму підтримку фермерам, то вироб�
ництво сільськогосподарської продукції виявилось би
збитковим. За даними Організації економічного співробі�
тництва і розвитку, щорічні державні субвенції коливають�
ся в межах 240—292 млрд доларів. Тому ціни на продукти
харчування залишаються більш�менш стабільними (не зва�
жаючи на ті чи інші негаразди), що сприяє конкурентосп�
роможності країн на світових ринках, не призводить до
негативних соціальних наслідків [3].

Ефективність приватних товарних господарств обумов�
люється і ринково�підприємницьким середовищем, ринко�
вим механізмом і таким його елементом, як конкуренція. У
цьому визначенні конкуренція — це дійовий стимул нау�
ково�технічного прогресу і впровадження його досягнень
у виробництво. А це і є головні важелі, що використовують
товаровиробники у конкурентній боротьбі. Та ж приватна
власність в умовах монопольного положення виробника
лишається багатьох своїх позитивних якостей, не стиму�
лює високу ефективність виробництва і якість продукції.

ВИСНОВКИ
Отже, приватна власність, безперечно, створює висо�

ку мотивацію власника�господаря до ефективного викори�
стання її об'єктів у господарській діяльності. Але багаток�
ратно посилює цей процес ринково�конкурентне середо�
вище, закони, які визначають його зміст та розвиток. Вона
є могутнім стимулом лише у ринково�підприємницькому
середовищі. В контексті приватної власності на засоби й

результати праці та приватного господарювання усі фор�
ми та види приватних аграрних господарств, які не вико�
ристовують найману працю взагалі або в незначних масш�
табах, самозабезпечують високу мотивацію до продуктив�
ної і творчої праці. Саме такими є насамперед фермерські
господарства. Однак одного чинника приватної власності
і відповідно забезпечення високої мотивації до ефективної
праці фермера не достатньо. Все більшого значення набува�
ють такі чинники, як спеціалізація, кооперація, інтеграція,
розміри підприємства тощо. Саме тому оцінка потенціалу і
проблем сучасного фермерства повинна бути системною. І
взагалі під час порівняння всіх форм господарювання може
бути застосований лише один спільний критерій — як та чи
інша форма сприяє ефективному використанню землі і інших
виробничих ресурсів. Фермерство ніколи не було, а тим
більше тепер не є однорідною масою. А тому оцінка його
економічного потенціалу, проблем, ефективності тощо по�
требує науково обгрунтованої класифікації приватних гос�
подарств, у тому числі й фермерських.
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