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TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUMQSIZED
BUSINESSES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC CONJUNCTURE AND COMPETITIVENESS
OF DEVELOPED COUNTRIES

У статті визнається, що з розвитком функцій малого та середнього бізнесу пов'язане зростання його
ролі в економіці провідних країн. Мета статті полягає в дослідженні взаємозв'язку між ступенем еконоQ
мічного розвитку країни, конкурентоспроможності її підприємств на світовому ринку та ступенем розQ
витку малого та середнього підприємництва. Запропоновано чіткі критерії класифікації підприємництва
на мале та середнє, залежно від регіональної специфіки господарювання. Зазначено, що поняття "підприєQ
мництво" та "бізнес" з позицій економічної кон'юнктури вживаються як синонімічні, хоча в бізнесQпракQ
тиці різних країн надається перевага одному із них. Політика держав щодо розвитку інфраструктури,
стимулювання експорту, підвищення рівня освіти та проведення досліджень у галузі експорту може мати
суттєвий вплив на розвиток порівняльних переваг. Субсидування промисловості, податкові пільги, обQ
меження на участь у тендерах, антимонопольна політика та інші заходи запроваджуються урядами з
метою створення переваг для національних економік. З метою створення більш сприятливих умов для
національних компаній, вразливих до імпортних поставок, уряди підтримують політику, спрямовану на
регулювання обсягів імпорту через механізми тарифів, квот, ліцензій та обмеження імпорту. Такий комQ
плексний підхід уможливлює створення умов для розвитку національного малого та середнього бізнесу,
який напряму залежить від кількості "національних чемпіонів" у високотехнологічних галузях. Відтак
економічна кон'юнктура з позицій малого та середнього бізнесу відтворюється не лише екзогенними або
суто ринковими факторами впливу, але й ендогенними, що передбачають сукупність інструментів стиQ
мулювання розвитку підприємництва на мікроQ, мезоQ та макрорівнях.
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Рівень доходів населення, рівень його зайнятості та темпи приросту, що закладають підвалини так
званим структуроутворюючим факторам внутрішньої кон'юнктури, з одного боку, та сукупність соціальQ
ноQекономічних умов та рівень політичної стабільності, з іншого боку, визначають структуру підприємQ
ництва в країні, яке може як сприяти економічному росту в країні, так і бути реакцією на покращені
умови господарювання, або навіть виникати як реакція на неспроможність держави забезпечити насеQ
лення робочими місцями (випадок малого бізнесу).
Малий та середній бізнес здійснює безпосередній вплив на економічну кон'юнктуру країни через
множинні трансмісійні канали — як на рівні індивідуумів, що приймають відповідні рішення, пов'язані з
бізнесQдіяльністю, так і на рівні фірми, й на макрорівні. Чим інноваційнішим є бізнес, тим вищим є його
мультиплікаційний ефект. Добробут економічних агентів (підприємців) як результат їхньої самореаліQ
зації, так само як і зростаюча конкурентоспроможність фірм, результуються в показниках економічного
росту країни. Виробництво, розподіл, обмін і споживання як центральні складові відтворювальної систеQ
ми основних і похідних факторів кон'юнктури, незалежно від структури економіки країни, відчувають
на собі вплив малого та середнього бізнесу. Так само, як і малий та середній бізнес стає своєрідним заручQ
ником макроекономічної ситуації в країні, яка позначається на сукупному попиті (норма заощаджень та
споживання, що визначає розмір попиту на товари, в тому числі, інноваційні, на місцевому ринку), проQ
дуктивності праці (відтік робочої сили та декваліфікація персоналу внаслідок падіння оплати праці) та
продуктивності капіталу. Водночас ступінь цього впливу, а також канали трансмісії, виразно відрізняQ
ються поміж країн, що залежить від: ступеня інтегрованості компаній в глобальні ланцюги вартості та
глобальні ланцюги поставок; частки торгуємих та неторгуємих товарів у структурі продажів; реакції як
на екзогенні (шоки попиту, шоки пропозиції, стадії бізнесQциклу, кон'юнктура товарних ринків, (гео)еQ
кономічні та (гео)політичні ризики), так і ендогенні (ефективність застосування інструментів бюджетноQ
податкової та грошовоQкредитної і валютної політик) фактори впливу; політичної стабільності; стану
соціальноQекономічного розвитку; структури економіки; вікової структури населення; рівня інституційQ
ного сприяння підприємницьким ініціативам (система стимулів та заохочень); рівня корупції; ступеня
інвестиційної привабливості та ін.).
The article acknowledges that the increasing role of small and mediumQsized businesses (SMBs) is conditional
on the development of their functions. The article's objective is to investigate the correlation between the economic
performance of a country, the competitiveness of its enterprises on the global market, and the performance of
SMBs.
A set of clear criteria for classification of the entrepreneurship into small and mediumQsized one depending
on the regional operation specifics is proposed. It is argued that the notions "entrepreneurship" and "business"
are used as synonyms from economic conjuncture perspective, although in business practices at country level
preference is given to one of them. Government policies on infrastructure development, stimulation of exports,
enhancement of the level of education and research in the field of exports may have an essential impact on the
evolution of comparative advantages. Subsidies to the industry, tax incentives, limitations on participation in
tenders, antimonopoly policies and other measures are implemented by governments in order to create advantages
for national economies. By supporting the policy aimed at regulation of imports through mechanisms of tariffs,
quotas, licenses or import limitations, governments intend to create more favorable conditions for national
companies that are vulnerable to import supplies. Such comprehensive approach lays grounds for the development
of national SMBs that are directly dependent on the number of "national champions" in high tech industries. It
follows that from SMBs perspective the economic conjuncture is reproduced by not only exogenous or marketQ
specific factors but also by endogenous ones represented by a set of instruments for stimulating the development
of entrepreneurship at microQ, mesoQ, and macroQlevel.
The level of population incomes, employment and the rates of increase laying the grounds for the so called
formative factors of the internal conjuncture, on the one hand, and a set of socioQeconomic conditions and the
economic stability, on the other hand, determine the structure of entrepreneurship at country level, which can
either promote the domestic economic growth or be a response on the improved business conditions, or even
occur as a reaction on the government's failure to provide jobs for the population (the case of small business).
SMBs have direct impact on the economic conjuncture of a country through numerous transmission channels,
whether at the level of individuals taking respective decisions, at firm level or at macroQlevel. The stronger
innovation capacity is available with the business, the higher is its multiplicative effect. The welfare of economic
agents (entrepreneurs) resulting from their selfQrealization as well as the increasing competitiveness of firms are
embodied in the indicators of the country's economic growth. Production, distribution, exchange and consumption
as the core components of the system reproducing main basic and derivative factors of the conjuncture are exposed
to the impact of SMBs irrespective of the country's economic structure. Conversely, SMBs can become a hostage
of macroeconomic situation in their resident country, which affects the total demand (the savings and
consumption rate determining the demand for goods, including innovative ones, on the domestic market), the
labor productivity (outflow of workforce and degrading skills of personnel due to the falling salaries), and the
capital productivity. Yet, the scopes of this impact, as well as the transmission channels are remarkably different
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across countries, depending on: the degree of companies' integration in global value chains or global supply
chains; the shares of tradable and nonQtradable goods in the structure of sales; the reactions on exogenous (shocks
of demand, shocks of supply, phases of business cycle, commodity market conjuncture, (geo)economic and
(geo)political risks) and exogenous (the effectiveness of instruments for tax, monetary and currency policies)
factors of influence; the political stability; the socioQeconomic development; the economic structure; the age
structure of population; the level of institutional support to entrepreneurial initiatives (the system of stimuli);
the scopes of corruption; the investment attractiveness, etc.).

Ключові слова: мале та середнє підприємництво, малий та середній бізнес, розвинені країни, конкурен
тоспроможність, економічна кон'юнктура, економічний розвиток.
Key words: small and mediumsized enterprises, small and mediumsized businesses, developed country,
competitiveness, economic conjuncture, economic development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Роль малого і середнього підприємництва істотно
зростає в умовах постіндустріального суспільства, що
проявилося у зміні соціально$економічних функцій цієї
форми бізнесу. Малі та середні підприємства (МСП)
стають невід'ємною ланкою в структурі суспільного
відтворювального процесу, без якого неможливо забез$
печити успішний соціально$економічний розвиток су$
спільства і зростання ефективності виробництва. В
останні десятиліття малий бізнес став активно впровад$
жуватися в інноваційний процес. Крім того, малий бізнес
сприяє формуванню середнього класу, що становить у
світовій господарській системі значну частину еконо$
мічно активного населення. Саме з розвитком функцій
малого та середнього бізнесу пов'язане зростання його
ролі в економіці провідних країн. Водночас уряди роз$
винених країн створюють інституційний каркас для
діяльності МСП з метою стимулювання економічної
активності на внутрішньому ринку, який може ставати
передумовою зовнішньої експансії.

Політика держав щодо розвитку інфраструктури,
стимулювання експорту, підвищення рівня освіти та про$
ведення досліджень в галузі експорту може мати сут$
тєвий вплив на розвиток порівняльних переваг. Субси$
дування промисловості, податкові пільги, обмеження на
участь у тендерах, антимонопольна політика та інші за$
ходи запроваджуються урядами з метою створення пе$
реваг для національних економік. З метою створення
більш сприятливих умов для національних компаній,
вразливих до імпортних поставок, уряди підтримують
політику, спрямовану на регулювання обсягів імпорту
через механізми тарифів, квот, ліцензій та обмеження
імпорту. Такий комплексний підхід уможливлює ство$
рення умов для розвитку національного малого та се$
реднього бізнесу, який напряму залежить від кількості
"національних чемпіонів" у високотехнологічних галу$
зях. Відтак економічна кон'юнктура з позицій МСП
відтворюється не лише екзогенними або суто ринкови$
ми факторами впливу, але й ендогенними, що передба$
чають сукупність інструментів стимулювання розвитку
підприємництва на мікро$, мезо$ та макрорівнях.
Рівень доходів населення, рівень його зайнятості та
темпи приросту, що закладають підвалини так званим
структуроутворюючим факторам внутрішньої кон'юн$
ктури, з одного боку, та сукупність соціально$еконо$
мічних умов та рівень політичної стабільності, з іншого
боку, визначають структуру підприємництва в країні,
яке, за підходом Ф. Расул [5], може як сприяти еконо$
мічному росту в країні, так і бути реакцією на покращені
умови господарювання, або навіть виникати як реакція
на неспроможність держави забезпечити населення ро$
бочими місцями (випадок малого бізнесу). І хоча термін
"підприємництво" вперше був запроваджений ще Р. Кант$
ільйоном [6] на початку XVIII ст., Г. Стевенсон і Дж. Джа$
рілло [7], а також Дж. Стопфорд і К. Баден$Фюллер [8]
надали йому конотації творчої деструкції, забезпечив$
ши його інноваційними й технологічними характерис$
тиками. Такої ж думки дотримувався і Перетто, і Бо$
моль [9; 10], і Р. Лукас [11], який протиставляв підприє$
мця і робітника. Проте для Е. Ебера та А. Лінка [12]
підприємництво як феномен є реакцією на політику, яку
сповідує уряд, зокрема, фіскальну, монетарну, а відтак
є реакцією на макроекономічні умови [13—16], систему
стимулів та заохочень [17; 18], що підтверджується та$
кож й іншими дослідниками. Втім, одностайною є кон$
статація взаємозалежності ступеня розвиненості
підприємництва та рівня економічного розвитку країни
[19—22].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Ті країни, що сьогодні відносяться до розвинених
країн [1; 2], раніше в порівнянні з іншими розпочали
промислове виробництво, що дозволило їм завоювати
більшість національних та міжнародних ринків. У теорії
життєвого циклу продукту Р. Вернона [3], яка підпала
під критику М. Тейлора [4], робиться наголос на при$
роді та розмірі попиту на нові продукти на місцевому
ринку в високорозвинених індустріальних країнах. Нові
продукти з'являються на ринках з достатнім внутрішнім
попитом на них. Спочатку специфічний попит з часом
становиться універсальним, стандартизованим, а доступ
до унікальної технології отримують й інші країни, в ре$
зультаті чого країна$піонер у запровадженні нового
продукту втрачає порівняльну перевагу у його вироб$
ництві. Але за цей час компанії зазвичай вже встигають
розробити інший новий продукт і забезпечити державу
новими порівняльними перевагами.
Значення попиту та розміру внутрішнього ринку
проявляється у: встановленні умов рівноваги у торгівлі,
а відтак і розподілі переваг від торгівлі; ефекті масшта$
бу; теорії життєвого циклу товару. Крім того, М. Ліндер
вважав, що попит на внутрішньому ринку є основним
фактором, що забезпечує успіх на міжнародному рин$
ку. На його думку, виробники налагоджують виробниц$
тво нового продукту з метою задоволення внутрішньо$
го попиту. Намагаючись досягнути цього, вони освою$
ють нові навички для виробництва товару за допомогою
МЕТА СТАТТІ
більш ефективних технологій, що дає країні порівняльні
Базуючись на чітких критеріях класифікації
переваги, які відрізняють її від інших країн. Відповідно
до теорії М. Ліндера, експорт здійснюється в країни зі підприємництва на мале та середнє, статистичних даних
схожими смаками/попитом.
та аналітичних матеріалах, ми маємо за мету дослідити
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Таблиця 1. Визначальні характеристики для мікро2, малих і середніх підприємств в ЄС

Категорія
підприємства
Мікропідприємство
Мале підприємство
Середнє підприємство

Чисельність
співробітників,
осіб
1–9
10–49
50–249

Річний
оборот,
млн евро
2
10
50

Річний
баланс,
млн евро
2
10
43

Кількість
МСП у ЄС,
2018 р.
(у тисячах)
23 323, 9
1 472, 4
235, 67

Джерело: [23; 24].

на засадах сучасної компаративістики взаємозв'язок
між ступенем економічного розвитку країни, конкурен$
тоспроможності її підприємств на світовому ринку та
ступенем розвитку малого та середнього підприємниц$
тва.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Слід зазначити, що критерії малого підприємницт$
ва розрізняються поміж країнами, що сильно усклад$
нює міжнародні порівняння. Деякі дослідники вклада$
ють різний зміст у поняття "підприємництво" та "бізнес".
У трактуванні Й. Шумпетера під підприємництвом ро$
зуміється інноваційна господарська діяльність, а під
бізнесом — будь$яка господарська діяльність. Однак у
сучасних іноземних дослідженнях з економічної кон'$
юнктури терміни "бізнес" і "підприємництво" найчасті$
ше вживаються як синонімічні. Так, у США, наприклад,
терміном "малий бізнес" фактично позначаються як
малі, так і середні підприємства. Водночас як в євро$
пейських країнах і Японії в офіційних визначеннях ма$
лого бізнесу використовується термін "мале і середнє
підприємництво". У статуті Організації економічного
співробітництва і розвитку (ОЕСР) наводяться такі ви$
значення: підприємства з кількістю працівників до 19 осіб
позначаються як вельми малі, від 20 до 90 осіб — як малі,
від 100 до 499 осіб — як середні і понад 500 осіб — як
великі. Що ж стосується підходу в Євросоюзі, то в ка$
тегорію "мале і середнє підприємництво" входять три
види підприємств — мікро$, малі і середні. Визначаль$
ними характеристиками в даному випадку є чисельність
співробітників, обсяг продажів і підсумок річного ба$
лансу (табл. 1). У багатьох розвинених країнах світу
малий і середній бізнес (МСБ) представлений сукупні$
стю численних підприємств, які забезпечують приріст
нових робочих місць, сприяючи скороченню безробіт$
тя. Аналізуючи темпи розвитку малого і середнього
бізнесу та економіки загалом в таких країнах, як США,
Японія, Німеччина, стає очевидним прямий взаємозв'я$
зок. Малий і середній бізнес зазвичай розвивається по$
етапно, а стан цього сектора істотно відрізняється не
тільки по країнах, але і по регіонах.
Наприклад, в Італії велика кількість малих під$
приємств зосереджена на півночі, а досить незначна —
на консервативному півдні. Стандартне пояснення си$
туації — історичні відмінності в способах і обсягах на$
копиченого в суспільстві капіталу.
В Італії активний розвиток МСБ припав на 50$ті роки
ХХ$го ст., у зв'язку з реалізацією євроінтеграційних
ініціатив, з метою подальшого економічного розвитку і
забезпечення високої конкурентоспроможності націо$
нальної продукції на світовому ринку. Одна з особли$
востей Італії — домінуюче становище в економічній
структурі малих і середніх підприємств. За даними На$
ціонального інституту статистики Італії (ISTAT), на те$
риторії країни діє понад 3,8 млн підприємств малого і
середнього бізнесу, які забезпечують близько 80% зай$
нятості населення і третину обсягу національного ви$
робництва. Показники, що описують сферу малого і
середнього бізнесу в Італії є найвищими серед країн
Європи. Згідно з традиційними уявленнями, дрібні
підприємства заповнюють ті ніші ринку, які, з певних
причин, залишають незайнятими великі фірми, або об$
слуговують інтереси великих компаній. Промислові ок$
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руги в Італії суттєво змінили ситуацію: ресурси дрібних
виробничих фірм з'єднуються, що дозволяє малим
підприємствам відігравати самостійну роль в економіці
країни і виходити на зовнішній ринок. У результаті,
60 промислових регіонів виробляють експортні товари
і послуги в цілому на 70 млрд євро, що становить майже
четверту частину всього італійського експорту. За дея$
кими групами товарів, наприклад, ювелірними вироба$
ми, цей показник сягає 70 %. У списку найвдаліших ліди$
рують не тільки торгові компанії, але і фірми, що ви$
пускають промислову продукцію, річний товарообіг
яких досягає кількох десятків мільйонів євро.
До малого бізнесу в Японії відносять підприємства
з кількістю працівників не більше 300 осіб у добувній і
оброблювальній промисловості, а також в будівництві,
не більше 100 осіб — в оптовій торгівлі, не більше 50 осіб
— в роздрібній торгівлі та індустрії послуг. При визна$
ченні приналежності підприємства до сфери МСБ вра$
ховується також величина капіталу даного підприєм$
ства, який не повинен перевищувати 100 млн ієн. Таким
чином, у сферу малого і середнього бізнесу потрапляє
значна кількість (близько 6,5 млн) японських під$
приємств — від домогосподарств сімейного типу, до
оснащених сучасною технікою фірм, складаючи 99 % від
загального числа підприємств. На них зайнято близько
54 млн осіб, тобто 80 % всієї робочої сили Японії. Част$
ка японського МСБ у ВВП — близько 55 %, в експорті —
15 %. Японський малий бізнес в основному зосередже$
ний у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні,
сфері послуг, будівництві та машинобудуванні.
У багатьох сферах малий і середній бізнес співіснує
з великим. Наприклад, будівництвом масового житла
займається малий і середній бізнес, а будівництвом
доріг, заводів, багатоповерхових і офісних будівель і
торгових комплексів — великий. У транспортній сфері
картина та сама: є малі та середні підприємства, які зай$
маються перевезеннями, і великі таксомоторні парки,
автобусні корпорації. Тобто великий бізнес надає ро$
боту малому. Малий і середній бізнес є основою еконо$
міки розвинених країн, займаючи істотну частку в струк$
турі ВВП і забезпечуючи при цьому зайнятість населен$
ня, надаючи можливість вирішити економічні, політичні
та соціальні проблеми держав. У всіх економічно роз$
винених країнах малому і середньому бізнесу виявляєть$
ся різна організаційна і фінансова підтримка, результа$
том якої є значні поповнення до бюджету, що призво$
дить до ефективного функціонування економіки і висо$
кого рівня життя населення (табл. 2).
Малий і середній бізнес вважається основою євро$
пейської економіки і відрізняється здатністю швидко
адаптуватися до зовнішніх змін, перетворюючись у дже$
рело інноваційного зростання. Станом на 01.01.2020 р.
у 28 країнах ЄС було зареєстровано близько 25,1 млн
суб'єктів (25 млн 79 тис. за данімі на 2018 р.) 42 % МСБ
здійснювали експортні операції — найбільшу частку в
експорті посіли технології, обладнання та промислове
виробництво. Експорт здійснювався як в інші країни ЄС,
так і за його межі. Найбільшу експортну активність де$
монструють середні європейські компанії. За 2018 рік
малий і середній бізнес у країнах ЄС забезпечив 62%
валової доданої вартості (див. табл. 3, табл. 4).
Прикметно, що за останні кілька років кількість
суб'єктів МСБ у країнах ЄС майже не змінилася, а ство$
рювана ними додана вартість зростає помірними тем$
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Таблиця 2. Тенденції розвитку малого і середнього бізнесу
та його вплив на економічну кон'юнктуру окремих країн

2010–2018 рр.

Кінець 1990-х —
початок 2000-х –.

2010–2018 рр.

97,5–98,3
97–98
98,5–99,7
98–99,8
98–99,6
96–99

Частка в
експорті,
%

Кінець 1990-х –
початок 2000-х рр.

84–87
86–88
87–88
89–90
82–85
84–87

Частка
в структурі
ВВП,
%

2010–2018 рр.

США
ЄС
Німеччина
Італія
Франція
Швейцарія

Частка в
загальній
зайнятості,
%
Кінець 1990-х –
початок 2000-х рр.

Країна

2010–2018 рр.

Кінець 1990-х –
початок 2000-х рр.

Частка в
загальній
кількості
підприємств, %

42–45
55–58
50–52
55–58
40–45
45–50

58–60
70–72
66–69
70–73
58–60
57–62

42–45
50–55
42–46
46–50
46–50
45–49

50–52
65–68
55–57
58–60
55–57
54–58

28–30
45–51
38–40
42–48
36–42
40–43

37–40
68–70
50–52
58–60
48–50
49–52

Джерело: [23; 24].

пами. Загальна чисельність зайнятих в сфері європейсь$
кого малого і середнього бізнесу становила 92,8 млн осіб
(72 % зайнятого населення). За останні 5 років євро$
пейським МСБ було забезпечено 85 % новостворених
робочих місць у ЄС.
Рівень активності МСП у різних галузях може за$
лежати від більш ніж одного сукупного фактора попи$
ту. Простий аналіз кореляції показує, що, серед 12 га$
лузей промисловості в ЄС$28 НФБС (нефінансовий
бізнес$сектор), розвиток у більшості галузей коре$
люється із загальним зростанням ВВП ЄС$28 з 2008 р.
по 2018 р. Однак вплив коливань на приріст різних ком$
понентів сукупного попиту сильно змінювався (табл. 5):
— додана вартість виробничих галузей залежала від
експорту товарів та послуг і, дещо меншою мірою, від
валового нагромадження основного капіталу;
— зростання доданої вартості у будівництві
співвідносилось із зростанням валового основного ка$
піталу та меншою мірою з експортом товарів та послуг;
— зростання доданої вартості у "оптовій та
роздрібній торгівлі та ремонті автомобілів та мото$
циклів" було зумовлено змінами як у валовому форму$
ванні основного капіталу, так і змінами у кінцевому спо$
живанні домогосподарств;
— зростання доданої вартості в "транспортуванні та
зберіганні" зумовлювалося головним чином зростанням

експорту товарів та послуг та валовим формуванням ос$
новного капіталу;
— зростання доданої вартості в "розміщенні та про$
довольчих послугах" відображало переважно зростан$
ня валового формування основного капіталу та кінце$
вого споживання домогосподарств;
— зростання доданої вартості в галузі "інформації
та комунікацій", "професійної, наукової та технічної
діяльності" та "адміністративної та допоміжної діяль$
ності" залежало від зростання експорту товарів та по$
слуг та формування валового основного капіталу;
— зміни доданої вартості в галузі "видобуток",
"електропостачання, газ, пар та кондиціонування" та
"водопостачання, каналізація, поводження з відходами
та реконструкція" не зазнали сильного впливу жодного
з компонент сукупного попиту, а також навіть не силь$
но пов'язані зі змінами ВВП.
При цьому слід акцентувати, що, за підходом DHL,
межа у 250 млн євро річних доходів є репрезентативною
для віднесення підприємства до категорії малого чи се$
реднього. Більше того, хоча кон'юнктуроформуючі фак$
тори для них і єдині, але з різним ступенем чутливості,
екзогенні фактори впливу, до яких ми зараховуємо ри$
зики бізнес$середовища, відрізняються (табл. 6, табл. 7).
У США зафіксовано 30,7 мільйона малих під$
приємств, на які припадає 99,9 % всього бізнесу США.

Частка доданої вартості для малого та
середнього бізнесу в загальній доданій
вартості МСП у НФБС

Таблиця 3. Внесок МСБ у розвиток нефінасових бізнес2секторів (НФБС) країн ЄС228
та важливість обраних індустрій для МСБ у 2018 р.

Частка доданої вартості МСП в окремих індустріях
0% –
20% –
40% –
60% –
< 20%
< 40%
< 60%
< 80%
0% – <2%
B07,
B05, B06, B09, C17, B08, C13,
C12,
C11, C20, C22, C23, C14, C15,
C19,
C24, C26, C32, E37, C16, C31,
C21,
C27, D35, E38, F42, C33, I55,
C29,
E36, H51, H50, J58, J59, M73,
C30,
J60, M72, J63, N81 N77, N79,
H53,
N78, N80
J61
2% – < 4%
–
–
C10, C28, C25, F41,
H49, H52, G45, I56,
J62
M69,
M70, M71
4% – < 6%
–
–
–
–
6% – < 8%
–
–
G47
–
8% – < 10%
–
–
–
–
10% – < 12%
–
–
–
–
12% – <14%
–
–
–
G46
>= 14%
–
–
–
–

80% –
100%
C18,
E39,
M74,
M75

-

L68
F43
–
–
–
–

Джерело: [25].
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Адміністрація малого бізнесу (SBA) визначає малий
бізнес як фірму, яка має менше 500 працівників. При
цьому всі невеликі підприємства поділяються на
підприємства з кількістю робітників до 20 осіб, від
20—100 осіб і від 100—499 осіб, а також на підприє$
мства, в яких працюють наймані працівники, і на
підприємства, власники яких функціонують без за$
лучення найманого персоналу. Для порівняння, в
Австралії компанії, які мають менше 15 праців$
ників, вважаються малим бізнесом. Статистика ма$
лого бізнесу показує, що більшість підприємств
США мають менше 500 працівників. На підприємства,
які мають менше 100 працівників, припадає 98,2 %, а
на працівників, які мають менше 20 працівників, при$
падає 89 % усіх підприємств країни.
Малий і середній бізнес США в 2019 році забез$
печував 48 % від загального обсягу експорту. У сфері
МСБ США працює більше 50 % працівників приват$
ного сектора. Одна з трьох американських родин
зайнята у різних сферах економіки США: у торго$
вому, консалтинговому, фінансовому секторі, у ви$
робничій сфері, у сфері інновацій та соціальних
служб. Малі компанії забезпечують створення що$
річно 1,5 млн робочих місць (що становить 64% від
загальної кількості створених робочих місць в США).
При цьому 42 % малих підприємств банкрутують че$
рез недостатній ринковий попит та нестачу фінан$
сової ліквідності, визнаючи, що у 52 % з них є про$
блема недостатньої кваліфікації робочої сили.
Бізнес середовище, чи національне чи міжнарод$
не, є важливим визначальним фактором так званого
"оптимального розміру" фірми. Суворе оподаткуван$
ня та регулювання можуть стримувати реєстрацію
мікро$ та малих підприємств, обмежувати вхід на
ринок середніх фірм та гальмувати тим самим про$
цес створення робочих місць (та зростання фірми),
а погана мережева інфраструктура може збільшити
факторні та трансакційні витрати. Ділове середови$
ще також може змінити попит на ринку: регулюван$
ня шляхом відкриття чи закриття ринків (наприклад,
сертифікація), транспортна інфраструктура шляхом
закриття розриву з віддаленими ринками або міста$
ми через вплив на землеустрій та агломерацію. Фірми
адаптуються до ринкових умов за допомогою різно$
манітних стратегій. Однак ті, що доступні для мало$
го та середнього бізнесу, як правило, більш обме$
жені, ніж ті, які доступні більшим фірмам (наприк$
лад, за допомогою економії масштабу).
Наприклад, фірми, орієнтовані на прибуток,
прагнуть збільшити оборот за рахунок збільшення
обсягу та / або ціноутворення, а також зменшити
витрати різними способами (економія масштабу чи
мережеві ефекти тощо). Малі та середні підприєм$
ства, через обмеження розміру, здебільшого покла$
даються на диференціацію продукції, мережеві ефек$
ти (наприклад, стандартизацію, міжфірмову співпра$
цю) та ефекти агломерації (просторова концентра$
ція) для збільшення прибутку. Водночас взаємозв'я$
зок між ринковими умовами та фірмами не є одно$
бічним. Бізнес$стратегії також можуть змінювати
кон'юнктуру ринку, зокрема ринкові структури, що
відображають розподіл ринкової сили та фірмових
витрат, а отже, можливості для інновацій, отриман$
ня прибутку та збільшення масштабів (див. рис. 1).
Внутрішні ринки залишаються основним просто$
ром, де МСП ведуть бізнес, оскільки вони є переваж$
но місцевими суб'єктами, вбудованими в сусідні рин$
ки та екосистеми. Державні закупівлі пропонують
значні можливості для впровадження інновацій в
МСП, підвищення конкурентоспроможності та ство$
рення робочих місць. Державні закупівлі становлять
30% державних витрат у країнах ОЕСР, понад 40% в
Японії та Нідерландах. У країнах ОЕСР близько по$
ловини МСП адмініструється на субнаціональному
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Таблиця 4. Класифікатор економічної активності в ЄС (NACE 2)

B05
B06
B07
B08
B09
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16

Видобуток вугілля та лігніту
Видобуток сирої нафти і природного газу
Добування металевих руд
Інші галузі гірничодобувної промисловості
Технічні послуги в галузі гірничодобувної промисловості
Виробництво продуктів харчування
Виробництво напоїв
Виробництво тютюнових виробів
Виробництво текстильних виробів
Виробництво одягу
Виробництво шкіряної продукції і такої, що відноситься до неї
Виробництво дерев’яних та пробкових виробів, крім меблів;
виробництво виробів з соломки та матеріалів для плетіння
C17 Виробництво паперу та паперової продукції
C18 Друк і відтворення записаних матеріалів
C19 Виробництво коксу і продуктів нафтопереробки
C20 Виробництво продуктів хімічної промисловості
C21 Виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів
C22 Виробництво гумових та пластмасових виробів
C23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
C24 Металургійна промисловість
C25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і обладнання
C26 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
C27 Виробництво електричного устаткування
C28 Виробництво машин та устаткування, які не включені в інші категорії
C29 Виробництво автотранспортних засобів, трейлерів і напівпричепів
C30 Виробництво інших транспортних засобів
C31 Виробництво меблів
C32 Виробництво інших готових виробів
C33 Ремонт і установка машин і устаткування
D35 Електропостачання, подача газу, пари та кондиціонування
E36 Збір, обробка та розподілення води
E37 Каналізаційна система
E38 Збір, обробка та видалення відходів; утилізація відходів
E39 Рекультивація та інші послуги в області видалення відходів
F41 Будівництво будівель і споруд
F42 Цивільне будівництво
F43 Спеціалізовані будівельні роботи
G45 Оптова та роздрібна торгівля автомобілями та мотоциклами та їх
ремонт
G46 Оптова торгівля, за винятком автомобілів і мотоциклів
G47 Роздрібна торгівля, за винятком автомобілів і мотоциклів
H49 Сухопутний транспорт і транспортування по трубопроводах
H50 Водний транспорт
H51 Повітряний транспорт
H52 Складське господарство та допоміжна транспортна діяльність
H53 Поштова та кур’єрська діяльність
I55 Умови проживання
I56 Послуги з надання продуктів харчування та напоїв
J58 Видавнича діяльність
J59 Виробництво кіно-, відеофільмів, і телевізійних програм, фонограм і
музичних записів
J60 Діяльність зі створення програм і телерадіомовлення
J61 Телекомунікаці
J62 Комп’ютерне програмування, консультації та інші супутні послуги
J63 Діяльність інформаційних служб
L68 Операції з нерухомим майном
M69 Діяльність в області права і бухгалтерського обліку
M70 Діяльність головних компаній; консультації з питань управління
M71 Діяльність в галузі архітектури, інженерних вишукувань, технічних
випробувань та аналізу
M72 Наукові дослідження та розробки
M73 Рекламна діяльність і вивчення ринкової кон’юнктури
M74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність
M75 Ветеринарна діяльність
N77 Оренда, прокат, лізинг
N78 Працевлаштування
N79 Діяльність туроператорів, турагентів та інших організацій, що
надають послуги в сфері туризму
N80 Діяльність із забезпечення безпеки та розслідувань
N81 Діяльність в галузі обслуговування будівель і територій
N82 Діяльність в галузі адміністративно-управлінського, господарського та
іншого допоміжного обслуговування
Джерело: [25].
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Таблиця 5. Значення коефіцієнта кореляції між річним приростом різних сукупних компонентів
та річним зростанням вартості МСП у різних галузях (2008—2018 рр.)

2
0.82

0.76

Валове
Експорт
Кінцеве
накопичення товарів
споживання
основного
та
уряду
капіталу
послуг
4
5
6
-0.07
0.88
0.72

0.83

0.48

-0.56

0.77

0.91

0.91
0.42

0.78
0.09

-0.31
-0.76

0.93
0.45

0.75
0.51

0.72

0.40

-0.54

0.75

0.79

0.93
0.48

0.64
0.12

-0.44
-0.63

0.84
0.38

0.98
0.65

0.91

0.62

-0.51

0.87

0.96

0.50
0.92

0.12
0.67

-0.61
-0.45

0.43
0.88

0.54
0.94

0.55

0.28

-0.25

0.41

0.70

0.82

0.78

0.04

0.83

0.64

ВВП
1
Проживання та
харчування
Адміністративна та
допоміжна сервісна
діяльність
Будівництво
Постачання
електрики, газу, пари
та кондиціонування
Інформація та комунікація
Виробництво
Видобуток та видобуток кар’єрів
Професійна, науковотехнічна діяльність
Нерухомість
Перевезення та
зберігання
Водопостачання,
каналізація, поводження з відходами
та рекультивація
Оптова та роздрібна
торгівля, ремонт
автомобілів та мотоциклів

Кінцеве
споживання
домогосподарств
3

Джерело: [23; 24].

рівні (по регіонах та містах, які задіяні у підтримці роз$
витку малого та середнього бізнесу та місцевої зайня$
тості).
Завдяки значній закупівлі товарів та послуг для про$
міжного споживання (обладнання та запаси, технічне
обслуговування та ремонт, енергетика, ІКТ, консалтинг
тощо) та формування попиту на послуги, що надаються
безпосередньо споживачам, регіональні та місцеві орга$
ни влади є ключовими покупцями для місцевих поста$
чальників. Зокрема, у малих муніципалітетах та сільській
місцевості МСП мають високу залежність від місцевих

замовників, які можуть бути їх основним або справді
єдиним клієнтом, що, у свою чергу, робить їх вразливи$
ми у періоди суворої економії та скорочення бюджету.
Державні закупівлі пропонують переваги відносної ста$
більності попиту і безпеки платежів (наприклад, для
розширення клієнтської бази або для переговорів щодо
інших контрактів та фінансування).
Попри ці потенційні вигоди, частка МСП на ринках
державних закупівель часто нижча, ніж їхня загальна
частка на ринку. Наприклад, в ЄС МСП отримують 45%
вартості державних контрактів вище порогових показ$

Таблиця 6. ТОП 5 ризиків для малого бізнесу
(< 250 млн євро річних доходів) у 2018 році за підходом DHL

Місце в
рейтингу
1
2
3
4

5

33%

Місце в
рейтингу
2017 р.
2 (27%)

30%

6 (22%)

28%

4 (25%)

27%

1 (32%)

22%

3 (26%)

Відсоток
Зупинка виробництва (у т.
ч. перебої в ланцюгах
поставок)
Інциденти кібербезпеки
(кіберзлочинність, IT-збої,
витік даних)
Природні катастрофи
(наприклад шторм, повінь,
землетрус)
Зміни ринку (мінливість,
посилена конкуренція/нові
учасники, злиття і
поглинання, коливання
ринку)
Зміни в законодавстві та
регулюванні (зміна уряду,
економічні санкції,
протекціонізм, Брекзит,
дезінтеграція Еврозони)

Тенденція

Джерело: [26].
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Таблиця 7. ТОП 5 ризиків для середнього бізнесу
(250 млн євро — 500 млн євро річних доходів) в 2018 році за підходом DHL

Місце в
рейтингу
1
2
3
4
5

39%

Місце в
рейтингу
2017 р.
3 (29%)

37%

1 (35%)

32%

5 (23%)

23%

7 (17%)

21%

2 (33%)

Відсоток
Інциденти кібербезпеки
(кіберзлочинність, ITзбої, витік даних)
Зупинка виробництва (у
т. ч. перебої в ланцюгах
поставок)
Природні катастрофи
(наприклад шторм,
повінь, землетрус)
Пожежа,
вибухи
Зміни ринку (мінливість,
посилена
конкуренція/нові
учасники, злиття і
поглинання, коливання
ринку)

Тенденція

Джерело: [26].

ників ЄС. З боку уряду, адміністративні тягарі, затрим$
ки платежів, нерегульовані депозити під заставу цінних
паперів або гарантії виконання, неефективні механізми
подання скарг і, в деяких випадках, хабарництво, підви$
щують трансакційні витрати для менших фірм, що пра$
цюють на публічних ринках, і підривають рівні умови.
Ризики розголошення комерційної таємниці існують та$
кож тоді, коли компанії взаємодіють з органами дер$
жавної влади та надають конфіденційну інформацію про
бізнес у контексті тендерних процедур.

Існує велике різноманіття між країнами у можливос$
тях та викликах, з якими стикаються малі та середні підприє$
мства при доступі до ринків. Умови виходу на міжнародний
та внутрішній ринки загалом покращилися для малих та се$
редніх підприємств протягом останніх років, оскільки явні
бар'єри для торгівлі та інвестицій були зменшені; посилена
увага громадськості приділяється вирівнюванню ринкових
умов та покращенню інфраструктури.
Глобальна економічна кон'юнктура, окрім умов
внутрішнього та місцевого ринку, формує умови для

Рис. 1. Структура ринку, фірмова поведінка та продуктивність фірми
Джерело: [27].
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МСП. Надійні макроекономічні
та бюджетні умови піднімають
бізнес, довіру інвесторів та спо$
живачів, впливають на корпора$
тивні інвестиційні рішення, зао$
хочують ризикувати як підприє$
мцям, так і інвесторам, а також
стимулюють попит споживачів.
Тенденції на міжнародних рин$
ках фінансів та праці є визна$
чальними для доступу вітчизня$
них малих та середніх під$
приємств до фінансування та
(високо)кваліфікованої робочої
сили. Глобалізація ринків фі$
нансів, освіти та праці посилила
резонанс локальних шоків у гло$
бальному масштабі та глобаль$
них шоків на місцевому рівні.
Торгівельні та глобальні ланцю$
ги вартості (GVC) створюють
можливості для МСП поглина$
ти переливи технологій та уп$
равлінських ноу$хау, розширю$
вати та поглиблювати набір на$
вичок, інновацій, масштабуван$
ня та підвищення продуктив$
ності праці.

Рис. 2. Циклічні тренди, мегатренди і ефективний розмір фірми
Джерело: [27].

ВИСНОВКИ
Малий та середній бізнес здійснює безпосередній
вплив на економічну кон'юнктуру країни через множинні
трансмісійні канали — як на рівні індивідуумів, що прий$
мають відповідні рішення, пов'язані з бізнес$діяльністю,
так і на рівні фірми, й на макрорівні. Чим інноваційнішим
є бізнес — тим вищим є його мультиплікаційний ефект.
Добробут економічних агентів (підприємців) як резуль$
тат їхньої самореалізації, так само як і зростаюча кон$
курентоспроможність фірм, результуються в показниках
економічного росту країни. Виробництво, розподіл,
обмін і споживання як центральні складові відтворюваль$
ної системи основних і похідних факторів кон'юнктури,

незалежно від структури економіки країни, відчувають
на собі вплив малого та середнього бізнесу. Так само, як
і малий та середній бізнес стає своєрідним заручником
макроекономічної ситуації в країні, яка позначається на
сукупному попиті (норма заощаджень та споживання, що
визначає розмір попиту на товари, в тому числі, інно$
ваційні, на місцевому ринку), продуктивності праці (відтік
робочої сили та декваліфікація персоналу внаслідок па$
діння оплати праці) та продуктивності капіталу. Водно$
час ступінь цього впливу, а також канали трансмісії, ви$
разно відрізняються поміж країн, що залежить від: сту$
пеня інтегрованості їхніх компаній в глобальні ланцюги
вартості та глобальні ланцюги поставок; частки торгує$

Рис. 3. Багатофакторний підхід ОЕСР до визначення впливу економічної кон'юнктури на розвиток МСП
Джерело: [27].
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Рис. 4. Виклики для розвитку МСП з позицій економічної кон'юнктури, у %
Джерело: [28].

мих та неторгуємих товарів в структурі продажів; реакції
як на екзогенні (шоки попиту; шоки пропозиції; стадії
бізнес$циклу; кон'юнктура світових товарних ринків і
т.д.), так і ендогенні (темпи росту ВВП; стадії бізнес$цик$
лу; шоки попиту; шоки пропозиції; ступінь організацій$
ної та фінансової підтримки бізнесу; ефективність зас$
тосування інструментів бюджетно$податкової та грошо$
во$кредитної і валютної політик; жорсткі чи гнучкі ціни
на робочу силу і т.д.) фактори впливу; політичної стаб$
ільності; стану соціально$економічного розвитку; струк$
тури економіки; вікової структури населення; рівня інсти$
туційного сприяння підприємницьким ініціативам (сис$
тема стимулів та заохочень); рівня корупції; ступеня інве$
стиційної привабливості та ін.).
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PROSPECTS FOR THE UKRAINIAN STOCK MARKET DEVELOPMENT THROUGH THE USE
OF CORPORATE BONDS

Основним завданням дослідження було виявлення фактичного стану боргової складової фондового
ринку України та перспектив розвитку ринку згідно з вибраним напрямом дослідження. У статті здійснено
огляд боргового фондового ринку України, в тому числі, і практику використання єврооблігацій. У доQ
слідженні виокремлено переваги залучення боргового фінансування для українських корпорацій шляхом
використання облігацій. Окрему увагу приділено ідентифікації чинників, які впливають на динаміку
індексів корпоративних єврооблігацій України. Також проаналізовано ринок облігацій України у 2020 р.
та досліджено частку єврооблігацій у сукупному обсязі ринку облігацій. Виконано порівняльне аналізуQ
вання динаміки обсягу ринків корпоративних єврооблігацій провідних країн світу. Сформовано висновQ
ки щодо перспектив розвитку фондового ринку України із використанням суб'єктами корпоративних
облігацій.
The stock market of Ukraine is underdeveloped, so the issue of debt financing of the economy is relevant for
Ukraine today. Raising capital through the Eurobond issuance promotes the development of the national stock
market in accordance with international standards, the formation of competitive advantages of individual
companies and Ukraine in general.
The main task of the study was to identify the actual state of the debt component of Ukrainian stock market
and the prospects for its development in accordance with the chosen direction of the study. The article reviews
the debt stock market of Ukraine, including the practice of using Eurobonds. The study highlights the benefits
of borrowing debt financing for Ukrainian corporations through the bonds usage. Particular attention was paid
to the identification of factors influencing the dynamics of corporate Eurobond indices of Ukraine. The state of
Ukrainian bond market in 2020 was also analyzed and the share of Eurobonds in the total volume of the bond
market was studied. Comparative analysis of the dynamics of corporate Eurobond markets of the world's leading
countries has been done. Conclusions on the prospects for the development of Ukrainian stock market by using
corporate bonds by its participants have been formed.
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One of the methods of studying the effectiveness of corporate Eurobonds, including Ukrainian, was the
analysis of TQspread index. It can be argued that there are significantly higher costs of raising capital in
international markets by issuing Eurobonds for Ukrainian corporations compared to geographically closest
competitors — Eastern European corporations, which significantly reduces the competitive advantages of
domestic corporations.
The prospects for the development of Ukraine's corporate Eurobond market are satisfactory, access to
international capital markets is open for Ukrainian corporations and the level of the cost of raising debt financing
is acceptable (compared to the cost of capital in the domestic market).
Ukraine's corporate Eurobond market is one of the most dynamic in the world. At present, the decline of the
Ukrainian economy, which is deeper than expected, does not help to revive borrowing debt financing by economic
entities, and consequently the stock market of Ukraine.
Ключові слова: фондовий ринок, облігації, боргове фінансування, суб'єкти господарювання, розвиток.
Key words: stock market, bonds, debt financing, business entities, development.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фондовий ринок України є слабо розвинутим, тому
для України сьогодні актуальним є питання розвитку
боргового фінансування економіки, а залучення капі$
талу через випуск єврооблігацій сприяє розвитку націо$
нального фондового ринку відповідно до міжнародних
стандартів, формуванню конкурентних переваг як ок$
ремих підприємств, так і України загалом на міжнарод$
них ринках капіталу. Також можна стверджувати, що
єврооблігації є інструментом інтернаціоналізації фінан$
сового сектору України. Проте через недостатність до$
свіду залучення капіталу через єврооблігації, низький
рівень розвитку фондового ринку, високу вартість бор$
гового фінансування, українські підприємства не мо$
жуть у повній мірі сприйняти переваги єврооблігацій та
перспективи, що формуються завдяки їхньому викори$
станню.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Для подальшого розвитку фондового ринку Украї$
ни шляхом використання корпоративних облігацій не$
обхідно чітко ідентифікувати переваги використання
таких цінних паперів. Про переваги використання євро$
облігацій як інструмента стратегічного боргового фінан$
сування пише О.В. Криворучко [7, c. 14—16]. Т.Г. Буй роз$
криває альтернативні способи випуску облігації для ук$
раїнських підприємств, наводячи їхні переваги і недо$
ліки, а також розкриває чинники, що визначають рівень
зацікавленості українських підприємств у залученні ка$
піталу через випуск єврооблігацій [1, c. 25—28]. Р.К. Ар$
далан розкриває взаємозв'язок емісії єврооблігацій та
ринкової вартості підприємства [2, с. 63—69] та дово$
дить, що наявний тісний зв'язок між першою емісією
єврооблігацій та вартістю підприємства, а от між по$
дальшими емісіями та вартістю підприємства такого
взаємозв'язку не спостерігається.
Аналізування випусків єврооблігацій українськими
підприємствами здійcнила О.П. Масина [8, с. 153—157],
О.В. Олійник та І.В. Сідельнікова [10, c. 73—82], виок$
ремивши розподіл емісій українських єврооблігацій за
обсягами, галузями, найбільш активними вітчизняними
операторами, організаторами емісій, структурою інте$
ресів іноземних інвесторів тощо. А класифікацію чин$
ників, що визначають рівень дохідності облігацій за$
пропоновано Л.В. Могилко [9, c. 39]. О.А. Шуба дослід$
жує особливості єврооблігаційних запозичень країн з
ринками, що розвиваються [12, с. 35—38]. Можливості
використання єврооблігацій для стабілізації фінансово$
го стану Єврозони у періоди криз розкривають Л. Ко$
догно та П. ван ден Нурд [3]. Як результат моделюван$
ня автори пропонують підходи до вибору інструментів
монетарної та фіскальної політики та доводять
доцільність використання єврооблігацій як інструменту
боргового фінансування економіки, що дозволяє зглад$
жувати негативні наслідки впливу економічних криз.
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Моделювання кредитних спредів для єврооблігації
в єнах здійснюють С. Пинонен, Дж. Батен та В. Хоган
[4], а також деталізують відмінності між ризиковими та
безризиковими облігаціями. Переваги та недоліки
зовнішніх запозичень на ринку єврооблігацій наводить
О.В. Олійник [11, с. 119], а також автор розглядає перс$
пективи розвитку фондового ринку України.
Недостатньо дослідженими на сьогодні залишають$
ся напрями розвитку фондового ринку, адже за загаль$
ного мінімального його розвитку на сьогодні (або, як
стверджують аналітики, його практичної відсутності)
необхідним є вибір найбільш перспективного і найбільш
необхідного, адже одночасно розвивати фондовий ри$
нок Україна за всіма сегментами не вдасться.
МЕТА СТАТТІ
Основною метою написання статті є виявлення пер$
спектив розвитку фондового ринку України шляхом
використання суб'єктами корпоративних облігацій.
Окремими завданнями є ідентифікація перспектив роз$
витку боргового фондового ринку України, характери$
стика облігацій, що перебувають в обороті на фондово$
му ринку України, аналізування динаміки T$spread index,
аналізування динаміки обсягу ринків корпоративних
облігацій провідних країн світу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Українські підприємства почали використовувати
єврооблігації для залучення боргового фінансування на
фондовому ринку у 2002 р. [5, c. 25].
Розвиток боргового фінансування економіки Украї$
ни у напрямі залучення капіталу на міжнародних рин$
ках зумовлено тим, що:
1) на національному (внутрішньому) ринку капіта$
лу немає достатнього обсягу ресурсів, які планують за$
лучити підприємства;
2) на національному (внутрішньому) ринку капіта$
лу ціна капіталу є значно вищою, ніж на міжнародних
ринках капіталу;
3) диверсифікувати валютний ризик через форму$
вання капіталу на міжнародних ринках капіталу є про$
стіше (як завдяки різновидам іноземних валют, що ви$
користовуються, так і завдяки інструментам хеджуван$
ня, що використовуються на цих ринках);
4) тільки залучення капіталу на міжнародних рин$
ках дає змогу сформувати підприємству власну міжна$
родну боргову історію, що у перспективі спрощує по$
дальше залучення ресурсів на цих ринках, натоміть за$
лучення капіталу суто на внутрішньому ринку капіталів
не дає змоги сформувати таку боргову історію, на$
явність якої дає змогу залучати ресурси на більш вигід$
них умовах;
5) залучати капітал на міжнародних ринках спро$
можні лише достатньо зрілі прозорі підприємства, які
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ня розрахунків по активній операції з управлі$
ння боргом, яка полягала у викупі на відкрито$
му ринку державних деривативів (ВВП$ва$
Обсяг,
рантів) у 2020 році. Також можливості випуску
млн
Дата
Валюта
єврооблігацій розглядає Енергоатом.
Емітент, випуск
Купон
Рейтинг
погашення
дол.
емісії
Інші суб'єкти господарювання випуск євро$
США
облігацій
на поточному етапі діяльності не роз$
Суверенні єврооблігації
глядають. Тобто бачимо, що учасниками залу$
Україна, 2021
7,75%
01.09.2021
1409
USD
B3/B/B
чення боргового фінансування через єврооблі$
Україна, 2025
7,75%
01.09.2024
1328
USD
B3/B/B
гації в Україні є незначне число підприємств,
Україна, 2028
9,75%
01.11.2028
1600
USD
B3/B/B
більшість з яких є своєрідними "гігантами" у
Україна, 2032
7,38%
25.09.2032
3000
USD
B3/B
відповідній галузі економіки.
Україна, пов’язані з
31.05.2040
3214
USD
/B/
Одним із методів дослідження ефектив$
ВВП
ності корпоративних єврооблігацій, у тому
Корпоративні єврооблігації
числі і українських, може бути аналізування T$
Кернел, 2022
8,75%
31.06.2021
500
USD
/B/BBspread index, який розраховується як різниця
МХП, 2026
6,95%
01.04.2026
550
USD
B3/B/B
між дохідністю випуску корпоративних об$
МХП, 2029
6,25%
19.09.2029
350
USD
B3/B/B
лігацій і дохідністю по державних паперах
ДТЕК, 2024
10,75% 12.12.2024
1275
USD
//
США, Великобританії чи Німеччини — відпов$
Метінвест, 2026
8,50%
23.04.2026
648
USD
B3/B/BBідно до валюти випуску та з порівнянною мо$
Метінвест, 2029
7,75%
17.10.2029
500
USD
B3/B/BBдифікованою дюрацією (в розрахунках врахо$
Нафтогаз, 2024
7,125% 19.07.2024
600
EUR
//
вуються ефективні прибутковості випусків).
Банківські єврооблігації
Дохідність українських корпоративних
Укрексімбанк, 2022
9,63%
27.04.2022
750
USD
B3//B
єврооблігацій у 2020 р. є доволі високою, а
Укрексімбанк, 2023
9,00%
09.02.2023
125
USD
B3//B
отже, вартість залучення капіталу на міжнарод$
Укрексімбанк, 2025
9,75%
22.01.2025
600
USD
B3//B
них ринках для вітчизняних корпорацій зали$
Ощадбанк, 2023
9,38%
10.03.2023
700
USD
B2//B
шається досить вартісним. Суттєвий вплив на
Ощадбанк, 2025
9,63%
20.03.2025
250
USD
B2//B
дохідність вітчизняних корпорацій, а отже, і на
Джерело: сформовано авторами за даними [1].
вартість залучення капіталу, здійснила криза,
працюють відкрито і можуть надати усю необхідну спричинена COVID$19. Хоча у 2 половині 2020 р. ситуа$
інформацію про свою діяльність — це сприяє позитив$ ція і стабілізується, однак наразі T$spread index ще не
ному іміджу перед інвесторами.
досяг значень початку 2020 р.
Частка єврооблігацій у сукупному ринку облігацій
Якщо проаналізувати динаміку T$spread index кор$
України становить 83—84% для корпоративного секто$ порацій Cхідної Європи (як географічно найближчих
ру, 51—59% для муніципального сектора та 42—46% для економік для України), а також Німеччини (як найбіль$
державного сектора [1]. Тобто випуск єврооблігацій для шої економіки Європейського Союзу), то можна ствер$
підприємств є реальною перспективою залучення фінан$ джувати, що значення T$spread index є суттєво нижчи$
сових ресурсів на міжнародних ринках капіталу, проте, ми, що свідчить про значно нижчу дохідність за такими
враховуючи особливості цих цінних паперів, доступни$ облігаціями, а отже і нижчу вартість залучення капіта$
ми вони є далеко не для всіх суб'єктів господарювання. лу для східноєвропейських та німецьких корпорацій.
Особливості ведення бізнесу в Україні та необхідні умо$ Можна стверджувати про значно вищі витрати залучен$
ви розміщення єврооблігацій на поточний момент часу ня капіталу на міжнародних ринках шляхом емісії євро$
робить їх доступними, передусім, для великих облігацій для українських корпорацій порівняно з гео$
підприємств.
графічно найближчими конкурентами — східноєвро$
Характеристику окремих українських єврооблі$ пейськими корпораціями, що суттєво знижує конку$
гацій, що перебували в обороті за станом на 30.07.2020 рентні переваги вітчизняних корпорацій.
р. наведено в таблиці 1.
Зниження вартості залучення капіталу на міжнарод$
Однією з негативних характеристик практики залу$ них ринках для українських корпорацій (у т.ч. і шляхом
чення позикового капіталу українськими суб'єктами емісії єврооблігацій), насамперед, залежить від макро$
господарювання шляхом емісії корпоративних єврооб$ економічних та політичних чинників української еконо$
лігацій, є обмежена кількість суб'єктів та незначна міки (екзогенні чинники). Хоча внутрішні чинники, такі
кількість емісій корпоративних єврооблігацій. Зацікав$ як кредитна історія та досвід діяльності на закордон$
леність іноземних інвесторів в єврооблігаціях українсь$ них ринках також чинять суттєвий вплив.
ких підприємства зумовлена, передусім, високими про$
Динаміка ринку корпоративних єврооблігацій Ук$
центними ставками, адже пропонована дохідність бор$ раїни є позитивною і за 2018—2020 рр. він зріс на 36,87%
гових цінних паперів є однією із найвищих у світі.
досягши 11,48 млрд дол. США. Основний приріст обся$
Не лише тримачами облігацій, але і їхніми емітента$ гу ринку корпоративних єврооблігацій України відбув$
ми є здебільшого банки. Це зумовлено постійною по$ ся у 2019—2020 рр., тоді як значна кількість ринків євро$
требою формування капіталу для ведення власної діяль$ облігацій у цей період скорочувались (зокрема ринок
ності, адже власний капітал не має значної частки у єврооблігацій Польщі), що свідчить про позитивну ди$
структурі капіталу банків. Натомість у підприємств ча$ наміку розвитку економіки України загалом та про$
сто власний капітал становить 50% і більше, що змен$ відних корпорацій зокрема впродовж останніх 2 років.
шує їхню потребу у залученні боргового фінансування Однак ринок корпоративних єврооблігацій України є
через емісію облігацій.
надто незначним у порівнянні з аналогічними ринками
Внутрішні муніципальні та корпоративні облігації розвинутих економік — Німеччини, Іспанії, Італії, не
окремими емітентами активно використовуються для кажучи про провідні ринки світу — Великобританія,
залучення боргового фінансування. Зокрема подальше США, Нідерланди та Китай (табл. 2).
залучення боргового фінансування шляхом випуску
Ринок корпоративних єврооблігацій України є од$
муніципальних облігацій планує Львів та Харків, а у кор$ ним із найбільш динамічних у світі. Варто вказати, що
поративному секторі розміщення облігацій планує Ук$ значна кількість ринків корпоративних єврооблігацій
равтодор, Укрзалізниця та ЕСКА Капітал. В четверто$ скоротилась за обсягами. Зокрема мало місце скорочен$
му кварталі 2020 р. Україна планує повернутися на ри$ ня обсягів ринків таких країн, як Бельгія ($4,23%),
нок комерційних єврооблігацій і залучити 1 млрд дол. Люксембург ($5,60%), Швеція ($3,76) та Росія ($18,01%).
США. Залучені кошти будуть використані для завершен$ Це свідчить про те, що перспективи розвитку ринку кор$
Таблиця 1. Характеристика окремих українських єврооблігацій,
що перебували в обороті за станом на 30.07.2020 р.
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поративних єврооблігацій України є задовільними, до$
ступ до міжнародних ринків капіталів для українських
корпорацій відкритий і рівень вартості залучення бор$
гового фінансування є прийнятним (у порівнянні з вар$
тістю капіталу на внутрішньому ринку).

Таблиця 2. Динаміка обсягу ринків корпоративних
єврооблігацій провідних країн світу та окремих країн
Східної Європи у 2018—2020 рр.

Обсяг ринку, млрд дол. США
01.01.2018 р. 01.10.2020 р.
Бельгія
42,990
41,170
Білорусія
0,34
0,92
Великобританія 1517,670
1668,820
Греція
19,872
26,457
Данія
97,678
103,296
Іспанія
237,298
307,203
Італія
366,759
396,391
Казахстан
15,764
16,070
Китай
486,881
701,805
Люксембург
776,287
732,798
Нідерланди
701,017
812,243
Німеччина
808,714
1038,760
Росія
123,003
100,845
США
6204,740
7915,230
Україна
8,387
11,480
Швеція
299,212
287,963
Японія
295,792
427,485
Джерело: сформовано авторами за даними [1].
Країни

ВИСНОВКИ
Очікується, що низький рівень інфляції (нижче тар$
гета, встановленого НБУ) буде утримуватися і надалі,
адже високою є ймовірність, що споживчий і інвестиц$
ійний попит залишатимуться низькими внаслідок впли$
ву на економіку COVID$19 та карантинних заходів, що
його супроводжують. Вплив на ВВП буде негативним, а
як наслідок — залучення боргового фінансування за
доволі низькими цінами відбуватиметься дуже низьки$
ми темпами та обсягами. Для боргового фінансування
стан економіки (фаза економічного циклу) та ціна та$
кого фінансування є ключовими критеріями прийняття
рішень щодо його залучення, в тому числі і на міжна$
родних ринках капіталу шляхом випуску єврооблігацій.
Нині падіння української економіки, що є глибшим, ніж
очікувалося, не сприяє пожвавленню залучення борго$
вого фінансування суб'єктами господарювання, а відпо$
відно і фондового ринку України.
У подальших дослідженнях доцільно зосередити
12. Шуба О.А. Особливості єврооблігаційних запо$
увагу на напрямах розвитку фондового ринку України, зичень країн з ринками, що розвиваються. Інвестиції:
зокрема розглянути перспективи, вигоди та втрати від практика та досвід. 2013. № 22. С. 35—38.
допуску на український фондовий ринок іноземних бор$
гових цінних паперів.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОQРЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Currently in our country there is an intensive development of hotel and restaurant business. This process
affects almost everyone, as consumers of these services are largely all residents and guests of the city and country.
Modern life is impossible without rest in a cozy cafe and accommodation in a comfortable hotel. Employees of
many companies and organizations use the services of restaurants, cafes, cafeterias during the working day, as
well as hotel services when going on business trips or on vacation. In recent years, more and more people choose
as a venue for banquets on the occasion of any solemn events restaurants of different levels and classes, as well
as hotels to accommodate guests invited from other cities. Now everywhere there are new enterprises in this
field, different in size and type of services provided. The development of the hotel and restaurant business is also
important for the creation and modernization of the tourist infrastructure of the region. According to most
researchers, the main factor hindering the development of inbound tourism in Ukraine is the lack of tourism and
hospitality industry that meets modern international standards.
The article investigates that currently in our country there is an intensive development of hotel and restaurant
business. This process affects almost everyone, as consumers of these services are largely all residents and guests
of the city and country. Modern life is impossible without rest in a cozy cafe and accommodation in a comfortable
hotel. Employees of many companies and organizations use the services of restaurants, cafes, cafeterias during
the working day, as well as hotel services when going on business trips or on vacation. In recent years, more and
more people choose as a venue for banquets on the occasion of any solemn events restaurants of different levels
and classes, as well as hotels to accommodate guests invited from other cities. Now everywhere there are new
enterprises in this field, different in size and type of services provided. The development of the hotel and restaurant
business is also important for the creation and modernization of the tourist infrastructure of the region. According
to most researchers, the main factor hindering the development of inbound tourism in Ukraine is the lack of
tourism and hospitality industry that meets modern international standards.
У статті досліджено, що нині в нашій країні спостерігається інтенсивний розвиток готельноQрестоQ
ранного бізнесу. Цей процес зачіпає майже кожного, оскільки споживачами цих послуг значною мірою є
всі жителі та гості міста та країни. Сучасне життя неможливе без відпочинку в затишному кафе та проQ
живання в комфортабельному готелі. Співробітники багатьох підприємств й організацій користуються
послугами ресторанів, кафе, буфетів під час робочого дня, а також послугами готелів під час виїзду в
робочі відрядження або на відпочинок. В останні роки все більша кількість людей вибирає в якості місця
проведення банкетів з нагоди будьQяких урочистих заходів ресторани різного рівня та класу, а також
готелі для заселення гостей, запрошених з інших міст. Зараз всюди з'являються нові підприємства такої
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сфери різні як за розміром, так й по виду послуг, що надаються. Розвиток готельноQресторанного бізнесу
також має велике значення для створення та модернізації туристичної інфраструктури регіону. На думQ
ку більшості дослідників, основним чинником, що стримує розвиток в'їзного туризму в Україні, є
відсутність індустрії туризму та гостинності, що відповідає сучасним міжнародним стандартам.
Зараз на ринку готельноQресторанних послуг України виникла реальна конкуренція, а споживач став
більш досвідченим, що поставило перед підприємствами цієї сфери послуг цілий ряд нових завдань, якQот:
необхідність підвищення ефективності виробництва, зміцнення конкурентної позиції, а це неминуче поQ
в'язане з впровадженням у повсякденну практику ведення бізнесу сучасних досягнень менеджменту та
маркетингу. Україна має всі можливості для успішного розвитку готельноQресторанного господарства.
Найбагатша історія України, рідкісні історичні пам'ятники, самобутня культура, політична стабільність,
відносна відкритість та її готовність до співпраці — все це спонукає до інтенсивного розвитку як турисQ
тичної, так й готельноQресторанної сфери.
Останнім часом поряд з традиційними готелями та ресторанами почали з'являтися спеціалізовані
підприємства зі скороченим набором послуг та справ, орієнтовані на обслуговування представників певQ
ного сегмента туристичного бізнесу. Оскільки послуги цієї галузі є невід'ємною частиною туристичного
пакету, наявність різних підприємств, що надають якісні послуги, вносить істотний внесок у формуванQ
ня іміджу міста (туристичного центру). Тому нині є необхідність у дослідженні питань організації, управQ
ління та модернізації на підприємствах готельногоQресторанного бізнесу та особливостей економічного
розвитку цієї сфери послуг.
Key words: hotels, restaurants, entrepreneurship in the hotel and restaurant business, the service sector.
Ключові слова: готелі, ресторани, підприємництво в готельноресторанному бізнесі, сфера обслуговування.

FORMULATION OF THE PROBLEM
Enterprise development planning is one of the most
important elements of business structure management, the
activity of which is characterized by a high level of
innovation [1, p. 12], a high degree of risk and the ability to
adapt to rapid changes in external conditions. But the
peculiarities of the development of the hotel and restaurant
business in Ukraine have not yet been sufficiently studied.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
The theoretical basis is the work of domestic and foreign
scientists in the field of economics, tourism, tourism and
related to the development of hotel and restaurant business:
problems related to the functioning of hotels and hotel
business were revealed in their works by such scientists as
O. Davidova, L. Zavidna, V. Zaitseva, M. Malska, O. Lupich,
H. Danko, N. Bilokin and others.
PARTS OF THE GENERAL PROBLEM HAVE NOT
BEEN SOLVED BEFORE
The relevance and lack of strategic approaches to the
development of hotel and restaurant business require that
they become the object of special research, in which
theoretical aspects would be combined with practical ones
and would be aimed at improving the quality management
of enterprises in the industry. Of particular importance is
the proposal for hotel and restaurant businesses tools for
developing strategies and assessing their cost$effectiveness.
FORMULATION OF THE GOALS OF THE ARTICLE
The purpose of the study is to develop theoretical
provisions and practical recommendations for improving the
activities of the hotel and restaurant business. To achieve
this goal it is necessary to solve the following tasks: to define
the concept and classify restaurants and hotels; consider the
concept of quality management of enterprises; to analyze
the quality of hotel and restaurant business service; identify
ways to improve service in the hotel and restaurant business.
PRESENTATION OF THE MAIN RESEARCH
MATERIAL
Many authors consider the term "hotel" as derived from
the Latin "hospitalis", which means hospitable. There are
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other opinions about the origin of this concept today. One
common view is that the English word "hospitality" comes
from the Old French "hospice", which means "reception
house". The oldest of its kind is the Hospice de Beaune in
Burgundy, also known as Hotel Dieu. It was founded in 1443
as a charitable hospital and shelter for the poor. This
hospital is still functioning. In the domestic practice of
management, which has survived to this day, the word
"hospitality" is associated primarily with the concept of
"hospital", which means a military medical institution for
inpatient treatment. From the point of view of common
sense, there can be no question of any hospitality without
meeting the basic human needs — the needs of food, rest
and sleep. In this regard, the most reasonable and quite
logical is the following definition of the hotel.
A hotel is a property complex that provides people
outside the home with a range of services, the most
important of which (complex$forming) is equally the service
of accommodation and meals. This definition indicates the
mandatory availability of two main services in the hotel —
accommodation and meals. In this case, their relationship
can vary greatly. The content of the accommodation service
is that, firstly, the use of special rooms (hotel rooms), and
secondly, services are provided directly by the hotel staff:
receptionist and reception of guests, maids for cleaning hotel
rooms, etc. Hotel rooms are the main element of the
accommodation service. These are multifunctional premises
intended for rest, a dream, work of visitors. Due to the fact
that hotel rooms are used by guests mainly in the evening
and at night, their most important function is to provide
sleep. The importance of other functions of hotel rooms
primarily depends on the purpose of the hotel and the needs
of guests. For example, in business hotels a very important
function of the rooms is to provide the guest with the
opportunity to work, ie there is a need for a desk, telephone,
fax, computer, etc.
Hotels have different categories of rooms, which differ
in area, furniture, equipment, facilities, etc. However,
regardless of the category, each hotel room must have the
following furniture and equipment: bed, chair or armchair
per bed, bedside table or bedside table per bed, wardrobe,
general lighting, trash can. In addition, each room must
contain information about the hotel and an evacuation plan
in case of fire.
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Fig. 1. Dynamics and forecast of the number of hotels and similar accommodation in Ukraine

Catering services consist of a combination of different
processes: production (cooking in the kitchen), trade (sale
of ready$to$eat products, alcoholic and soft drinks), service
(serving guests by waiters in restaurants, bars, cafes, hotel
rooms). Additional or other services include a swimming
pool, sports, conference rooms, meeting rooms, car rental,
dry cleaning, laundry, hairdresser, massage parlor and many
others. Currently, additional services are becoming
increasingly important in shaping the market attractiveness
of the hotel and restaurant business. Remaining basic, the
accommodation service is taken for granted by guests.
Increased interest is the services that distinguish this hotel
from others. In most cases, such services are additional. This
is confirmed by the activities of many well$known hotel
enterprises [2, p. 183]. For example, other services focused
on providing opportunities to engage in various sports are
in the first place in the complex of services of the German
hotel chain "Robinson Club", which consists of 30 hotels.
Hotels of the famous Swiss resorts of Davos, Crans$Montana,
before attracting highly paid professionals, bankers,
politicians, provided the opportunity to hold international
conferences, economic forums at the highest level, building
and equipping conference rooms and a number of other
facilities using the latest science and technology.
At the hotel company accommodation services, food
and other services complement each other, in most cases
are interdependent and are perceived by the guest as a whole
[3, p. 125]. Taking into account how they are designed and
combined into a single complex, a certain type of enterprise
is formed. Due to the constant appearance on the hotel
market of new services and forms of service, this typology
is quite conditional. However, such a division is important
for understanding the management of each type. Within
these types, there are usually many varieties. The beginning
of the hotel classification was laid at a time when there were
very few establishments that are trustworthy. The
classification was intended to provide safe and quality
accommodation and meals for travelers. With the
tremendous development of international tourism over the
past 50 years, the hospitality industry has become mature,
and the purpose of classification has shifted from consumer
protection ideas (usually guaranteed by national regulations
and legislation) to consumer information ideas. However,
since November 30, 1989, a document developed by the
WTO in Madrid entitled "Interregional harmonization of
hotel classification criteria based on classification standards
approved by regional commissions" is in force, which is of a
recommendatory nature. According to him, a hotel of any
category must meet the requirements of safety and hygiene,
provide round$the$clock service, emergency medical care,
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preservation of valuables, laundry, postal services. For
hotels, classification is a way to provide consumers with the
necessary information about the quality of service,
infrastructure and other capabilities of the company, thus
helping potential customers and demonstrating their loyalty
to them. For consumers, classification means greater
transparency, greater awareness and greater consistency in
the evaluation of hotels.
The dynamics and forecasts of the number of hotels and
similar accommodation in Ukraine are presented in Fig. 1
[4, p. 46].
The non$simultaneous processes of production and
consumption of hotel services reflect their peculiarities.
Regarding the complex of services provided in the hotel,
such a general characteristic for the services as simultaneity,
inseparable nature of the processes of production and
consumption does not fully apply. Some hotel services are
not related to the presence of the client. For example,
cleaning and preparing a room for sale does not coincide
with the place and time with the time of sale of the room in
the reception service and direct check$in. Non$simultaneity
characterizes food services: in most cases, cooking takes
place in another place and at another time, different from
the processes of serving and serving, which are carried out
in part and in the presence of the client. For a hotel business,
such a division of processes is a necessity. Direct service here
must be preceded by the implementation of preparatory
services designed to meet the demand for a certain moment.
Limited storage capacity. The complex of hotel services as
a whole cannot be saved for further sale. If the hotel room
remains unsold for the current day, it cannot be sold
additionally for this day. The same can be said for food
services. Even if material services such as "food and
beverages" to some extent (for the allowable period of
implementation) can be stored, the service associated with
their implementation will not be in demand and not paid.
Urgent nature of hotel services. The specificity of hotel
businesses is that service problems must be resolved quickly.
This factor, along with the location is the most important
when choosing a hotel. The time of providing a number of
hotel services is measured even in seconds. Of the modern
fastest service offers a hotel in Tokyo, where the maximum
time required for registration at the arrival of the guest,
payment, receipt of keys, etc., is limited to 45 seconds. Most
other hotels have 10—15 minutes to perform similar
operations. Wide participation of personnel in the
production process. An important feature of hotel services,
which distinguishes them primarily from the services of
industry, where more machines and machines are used, is
the wide participation of people in the production process.

21

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Involvement of the human factor affects the heterogeneity,
variability of quality and the associated lack of
standardization, which is one of the most important
problems in the development of hotel services. To solve this
problem, many hotel companies are developing service
standards — a set of mandatory rules for customer service,
which are designed to guarantee the established level of
quality of all operations. The standard defines the criteria
by which the level of customer service and the activities of
the staff of any service of the hotel business is assessed. Such
criteria in most cases include the following:
— time to answer a call about information or booking
(15, 20, 30 seconds);
— time of registration in the accommodation service.
Regardless of the mass arrival, customers should not stand
in line for more than the time set at a particular hotel
company (5, 10, 15 minutes);
— time spent on providing a specific service. For
example, luggage is delivered to the room no later than 3
minutes after check$in; laundry and cleaning of personal
belongings are kept within a day, etc.;
— appearance and presence of a uniform.
Knowledge of foreign languages by service personnel,
etc.
There are rules of conduct for hotel staff:
— The hotel employee must always be ready to provide
customer service.
— The employee must show a positive attitude towards
the guest: show respect, have a polite conversation, keep
composure.
— The employee must smile at the guest, maintain eye
contact.
— you need to be able to tactfully inform the guest and
tell him even unpleasant news.
— No hotel employee has the right to argue with the
guest, even over trifles. And if he does not really understand
the desire of the guest, then politely ask.
— The guest's problems need to be solved quickly and
urgently. The hotel employee should do everything possible
to reassure the guest.
— Every employee must demonstrate confidence and
competence.
— Hotel staff must practice 3$step service.
— Hotel staff must be responsible for the maximum level
of cleanliness of the hotel. The hotel staff must adhere to
the ethics of business communication, as business etiquette
determines the relationship between the boss and
subordinates, between employees within the institution and
visitors.
This also includes the rules of using a business phone,
the ability to conduct business correspondence. The
relationship between the boss and subordinates largely
determine the atmosphere in the team. First of all, the hotel
manager must be respected by employees, be an authority
for subordinates. This primarily affects hotel visitors. In
order to have a friendly atmosphere in the team, which helps
to better and faster to cope with the case, the leader must
know and follow some rules:
— the manager must treat all employees equally;
— if there is a need to make remarks to the employee,
it should not be expressed in the presence of other
employees;
— go into the room with subordinates, the boss greets
everyone, but the hand should not be extended;
— when meeting with the boss, subordinates should
greet first, but if the boss is a young man, he is the first to
greet a woman and a man much older than himself;
— manager — a man always passes a woman at the
entrance to the elevator, on the stairs, helps to open the
door;
— the leader must set specific tasks for the treatment
and communication with subordinates;
If there is a situation when one of the employees is a
close friend of the boss, then at work between them the

22

relationship should be restrained and in the presence of
others they should not have extraneous conversations [5;
6]. There are also rules for official conversations of the chief
with subordinates:
— the leader must make a plan of the conversation in
advance;
— choose the time needed to achieve your goal;
— choose the place and time for interviews, taking into
account their impact on the results;
— before starting a conversation, the boss needs to
create an atmosphere of mutual trust;
— from the beginning to the end of the conversation,
the leader must follow the main direction leading to the
intended goal;
— the boss must be at the height of the position;
— the manager must stop the conversation after
achieving the intended goal.
This is the ethics of business relations of the hotel and
restaurant business. From the point of view of
macroeconomics, hotel services are economic relations, the
outcome of which depends more on world economic and
national processes, relations, than internal causes. In this
context, it is important to note that the development of the
tourism sector at the global, national and regional levels is
associated with the level of material and technical
infrastructure of enterprises in the field of hotel and
restaurant services [7, p. 462].
Without close interaction of the infrastructure of the
tourist destination and the sphere of hotel services, further
formation and realization of the tourist product is impossible
[8, p. 473]. The development of the tourist region and tourist
destination has a kind of multiplier effect on the hotel sector,
as the growing number of tourists stimulates the hotel and
restaurant industry, construction of hotel complexes and
similar accommodation, and thus contributes to the
development of the whole territory [9, p. 530; 10, p. 159].
In the current economic situation, tourism should be
considered as an independent intersectoral complex of the
national economy, as tourism, combining different sectors
of the national economy, covers a horizontal space,
including businesses of different industries.
CONCLUSIONS
The basis of the allocation of hotel services to a tourist
destination as an independent, separate sector of the
economy are the following circumstances:
— in the current economic situation, tourism should be
considered as an independent intersectoral complex of the
national economy, as the sphere of tourism, combining
different sectors of the national economy, covers a
horizontal space, including businesses of different industries.
— a set of institutions included in the hotel and
restaurant sector, performing interconnected integrated
functions;
— enterprises related to the hotel industry have a
common resource potential;
— the set of enterprises in this area is similar in nature
and at the same time affects other sectors of the national
economy;
— the whole set of enterprises of the hotel sector is
subject to uniform Rules and has a common localized
management system.
Thus, in our concept, the sphere of hotel and restaurant
services of a tourist destination is a system of integrated
enterprises of different economic orientation, the purpose
of which is to meet the needs of the population in hotel
services with rational and efficient use of available resources.
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THE ROLE OF THE STATE IN OVERCOMING BARRIERS TO THE IMPLEMENTATION OF ENERGYQ
SAVING MEASURES AT ENTERPRISES

Мета цього дослідження полягала в з'ясуванні ролі держави у подоланні бар'єрів на шляху до реаліQ
зації заходів з енергозбереження на підприємствах. Визначено основні причини, які зумовлюють неQ
обхідність впровадження на підприємствах заходів зі зниження споживання енергетичних ресурсів. РозQ
глянуто головні види бар'єрів на шляху до реалізації заходів з енергозбереження на підприємствах. ПоQ
казано, що серед цих бар'єрів вагоме місце займають фінансовоQекономічні перешкоди. Встановлено два
основні типи таких перешкод, а саме — недостатній рівень економічної ефективності інвестицій у захоQ
ди з енергозбереження та відсутність у підприємств необхідних обсягів фінансових ресурсів. ЗапропоноQ
вано підхід до обгрунтування параметрів державної фінансової допомоги підприємствам у реалізації ними
проєктів, що передбачають підвищення енергоефективності. Показано, що держава може і повинна сприQ
яти не лише фінансовому забезпеченню здійснення цих проєктів, але й надавати підприємствам інфорQ
мацію про наявний у них потенціал енергозбереження та допомагати вдосконалювати компетенції праQ
цівників у сфері реалізації цього потенціалу.
Increasing the level of competitiveness of Ukrainian enterprises requires, among other things, reducing the
unit costs of these enterprises for manufacturing products. Among these costs, a significant share in the cost
structure of products of many enterprises is occupied by expenditures for the purchase of various types of energy
resources. Therefore, increasing energy efficiency could significantly improve the position of such enterprises in
both domestic and foreign markets of their products. At the same time, the implementation of energyQsaving
measures at enterprises often faces various barriers. Overcoming them requires that businesses have the
appropriate types of production, financial and information resources, as well as appropriate competencies in the
development and implementation of energyQsaving programs. Business practice shows that not all domestic
enterprises have the whole necessary set of such resources and competencies. As a result, the scale of the
implementation of energyQsaving measures in the economy of Ukraine as a whole is still insufficient. Therefore,
there is a need to help companies overcome barriers to implementing energyQsaving measures. In particular, this
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concerns assistance in such overcoming by public authorities. Considering this, this study aimed at clarifying
the role of the state in overcoming barriers to the implementation of energyQsaving measures at enterprises. The
main reasons, determining the need for the implementation of measures to reduce the consumption of energy
resources at certain enterprises, have been identified. The main types of barriers to the implementation of energyQ
saving measures at enterprises have been considered. It is shown that financial and economic barriers are
important among these barriers. Two main types of such obstacles have been identified, namely, the insufficient
level of economic efficiency of investments in energyQsaving measures and the lack of the necessary amounts of
financial resources. It is shown that the state can and should not only contribute to the financial support of these
projects but also provide companies with information about their energyQsaving potential and help improve the
competencies of employees in realization of this potential.

Ключові слова: підприємство, енергозбереження, енергоефективність, бар'єр, роль держави, фінансове за
безпечення.
Key words: enterprise, energy saving, energy efficiency, barrier, role of the state, financial support.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Підвищення рівня конкурентоспроможності украї$
нських підприємств потребує, серед іншого, зниження
питомих витрат, які несуть ці підприємства на виготов$
лення продукції. Серед цих витрат значну частку у
структурі собівартості продукції багатьох підприємств
займають видатки на придбання різних видів енергетич$
них ресурсів. Тому підвищення енергоефективності мог$
ло б суттєво покращити позиції таких підприємств як
на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках збуту їх про$
дукції. Водночас реалізація на підприємствах заходів з
енергозбереження часто стикається з різноманітними
бар'єрами. Їх подолання вимагає наявності у суб'єктів
господарювання відповідних видів виробничих, фінан$
сових та інформаційних ресурсів, а також належних
компетенцій у сфері розроблення та реалізації програм
енергозбереження. Практика господарювання показує,
що далеко не у всіх вітчизняних підприємств є у наяв$
ності уся потрібна сукупність таких ресурсів та компе$
тенцій. Як наслідок, масштаби реалізації заходів з енер$
гозбереження в економіці України у цілому залишають$
ся недостатніми. Тому виникає потреба у допомозі
підприємствам в подоланні бар'єрів на шляху до реалі$
зації заходів з енергозбереження. Зокрема це стосуєть$
ся сприяння у такому подоланні з боку державних
органів влади. При цьому важливо встановити найбільш
ефективні напрями та засоби державної допомоги
підприємствам у подоланні бар'єрів на шляху до реалі$
зації ними енергозберігаючих проєктів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема підвищення енергоефективності госпо$
дарської діяльності знаходиться у центрі уваги багатьох
науковців. Серед них слід, зокрема, назвати таких
вчених: У. Андрусів [1], Н. Бойчук [2], В. Бурда [3], В. Дже$
джула [4], К. Жадько [5], І. Кінаш [6], С. Концеба [7],
С. Майстро [8], Н. Матвійчук [9], Н. Михаліцька [10],
І. Петренко [11], Р. Севастьянов [12] та ін. Цими дослід$
никами було обгрунтовано низку підходів до встанов$
лення величини потенціалу енергозбереження як на за$
гальнодержавному й галузевому рівнях, так і на рівні
окремих суб'єктів господарювання, а також розробле$
но дієві механізми реалізації цього потенціалу, що пе$
редбачає подолання різноманітних бар'єрів, які при цьо$
му постають. Водночас питання встановлення ролі дер$
жави у подоланні бар'єрів на шляху до реалізації заходів
з енергозбереження на підприємствах на теперішній час
не є повністю дослідженим. Тому, враховуючи практич$
ну значущість вирішення цього питання, є потреба у
його подальшому вивченні.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є з'ясування ролі держави у подоланні
бар'єрів на шляху до реалізації заходів з енергозбере$
ження на підприємствах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Наявність перешкод на шляху до реалізації заходів
з енергозбереження на підприємствах, а також рівень
цих перешкод, серед іншого, залежать від того, якими є
цілі здійснення енергозберігаючих проєктів на кожно$
му конкретному підприємстві. Зокрема можливо виді$
лити такі головні цілі реалізації заходів з підвищення
енергоефективності господарської діяльності підприє$
мства:
1) виведення підприємства зі стану фінансової кри$
зи (потреба у такому виведені виникає у суб'єктів гос$
подарювання із незадовільним фінансовим станом, зок$
рема у збиткових підприємств, за умови, що такий стан
викликано значними витратами енергетичних ресурсів
на виробництво їх продукції);
2) недопущення потрапляння підприємства у стан
фінансової кризи (така потреба виникає у тих під$
приємств, фінансовий стан яких має тенденцію до сут$
тєвого погіршення завдяки значному витрачанню енер$
гетичних ресурсів на виробництво їх продукції, зокре$
ма, у разі наявності тривалого тренду зростання цін на
ці види ресурсів);
3) подальше покращення фінансового стану підприє$
мства та зміцнення його становища на ринку (потреба у
цьому виникає, передусім, у тих підприємств, виробниц$
тво продукції у яких є рентабельним, проте, рівень цієї
рентабельності є не достатньо високим завдяки знач$
ному витрачанню енергетичних ресурсів);
4) досягнення лідируючих позицій у певному виді
економічної діяльності (потреба в такому досягненні по$
стає для тих підприємств, що мають намір увійти до гру$
пи лідерів у певній галузі економіки (або на певному
ринку) чи одноосібно обійняти лідируючу позицію зав$
дяки реалізації заходів зі скорочення питомих витрат
енергетичних ресурсів);
5) збереження лідируючих позицій у певному виді
економічної діяльності (потреба в такому збереженні
постає для тих підприємств, що є лідерами в певній га$
лузі економіки (або на певному ринку) й намагаються
зберегти це лідерство завдяки реалізації заходів з енер$
гозбереження).
Загалом обрана конкретним підприємством ціль ре$
алізації ним заходів з підвищення енергоефективності
господарської діяльності повинна бути зумовлена пев$
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ними об'єктивними обставинами. Зокрема до таких об$
ставин належить існуючий на теперішній час рівень тех$
нологічного розвитку підприємства [13] та доступність
для нього кредитних ресурсів [14].
У подальшому буде розглядатися випадок тих
підприємств, для яких ціллю впровадження заходів з
енергозбереження є подальше покращення фінансово$
го стану та зміцнення становища цих підприємств на
ринках збуту їх продукції. Цей випадок є достатньо
розповсюдженим на теперішньому етапі розвитку еко$
номіки і стосується підприємств, у яких, як правило, є
проблеми із фінансовим забезпеченням реалізації інве$
стиційних заходів.
Окрім проблем із фінансовим забезпеченням про$
вадження енергозберігаючих інвестиційних проєктів,
можливо виділити низку інших бар'єрів на шляху до ре$
алізації цих проєктів. Загалом ці бар'єри доцільно по$
ділити на дві великі групи за причинами їх утворення, а
саме:
1. Бар'єри, обумовлені зовнішніми відносно під$
приємства чинниками. Зокрема, до цих чинників нале$
жать: високі ціни на ресурси, які необхідні для реалі$
зації підприємством заходів зі скорочення споживання
енергії (передусім, високі процентні ставки за банківсь$
кими кредитами); низький попит на ту продукцію
підприємства, зниження собівартості якої відбудеться
завдяки реалізації енергозберігаючих проєктів;
мінливість та непередбачуваність параметрів зовнішнь$
ого середовища (зокрема, цін на ресурси та продукцію
підприємства); недостатній відносний рівень енергозбе$
реження внаслідок впровадження інвестиційних заходів
з економії енергії (зокрема, низьке співвідношення між
величиною економії енергоресурсів та потребою в інве$
стиціях для її забезпечення); інші чинники.
2. Бар'єри, обумовлені внутрішніми відносно
підприємства чинниками. Зокрема, до цих чинників на$
лежать: недостатні обсяги ресурсів (людських, мате$
ріальних, фінансових та інформаційних) для реалізації
заходів з енергозбереження, які знаходяться у розпо$
рядженні підприємства або можуть бути залучені ним
додатково; недостатній рівень споживчих властивостей
цих ресурсів; недостатня компетентність менеджерів та
фахівців підприємства у сфері розроблення та реалізації
заходів з енергозбереження; інші чинники.
Необхідно відзначити, що можливі також і інші спо$
соби групування бар'єрів на шляху до реалізації заходів
з енергозбереження на підприємствах. Зокрема за
змістом ці бар'єри можуть бути поділеними на три ве$
ликі групи, а саме: фінансово$економічні (обумовлені
недостатністю обсягів фінансового забезпечення реал$
ізації енергозберігаючих проєктів та (або) низькою еко$
номічною ефективністю цих проєктів); техніко$техно$
логічні (обумовлені недостатнім рівнем споживчих вла$
стивостей та обсягів технічних ресурсів, необхідних для
реалізації заходів з енергозбереження, а також недо$
сконалістю технологій, які передбачено впровадити);
організаційні (обумовлені недоліками в організації про$
цесів розроблення й впровадження заходів з енерго$
збереження на підприємстві, зокрема, недосконаліс$
тю інформаційного забезпечення реалізації цих за$
ходів).
Стосовно фінансово$економічних перешкод на шля$
ху до реалізації проєктів з енергозбереження на під$
приємствах, то відсутність цих перешкод відображаєть$
ся у дотриманні двох таких головних умов: достатньо
високого рівня економічної ефективності енергозбері$
гаючих проєктів та можливості доступу підприємств до
потрібних обсягів фінансових ресурсів. У подальшому
будемо розглядати випадок фінансування енергозбері$
гаючих проєктів за рахунок банківського кредиту. От$
римання підприємством доступу до цього виду джерел
фінансового забезпечення діяльності потребує наяв$
ності у суб'єкта господарювання здатності своєчасно та
у повному обсязі виконувати свої кредитні зобов'язан$

26

ня, що своє чергою вимагає отримання підприємством
достатньо великих грошових надходжень.
Щодо вимоги забезпечення належного рівня еконо$
мічної ефективності енергозберігаючих проєктів, то ця
умова може бути формалізованою у вигляді такої не$
рівності:
(1),
(ц ⋅ (О0 − О1 ) ⋅ Н − В ) ⋅ (1 − с) > I ⋅ Е
де ц — ціна того виду енергетичних ресурсів, спо$
живання якого зменшиться завдяки реалізації на
підприємстві енергозберігаючого інвестиційного проєк$
ту;
О0, О1 — питомі витрати даного виду енергетичного
ресурсу відповідно до та після реалізації на підприємстві
енергозберігаючого інвестиційного проєкту;
Н — натуральні річні обсяги виготовлення про$
дукції;
В — річна сумарна величина інших витрат, пов'яза$
них із реалізацією на підприємстві енергозберігаючого
інвестиційного проєкту (зокрема, витрат на експлуата$
цію енергозберігаючого устаткування, придбання яко$
го передбачається здійснити за проєктом);
с — величина ставки податку на прибуток
I — обсяг потрібних інвестицій для реалізації на
підприємстві енергозберігаючого інвестиційного проєк$
ту;
Е — норма прибутковості інвестицій, тобто такий
мінімальний її рівень, за якого підприємство погодить$
ся інвестувати енергозберігаючі заходи.
Друга умова доцільності реалізації на підприємстві
енергозберігаючого інвестиційного проєкту, тобто до$
статність грошових находжень для своєчасного та по$
вного погашення підприємством банківського кредиту,
узятого ним з метою фінансування такого проєкту,
може бути формалізованою у такому вигляді:
(2),
Г + ц ⋅ (О0 − О1 ) ⋅ Н − В ≥ К = I ⋅ к
де Г — щорічний потік надходжень суб'єкта госпо$
дарювання, які він здатен використати для обслугову$
вання кредиту, узятого для фінансування енергозбері$
гаючого інвестиційного проєкту, без урахування вели$
чини додаткового прибутку, отриманого підприємством
завдяки реалізації цього проєкту;
К — щорічний обсяг повернення підприємством ос$
новної суми узятого кредиту та процентів за ним;
к — співвідношення між величиною платежів за узя$
тим підприємством кредитом та інвестиціями у заходи
з енергозбереження на підприємстві.
У разі, якщо нерівності (1) та (або) (2) не викону$
ються, це означатиме, що на шляху до реалізації на
підприємстві енергозберігаючих інвестиційних проєктів
постають певні перешкоди. Для оцінки рівня цих пере$
шкод введемо у розгляд коефіцієнти, за яких зазначені
нерівності перетворюються у такі рівності:
(3);
(ц ⋅ (О0 − О1 ) ⋅ Н − В ) ⋅ (1 − с) = I ⋅ Е ⋅ (1 − а)
(4),
Г + ц ⋅ (О0 − О1 ) ⋅ Н − В = I ⋅ к ⋅ (1 − в )
де а, в — така мінімальна можлива відносна величи$
на зниження обсягів інвестицій у реалізацію заходів з
енергозбереження на підприємстві, за якої виконува$
тимуться відповідно нерівності (1) та (2).
Провівши математичні перетворення виразів (3) та
(4), остаточно отримуємо:
(ц ⋅ (О0 − О1 ) ⋅ Н − В ) ⋅ (1 − с)
а = 1−
(5);
I ⋅Е
Г + ц ⋅ (О0 − О1 ) ⋅ Н − В
в =1−
(6).
I ⋅к
У подальшому фінансово$економічний бар'єр на
шляху до реалізації заходів з енергозбереження на
підприємствах, який оцінюється формулою (5), будемо
називати бар'єром першого виду, а той, що оцінюється
виразом (6), — бар'єром другого виду.
Тоді узагальнене оцінювання рівня фінансово$еко$
номічних перешкод на шляху до реалізації енергозбе$
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Таблиця 1. Розподіл кількості досліджуваних підприємств
за видами фінансово2економічних бар'єрів на шляху до впровадження
на них проєктів з енергозбереження

Види бар’єрів
Бар’єр першого виду
Бар’єр другого виду
Сукупність обох бар’єрів

Кількість підприємств, для яких рівень бар’єрів
становить
Від 0 до Від 0,05 Від 0,15 Від 0,25 Більше
0,05
до 0,15 до 0,25 до 0,35 ніж 0,35
6
11
12
38
5
5
9
10
42
6
5
9
10
42
6

Джерело: розраховано автором.

рігаючих інвестиційних проєктів на підприємстві мож$
на здійснити за допомогою такого виразу:
(7),
п = max{0, а, в}
де п — індикатор узагальненого оцінювання рівня
фінансово$економічних перешкод на шляху до реалі$
зації енергозберігаючих інвестиційних проєктів на
підприємстві (нульова величина цього показника озна$
чає, що ці перешкоди відсутні).
Оцінювання фінансово$економічних та інших видів
бар'єрів на шляху до реалізації підприємствами заходів
з енергозбереження є необхідною умовою для обгрун$
тування напрямів державної підтримки провадження
цих заходів. Загалом можливо виділити дві основні фор$
ми такої підтримки:
— ресурсну, за якої держава забезпечує суб'єктів
господарювання певними обсягами ресурсів, що дає
змогу подолати бар'єри на шляху до реалізації підприє$
мствами заходів зі скорочення споживання певних видів
енергоносіїв. Передусім, мова йде про фінансову допо$
могу таким підприємствам, зокрема, у вигляді пільго$
вого кредитування. У цьому випадку держава може
відшкодовувати певну частку потреби підприємств у
кредитних ресурсах та (або) компенсувати частину пла$
тежів за користування цими ресурсами. Однак, окрім
фінансової підтримки підприємств, які реалізують енер$
гозберігаючі проєкти, важливу роль у провадженні дер$
жавної підтримки заходів з енергозбереження на
підприємствах може зіграти забезпечення цих
підприємств з боку органів державної влади актуаль$
ною та повною інформацією про можливі напрями ско$
рочення енергоспоживання у галузевому розрізі та,
відповідно, про наявний у підприємств потенціал енер$
гозбереження. Зрештою, помітну роль органи держав$
ної влади можуть зіграти і у покращенні компетенцій
працівників підприємств у сфері реалізації цього потен$
ціалу, зокрема, завдяки проведенню різноманітних
тренінгів та семінарів;
— організаційну, за якої державні органи влади
сприяють взаємодії між учасниками інвестиційного про$

цесу щодо реалізації заходів з енергозбереження на
підприємствах, зокрема, шляхом організації руху
інформаційних, матеріальних та фінансових потоків між
цими учасниками. При цьому до останніх можуть нале$
жати як самі підприємства, що планують впроваджува$
ти енергозберігаючі інвестиційні проєкти, так і вироб$
ники енергозберігаючого устаткування, науково$
дослідні організації, фінансові установи тощо.
Важливо відзначити той факт, що у разі пільгового
кредитування з боку держави енергозберігаючих
проєктів підприємств можливо досягти одночасного по$
долання обох головних фінансово$економічних бар'єрів
на шляху до реалізації проєктів з енергозбереження
(тобто подолати як відсутність у підприємств належно$
го обсягу фінансових ресурсів, так і недостатність рівня
економічної ефективності енергозберігаючих інвести$
ційних проєктів). При цьому процес обгрунтування по$
казників державних програм фінансової підтримки
впровадження підприємствами енергозберігаючих
проєктів потребує реалізації таких головних етапів:
1) ідентифікація основних перешкод на шляху до ре$
алізації підприємствами енергозберігаючих інвестицій$
них проєктів у відповідних секторах економіки. На цьо$
му етапі важливо переконатися, що саме фінансово$еко$
номічні бар'єри є вирішальними, оскільки можливо, на$
приклад, що здійснення суб'єктами господарювання
енергозберігаючих проєктів гальмується, передусім, не$
стачею необхідної для цього інформації;
2) збирання інформації, потрібної для оцінювання
рівня фінансово$економічних бар'єрів на шляху до реа$
лізації на підприємствах енергозберігаючих інвестицій$
них проєктів. Зокрема до такої інформації належать
дані про потребу в інвестиціях у ці проєкти, очікуване
скорочення споживання тих чи інших видів енергоре$
сурсів тощо;
3) оцінювання рівня фінансово$економічних бар'єрів
на шляху до реалізації на підприємствах енергозберіга$
ючих інвестиційних проєктів. Зокрема у випадку окре$
мого виду продукції, що виробляється із використан$
ням певного виду енергоресурсів, з цією метою можна

Таблиця 2. Вихідні дані та результати оцінювання очікуваної ідносної величини державних видатків
на фінансову підтримку реалізації підприємствами заходів з енергозбереження
(зі зниження споживання природного газу)

Назви показників

1. Узагальнюючий рівень
фінансово-економічних бар’єрів на
шляху до впровадження заходів з
енергозбереження
2. Потрібні обсяги інвестицій у
заходи на 1м3 природного газу, грн
3. Очікувана величина державних
видатків на фінансову підтримку
підприємств у розрахунку на 1м3
економії природного газу, грн

Середні значення показників для підприємств, у
яких узагальнюючий рівень фінансовоекономічних бар’єрів на шляху до впровадження
на них проєктів з енергозбереження становить
Від 0 до Від 0,05 Від 0,15 Від 0,25 Більше
0,05
до 0,15 до 0,25 до 0,35 ніж 0,35
0,03
0,11
0,21
0,29
0,42

25,59

22,45

27,16

24,35

30,76

0,77

2,47

5,70

7,06

12,92

Джерело: розраховано автором.
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застосувати вирази (5) — (7). При цьому ці формули
можливо екстраполювати і на випадок одночасного ви$
готовлення декількох видів продукції. Таким чином
можливо з'ясувати, яку частку вартості проєктів з енер$
гозбереження необхідно компенсувати, щоб ці проєк$
ти стали привабливими для підприємств, що дає мож$
ливість встановити попередні параметри державної
фінансової допомоги підприємствам у реалізації ними
проєктів, які передбачають підвищення енергоефектив$
ності;
4) оцінювання прогнозної ефективності бюджетних
видатків на фінансову підтримку впровадження на
підприємствах інвестиційних заходів з енергозбережен$
ня. З цією метою можна використати такий показник:
І ⋅п
L=
(8),
ΔФ
де L — показник обсягу бюджетних видатків на
фінансову підтримку впровадження на підприємствах
інвестиційних заходів з енергозбереження у розрахун$
ку на одиницю величини очікуваної економії натураль$
них обсягів споживання певного енергоресурсу;
І — потрібні обсяги інвестиції у впровадження інве$
стиційних заходів з енергозбереження;
п — показник узагальненого рівня фінансово$еко$
номічних бар'єрів на шляху до впровадження інвести$
ційних заходів з енергозбереження (у випадку окремо$
го різновиду продукції цей індикатор визначатиметься
за формулою (7));
ΔФ — очікуване зниження натуральних обсягів спо$
живання певного виду енергоресурсів внаслідок впро$
вадження інвестиційних заходів з енергозбереження;
5) відбір інвестиційних заходів з енергозбереження
з найменшими значеннями індикатора (8) у межах на$
явного ліміту бюджетних видатків.
З метою апробації запропонованого підходу до
оцінювання фінансово$економічних бар'єрів на шляху
до реалізації підприємствами заходів з енергозбере$
ження було досліджено вибірку з 72 підприємств захід$
ного регіону України, які намагалися протягом 2016—
2019 рр. здійснити інвестиційні заходи зі зниження спо$
живання природного газу, однак відмовилися від цього
внаслідок фінансово$економічних причин. Для кожно$
го з цих підприємств було встановлено рівень фінансо$
во$економічних бар'єрів на шляху до впровадження на
них проєктів з енергозбереження. Відповідні дані пред$
ставлено у таблиці 1. Як випливає з даних, наведених у
цій таблиці, узагальнений рівень цих бар'єрів у більшості
досліджуваних підприємств коливається від 0,25 до 0,35.
При цьому для усіх груп суб'єктів господарювання
бар'єр другого виду є більш вагомим, тобто у під$
приємств не вистачає можливостей самостійно фінан$
сувати заходи з енергозбереження.
Для кожної з груп підприємств, які досліджували$
ся, було визначено середній узагальнюючий рівень
фінансово$економічних бар'єрів на шляху до впровад$
ження на них проєктів з енергозбереження та обчисле$
но з використанням виразу (8) очікувану величину дер$
жавних видатків на фінансову підтримку цих під$
приємств у розрахунку на 1 м3 економії природного газу.
Відповідні дані представлено у таблиці 2.
Як випливає з наведених у таблиці 2 даних, для пе$
реважної більшості досліджуваних підприємств очіку$
вана величина державних видатків на фінансову
підтримку реалізації заходів зі зниження споживання
природного газу не перевищує 7,06 грн у розрахунку на
1м3 економії цього газу. Це відповідає показнику еко$
номії природного газу, що дорівнює 0,14 м3 природного
газу на 1 грн бюджетних витрат.

ликі групи за причинами їх утворення, а саме: бар'єри,
обумовлені зовнішніми відносно підприємства чинника$
ми, та бар'єри, обумовлені внутрішніми чинниками.
Можливі також і інші способи групування бар'єрів на
шляху до реалізації заходів з енергозбереження на
підприємствах. Зокрема за змістом ці бар'єри можуть
бути поділеними на три великі групи, а саме: фінансо$
во$економічні, техніко$технологічні та організаційні.
Стосовно фінансово$економічних перешкод на шляху
до реалізації проєктів з енергозбереження на підприє$
мствах, то відсутність цих перешкод відображається у
дотриманні двох головних умов: достатньо високого
рівня економічної ефективності енергозберігаючих
проєктів та можливості доступу підприємств до по$
трібних обсягів фінансових ресурсів.
2. Доцільно виокремити дві основні форми держав$
ної підтримки провадження заходів з енергозбережен$
ня на підприємствах: ресурсну, за якої держава забез$
печує суб'єктів господарювання певними обсягами ре$
сурсів, що дає змогу подолати бар'єри на шляху до реа$
лізації підприємствами заходів зі скорочення споживан$
ня певних видів енергоносіїв, та організаційну, за якої
державні органи влади сприяють взаємодії між учасни$
ками інвестиційного процесу щодо реалізації заходів з
енергозбереження на підприємствах, зокрема, шляхом
організації руху інформаційних, матеріальних та фінан$
сових потоків між цими учасниками.
3. У разі пільгового кредитування енергозберігаю$
чих проєктів підприємств з боку держави можливо до$
сягти одночасного подолання обох головних фінансо$
во$економічних бар'єрів на шляху до реалізації проєктів
з енергозбереження, а саме: подолати як відсутність у
підприємств належного обсягу фінансових ресурсів, так
і недостатність рівня економічної ефективності енергоз$
берігаючих проєктів.
4. Використання запропонованого методу обгрун$
тування державних програм сприяння впровадженню
енергозберігаючих інвестиційних проєктів дає змогу
обрати найбільш ефективні напрями вкладання бюджет$
них коштів в умовах обмеженості їх загальної величи$
ни. Подальші дослідження потребують, зокрема, адап$
тації розробленого методу для випадку домогоспо$
дарств.
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SOURCES OF ATTRACTED FINANCIAL RESOURCES AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

У статті досліджено сучасні особливості діяльності промислових підприємств, наявних джерел фінансових
ресурсів та наявних джерел їх залучення. Доведено, що відсутність прозорої схеми залучення додаткових фінансоQ
вих ресурсів за допомогою краудінвестінгу, краудсорсингу, аутсорсингу, призводить до недовіри з боку промисQ
лових підприємств. Що значно обмежує можливості залучення фінансових ресурсів. Виділено основні джерела
залучених фінансових ресурсів, обгрунтовано їх позитивні та негативні сторони, наслідки впровадження кожного
з них для промислових підприємств. Запропоновано методи та засоби спрощення освоєння джерел залучення фінанQ
сових ресурсів, зменшення ризиків, пов'язаних з їх залученням. Запропоновано використання краудфандингових
платформ, як додаткового джерела залучення ресурсів, враховуючи ризики діяльності промислового підприємQ
ства та впровадження інноваційних проєктів на його базі.
The article examines the modern features of industrial enterprises, available sources of financial resources and available
sources of their involvement. It is proved that the lack of a transparent scheme for attracting additional financial resources
through crowdfunding, crowdsourcing, outsourcing, leads to distrust on the part of industrial enterprises. Which significantly
limits the ability to attract financial resources. The main sources of attracted financial resources are identified, their positive
and negative sides are substantiated, the consequences of their implementation for industrial enterprises are substantiated.
Methods and means of simplifying the development of sources of financial resources, reducing the risks associated with
their involvement are proposed. The use of crowdfunding platforms as an additional source of attracting resources is proposed,
taking into account the risks of the industrial enterprise and the implementation of innovative projects based on it. In our
opinion, financial leasing can become an activator of structural changes in the enterprise of any form of ownership only
when managerial innovations are introduced. It is also worth noting the almost complete cessation of state preferential
lending to industrial enterprises. Although our neighbors successfully use lending to enterprises of the industrial complex.
The complexity of the loan procedure increases proportionally with the increase in the loan amount. Large loans are secured
by property, the assessment of which is quite complex and requires additional time and money. Summarizing the main
sources of financial resources in industrial enterprises, we conclude that lending is currently the most affordable source of
financial resources for industrial enterprises. However, lending is profitable only for credit, financial institution, the company,
applying for a loan, is subject to high risks of bankruptcy. An alternative could be lending from the producer, subject to
clear financial support and coordinated cooperation between the state and producers. Most often, industrial enterprises
attract additional financial resources in order to repay existing debts, or to increase production capacity.
Ключові слова: промислові підприємства, фінансові ресурси, краудсорсинг, реінжиніринг, індустріальні парки.
Key words: industrial enterprises, financial resources, crowdsourcing, reengineering, industrial parks.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Промислові підприємства країни протягом трива$
лого часу знаходяться у стані зниження конкурентоз$
датності продукції, зниження виробничих потужнос$
тей, втрати висококваліфікованого персоналу, отже,
знаходяться у стані фінансової та управлінської кри$
зи.
Вийти з неї допомогли б додаткові, залучені фінан$
сові ресурси, але їх джерела повинні бути законними,
та їх застосування повинно бути ефективним, оскільки
із залученням великого обсягу фінансових ресурсів,
збільшуються ризики діяльності промислового підприє$
мства.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Необхідно зазначити, що теоретичні та практичні
аспекти розвитку, застосування різних видів джерел
залучення фінансових ресурсів розглядалися в роботах
В. Ільчука, О. Колещука, С. Стахурської та ін. Водно$
час, на нашу думку, потребують подальшого вивчення
такі джерела залучення фінансових ресурсів на промис$
лових підприємствах, як краудсорсинг, краудінвестінг.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз сучасного стану та специфіки
розвитку джерел залучення фінансових ресурсів на про$
мислових підприємствах.
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стахурська С. в своїх працях поділяє додаткові
фінансові ресурси на власні та запозичені, вбачає між
ними тісний взаємозв'язок. Вона аналізує запозичені
джерела фінансових ресурсів (лізинг, комерційний кре$
дит), як такі, що надалі стають власними. Однак, на нашу
думку, така позиція може призвести до подвійного за$
пису запозиченого ресурсу.
Розглянемо одне з джерел залучених фінансових
ресурсів на промислових підприємствах — фінансовий
лізинг. Він є досить популярним в Україні, але в євро$
пейських країнах він використовується все менше,
оскільки система отримання фінансових ресурсів за до$
помогою фінансового лізингу є досить складною.
Однак, на думку науковців, саме фінансовий лізинг є
найефективнішим інструментом забезпечення функціо$
нування основних засобів промислових підприємств,
підвищення їх виробничої потужності. Так, на думку Пет$
люк В., саме фінансовий лізинг має перевагу у відсутності
необхідності використовувати оборотні кошти підприє$
мства в процесі оновлення виробничих потужностей [14].
Також науковець вважає, що саме фінансовий
лізинг, його активне впровадження у діяльність промис$
лових підприємств країни, сприятиме структурним,
управлінським змінам всередині підприємства.
О. Колещук доводить, що використання фінансово$
го лізингу є доцільним у випадку реструктуризації
підприємства. На нашу думку, фінансовий лізинг може
стати активатором структурних змін на підприємстві
будь$якої форми власності лише тоді, коли впроваджу$
ються управлінські інновації [6, c. 260].
В. Ільчук вважає необхідним використання фінан$
сового лізингу разом з іншими видами інвестицій,
оскільки, на його думку, важливо обирати оптимальні
ресурси для фінансування системних зрушень на під$
приємстві [5, c. 110].
На нашу думку, зростання попиту на фінансовий
лізинг зумовлене його доступністю, але ніяк не вигідні$
стю, оскільки, умови лізингу не є гнучкими. Тому для
кожного окремого промислового підприємства, для
кожного окремого проєкту, важливо обирати оптималь$
не джерело залучення додаткових коштів.
Мінусами фінансового лізингу, на нашу думку, є
швидкість морального зносу об'єктів лізингу, яка пере$
вищує швидкість матеріального зносу у декілька разів.
Інфляційні процеси також негативно впливають на роз$
виток та діяльність підприємства загалом, так і на його
фінансовий стан.
Також до джерел залучених фінансових ресурсів
варто віднести кредитування, яке є популярним та по$
ширеним, однак має занадто високу вартість. В. Ільчук
вважає що недоліки кредитування переважають над
його позитивними ознаками [5, c. 109].
Так, науковець вважає що недоліками кредитуван$
ня є висока відсоткова ставка, складна процедура офор$
млення, обмеження продуктового ряду. Погоджуючись
з вищевказаним, зазначаємо, що в Україні відсоткова
ставка по кредитах є однією з найвищих у світі. Така
ситуація склалась тому, що держава не контролює фор$
мування цін на кредитні продукти, надає монополію
банкам у питаннях формування відсоткових ставок за
кредитами.
Також варто зазначити майже повне зупинення дер$
жавного пільгового кредитування промислових
підприємств. Хоча наші сусіди успішно використовують
кредитування підприємств промислового комплексу.
Складність процедури оформлення кредиту пропор$
ційно зростає зі зростанням суми кредиту. Великі кре$
дити надаються під заставу майна, оцінка якої є досить
складною та потребує додаткового часу та коштів.
Обмеженість продуктового ряду кредитних про$
дуктів обумовлена тим, що на кредити попит тільки
зростає, після фінансової кризи 2014—2015 років
кількість великих банків та фінансових установ значно
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скоротилась, тому підприємства вимушені підлаштову$
ватись під умови банків.
Варто також зазначити, що деякі банки спекулюють
на кредитних умовах, прописують у кредитних догово$
рах додаткові платежі, пеню, страхові внески та інші,
вигідні для банку нюанси, які можуть настати внаслі$
док якоїсь окремої події. Водночас при оформленні кре$
диту майже ніколи не акцентується увага на таких ню$
ансах, які мають назву додаткових положень.
Таку ж думку має В. Бала, о в своїх працях вказує на
складність, недоцільність кредитування в умовах, коли
гривня знецінюється занадто швидко. Також науковець
наголошує на такому нюансі кредитних договорів, як
можливість змінювати відсоткову ставку в одноосібно$
му порядку. На жаль, ця зміна якщо і відбувається, то
тільки в бік зростання відсоткової ставки [2, c. 115].
Такий ризик збільшується з огляду на останні світові
події, за умови настання форс мажорних обставин,
різкого коливання курсу іноземної валюти. Тож креди$
ти у іноземній валюті стають дедалі менш вигідними,
більш ризиковими.
Вважаємо, що варто звернути особливу увагу на
таку форму кредиту, як кредитування від виробника.
Вона не є новою, але не настільки розповсюджена в Ук$
раїні, як в інших країнах. Суть такого виду залучення
фінансових ресурсів полягає у отриманні кредитування
від виробника необоротного активу, водночас відсотко$
ва ставка є нижчою, ніж у банку.
Також кредитування від виробника може полягати
у передачі активу з розбивкою його вартості на ануї$
тетні платежі, без прихованих переплат, відсотків,
комісій. Така форма залучення додаткових фінансових
ресурсів є вигідною як для виробника продукції, так і
для промислового підприємства, що її потребує, однак
постає питання, наскільки ризиковою може бути така
угода за умов стабільної економічної невизначеності.
Таке джерело залучення фінансових ресурсів до
промислового підприємства використовується не ефек$
тивно в країні, бо виробники не мають змоги ризикува$
ти при укладанні такої угоди, окрім цього, досить не
створено відповідного нормативного регулювання
відповідних угод. Тому за загальними умовами надання
фінансових ресурсів, виробники майже не надають
відповідних кредитів.
Активно засвоюваним в Європі джерелом залучен$
ня коштів виступає краудфандинг, але в нашій країні
його розвиток, на нашу думку, досить повільний. Так,
І. Васильчук вказує, що краудфандинг тільки набирає
обертів, не має характерних для Української економіки
рис та характеристик. На нашу думку, інвестор може
обрати проєкт не спираючись на фінансові можливості,
а лише на переваги проєкта.
Краудфандинг у класичному значенні є колективним
інвестуванням, яке започатковане в Америці у 2012 році.
Він мав форму капітального інвестування, коли інвестор
пропорційно вкладеним у підприємство коштам, отриму$
вав його акції. При цьому новостворені підприємства
звільнялись від оподаткування на якийсь час, час окуп$
ності, або оподаткування було пільговим [3].
Краудфандингові проєкти є досить привабливими
для інвесторів, оскільки залучають їх кошти на впровад$
ження перспективних, інноваційних проєктів. За умов
юридичного врегулювання нюансів впровадження, роз$
витку краудфандингу, він зміг би стати досить перспек$
тивним джерелом фінансування розвитку фінансуван$
ня промислових підприємств.
Однак, на нашу думку, варто звертати увагу й на
недоліки краудфандингу, такі, як підвищений ризик не
реалізувати проєкт в строки, з тією самою окупністю,
або й зовсім не реалізовувати проєкт. Також краудфан$
дингові платформи, яких на території країни декілька,
можуть стати платформами для реалізації схем шахраїв.
І. Косуля вважає, що розповсюдженню краудфан$
дингу на території країни запобігає низька довіра до
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цього виду фінансування. Так само автор вважає, що
краудфандинг є напрямом аутсорсингу.
М. Тонюк у своїх роботах розглядає аутсорсинг як
метод скорочення витрат, отримання додаткових фінан$
сових ресурсів. Погоджуючись з автором, наголошує$
мо на проблемах нормативного врегулювання впровад$
ження та контролю у сфері аутсорсингу [15, c. 375].
Аудсорсинг допомагає оптимізувати власні ресур$
си, отримати додаткові джерела надходження, залучи$
ти інтелектуальний капітал за низькою ціною. Недоліка$
ми аутсорсингу слід вважати новизну та не прогнозо$
ваність результатів впровадження. Також можлива
втрата контролю над управлінням ресурсами, вартість
продукції також може збільшитись.
Наразі світові промислові лідери залучають такий різно$
виду аутсорсингу, як ІТ$аутсорсингу, він є більш мобіль$
ним, ефективним, має необмежені можливості для подаль$
шого розвитку. Однак при цьому серед недоліків слід заз$
начити ризики, пов'язані із втратою конфіденційності, ри$
зики при банкрутстві аутсорсингової компанії [10, c. 187].
Н. Ценклер вважає необхідним розвивати краудсор$
синг, як метод мобілізації власних, та залучених фінан$
сових ресурсів на промислових підприємствах. Він до$
помагає залучати спеціалістів обраної галузі, з обрано$
го питання та акумулювати, тим самим наявні та запо$
зичені ресурси [16, c. 40].
До недоліків як краудфандингу, так і краудсорсин$
гу, автор відносить прозорості у схемах та стратегіях
мобілізації інформації, коштів. Також, на нашу думку,
є нормативні та управлінські недосконалості обліку опе$
рацій, які пов'язані як краудсорсингом, так і з крауд$
фандинггом [18].
Промисловий краудсорсинг, який запроваджено на
промислових підприємствах інших країн, допоміг значно
скоротити вартість впровадження технологічних та управ$
лінських інновацій. Також значно знижується час освоє$
ння коштів, впровадження відповідних проєктів [12, c. 60].
На сьогодні краудсорсинг має багато форм та ме$
тодів реалізації. Так, о його впровадження застосову$
ються не тільки управлінські методи, але й соціальні за$
соби [11, c. 88].
Краудсорсингові компанії акумулюють кошти, ідеї,
можливості, заради розвитку підприємства. О. Майстрен$
ко зауважує, що перевагою краудсорсингу саме в Україні
є низька вартість, доступність, швидкість. Однак, на нашу
думку, існують і недоліки, які потребують окремої уваги
— це низька прибутковість, слабка організованість, ве$
лика ймовірність витоку інформації, що для промисло$
вих підприємств, є неприпустимим ризиком [8, c. 510].
Однак від всіх цих недоліків можливо було б за$
страхуватись, отримати державну підтримку з цього пи$
тання. Отже, поки ризики є досить великими, залучати
краудсорсинг треба з великою обережністю з оглядом
на те, що можливо понести великі збитки [4, c. 22].
Сьогодні великий інтерес привертає до себе крауд$
інвестінг. Його досліджують науковці, застосовують у
своїй діяльності великі підприємства та невеликі фірми.
М. Кураєва ототожнює краудінвестінг з краудфандин$
гом, бо обидва джерела залучення ресурсів мають на
меті отримання прибутку, та є досить ризиковими.
В. Кот вважає, що краудфандинг є досить ризико$
вим, оскільки відсутній вторинний ринок інвестицій,
немає можливості швидко вийти з інвестиційного проєк$
ту, не сформований наразі вторинний ринок активів.
Однак, на думку автора, якщо впроваджувати блокчейн,
разом з краудфандингом, то ризики значно зменшують$
ся [7, c. 167].
На нашу думку, впровадження краудфандингу, на$
дало б можливість розвинути промислові підприємства
технологічно, надало б можливість залучити додаткові
ресурси для розвитку управлінського потенціалу
підприємств.
Деякі науковці вважають реінжиніринг одним з дже$
рел залучення фінансових ресурсів, що забезпечує зро$
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стання виробничого потенціалу промислового підприє$
мства. Н. Чухрай в своїх роботах доводить, що реінжи$
ніринг досить ефективно використовується по всьому
світі, та Україна має всі можливості до світової практи$
ки реінжинірингу [17, c. 177].
Однак для нашої країни існують деякі складно у
впровадженні саме реінжинірингу, оскільки за його
впровадження збільшуються управлінські витрати, що
за умов тотальної економії ресурсів на промислових
підприємствах, є неприпустимим.
Однак цей недолік був би подоланий, якщо на дер$
жавному рівні впроваджувалась система підтримки реі$
нжинірингових процесів. Н. Волошанюк у своїх працях
досліджує реінжиніринг, як дефініцію, що є майже то$
тожною реструктуризації підприємств. Обгрунтовує
можливість застосування реінжинірингу бізнес$про$
цесів, реструктуризації виробничих потужностей.
На нашу думку, реінжиніринг надає можливість залу$
чати ресурси, що дозволяють зменшити зношеність основ$
них засобів, оптимізувати наявні ресурси промислового
підприємства, зменшити моральний знос устаткування.
На нашу думку, одним з джерел залучення фінансо$
вих ресурсів для промислового підприємства, є участь у
технологічних парках. Технологічні парки, як вид об'єд$
нання підприємств в Україні відомий досить давно, але
використовують таку можливість мобілізації фінансових
та інших ресурсів одиниці промислових підприємств.
А. Павлюк у своїх роботах досліджує технологічні
парки, як потужну можливість для промислової галузі
стимулювати інноваційні, інвестиційні процеси. На нашу
думку, велике значення у розвитку технологічних парків
відіграє державна стратегія розвитку інноваційного
розвитку промисловості [9, c. 270].
Важливим є лояльне ставлення з боку держави до
тих промислових підприємств, які зазнали найбільших
збитків від економічної кризи. Важлива податкова, за$
конодавча підтримка на всіх рівнях та стадіях діяльності
промислового підприємства [13, c. 27]. Л. Малюта, оці$
нивши у своїх працях державну підтримку розвитку
промисловості, прийшов до висновку, що країна майже
готова до всебічного розвитку індустріальних парків,
оскільки має відповідні ресурси, промислова галузь
може бути привабливою для інвестування [1].
На сьогодні технологічні, промислові парки функц$
іонують, використовуючи свої власні, наявні ресурси,
забезпечуючи кожного з учасників відповідними фінан$
совими вигодами. Однак держава не докладає зусиль для
стимулювання такої діяльності, встановлення контро$
лю за прозорістю діяльності.
ВИСНОВКИ
Узагальнивши основні джерела залучення фінансо$
вих ресурсів на промислових підприємствах, приходи$
мо до висновків, що кредитування наразі є найдоступ$
нішим джерелом отримання фінансових ресурсів для
промислового підприємства.
Однак кредитування є вигідним тільки для кредит$
ної, фінансової установи, підприємство ж, оформлюю$
чи кредит, підпадає під великі ризики банкрутства. Аль$
тернативою може стати кредитування від виробника, за
умов чіткої фінансової підтримки та злагодженої
співпраці держави та виробників.
Найчастіше промислові підприємства залучають
додаткові фінансові ресурси саме для того, щоб пога$
сити вже наявні заборгованості, або ж наростити вироб$
ничі потужності. З огляду на це, перспективним джере$
лом залучених фінансових ресурсів можуть, у перспек$
тиві стати реінжиніринг, краудфандинг.
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MOTIVATIONAL FACTORS OF EXTERNAL LABOR MIGRATION OF UKRAINIAN POPULATION

Проаналізовано основні мотиваційні чинники зовнішньої трудової міграції населення України із виQ
значенням впливу на їх динаміку поширення пандемії COVIDQ19. Досліджено вплив зонування території
України в умовах поширення коронавірусу на характер, масштаби та темпи зовнішньої трудової міграції.
Визначено наслідки зміни темпів зовнішньої трудової міграції для економіки України. Проаналізовано
характер впливу коштів зовнішніх трудових мігрантів на динаміку купівельної спроможності населення
України. Визначено причини зміни ставлення молодих людей до виїзду поза межі України на постійне
місце проживання. Підкреслено залежність темпів і масштабів зовнішньої трудової міграції від еконоQ
мічної політики українських урядів. Визначено причини відмови більшості українських заробітчан поQ
вертатися на батьківщину в умовах поширення пандемії COVIDQ19.
At the beginning of 2020, in the context of the spread of the COVIDQ19 pandemic, the number of citizens who
returned to Ukraine remained significantly lower than the number of those who regularly crossed the border and
who had previously left for permanent residence. In other words, the hypothesis of a mass return of Ukrainian
workers from the EU hardly concerned seasonal workers and was only partially associated with fullQfledged
emigrants. The refusal of the vast majority of Ukrainian workers to return to their home country in the context of
the spread of the COVIDQ19 pandemic indicates a change in the priorities of external migrant workers.
Disappointment with economic policy in Ukraine has led many to prefer permanent residence abroad. The desire
for seasonal labor migration gave way to the desire to leave Ukraine. This was also facilitated by significant
difficulties for small and mediumQsized businesses caused by quarantine measures. The forced cessation of
business activities under the pressure of administrative measures led to disbelief in the ability of the Ukrainian
leadership to change the situation for the better. Ukrainian society in 2014Q2015 demonstrated a phenomenal
ability to resist external aggression. However, even in the conditions of the RussianQUkrainian war, the actions
of the top leadership of Ukraine and the leaders of large FIGs confirmed the belief of many ordinary citizens in
the constant desire of large producers to get maximum profits without taking into account the needs and problems
of the poor. The dedicated work of volunteers in Ukraine during the war took place alongside many successful
attempts by big business to increase profits through the implementation of corruption schemes. The change in
the country's top leadership in 2019 has not fundamentally changed the situation. This was also facilitated by
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the reluctance to lose a relatively lucrative job abroad due to attempts by the Ukrainian authorities to limit the
opportunities for workers to go abroad for employment. The Ukrainian government's demands to provide
Ukrainian migrant workers with formal employment abroad were largely perceived as a desire by senior
management to obtain additional preferences for the use of Ukrainian workers by foreigners or as a means of
providing Ukrainian large financial and industrial groups with labor.
Ключові слова: соціальна політика, міграційна політика, міграція населення, зайнятість населення,
зовнішні трудові міграції.
Key words: Social policy, migration policy, population migration, population employment, external labor
migrations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження сучасних міграційних процесів є аналіз
їх кількісних та якісних характеристик, динаміки со$
ціально$демографічних та вікових характеристик
мігрантів із прогнозуванням напрямів міграційних по$
токів та їх інтенсивності. Прогнозування напрямів, мас$
штабів динаміки чи окремих наслідків зовнішньої тру$
дової міграції здійснюється із урахуванням її мотива$
ційних чинників. Наприкінці ХІХ ст. Е. Равенштайн
стверджував про певне скорочення масштабів міграції
за збільшення її відстані і визначав прагнення мігрантів
покращити власне матеріальне становище основним
мотиваційним чинником міграції [24, c. 198—199]. Про$
те розвиток економіки та інформаційно$комунікаційних
технологій (ІКТ) сучасності внесли певні корективи у
подібні твердження. Зміни масштабів та характеру
організації виробництва відбулися й в умовах поширен$
ня COVID$19. Якщо запровадження безвізового режи$
му із країнами Європейського Союзу суттєво полегши$
ло виїзд поза межі України у пошуках роботи, то захо$
ди країн ЄС, вжиті на перешкоду поширенню коронаві$
русу, постали суттєвою проблемою для багатьох тру$
дових мігрантів. Водночас українська влада зробила
спробу обмежити потік зовнішніх трудових мігрантів та
регулювати масштаби зовнішньої трудової міграції ви$
ходячи із потреб великих фінансово$промислових груп.
Це створило передумови для зміни характеру зовніш$
ньої трудової міграції за загального обмеження кіль$
кості трудових мігрантів. Зміни умов зовнішньої трудо$
вої міграції вплинули й на динаміку її мотиваційних чин$
ників.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Окремі аспекти обраної теми дослідження представ$
лені у працях Р. Адамса [20], Дж. Борджеса [21—23],
які свого часу спробували пов'язати стан матеріально$
го забезпечення мігрантів із можливістю виїхати у по$
шуках нового місця роботи. Масштаби та характер зов$
нішньої трудової міграції у своїх дослідженнях аналі$
зували О. Годованська [2], О. Малиновська [12], Е. Ліба$
нова [11] тощо.
МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Метою дослідження є визначення основних моти$
ваційних чинників зовнішньої трудової міграції в умо$
вах поширення пандемії COVID$19 та наслідків цього
процесу для розвитку української економіки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою ухваленої в Україні у 2017 р. Стратегії держав$
ної міграційної політики України на період до 2025 р. було
оголошене спрямування зусиль держави і суспільства
на формування та реалізацію державної міграційної
політики, яка б позитивно впливала на консолідацію ук$
раїнської нації та безпеку держави, прискорювала со$
ціально$економічний розвиток, сприяла уповільненню
темпів депопуляції, стабілізації кількісного та якісного
складу населення, задоволенню потреб економіки в ро$
бочій силі, відповідала міжнародним стандартам і
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міжнародним зобов'язанням України [16]. Проте до
останнього часу не вдалося забезпечити виконання ба$
гатьох із зазначених завдань, забезпечуючи стабіліза$
цію кількісного та якісного складу населення держави.
Україна визнала важливе значення надходжень
коштів від зовнішніх трудових мігрантів для забезпечен$
ня стабільності національної грошової одиниці через
вплив на платіжний баланс. Перекази із$за кордону про$
довжують перекривати торговельний дефіцит держави.
У 2007 р. приватні валютні перекази в Україну нарахо$
вували 4922 млн дол. США, у 2008 р. — 6177, у 2009 р. —
5370, у 2010 р. — 5862, у 2011 р. — 7019, у 2012 р. — 7526,
у 2013 р. — 8537, у 2014 р. — 6489, у 2015 р. — 6059, у
2016 р. — 7535, у 2017 р. — 9290 (8,4 % ВВП України), у
2018 р. — близько 11,5 млрд дол. [14]. У 2019 р. українські
трудові мігранти передали 15,3 млрд дол. (12,9 млрд бан$
ківськими переказами та 2,4 млрд готівкою), що стано$
вило близько 10 % ВВП [10]. Наведені дані свідчать про
тенденцію до зростання обсягів грошових переказів ук$
раїнських зовнішніх трудових мігрантів. Попри певне
зменшення обсягів таких грошових переказів на почат$
ку російсько$української війни з часом зростання об$
сягів переказаних коштів відновилося. Частині політиків
це додало оптимізму, що вилилося у твердження про
зацікавленість мігрантів у тому, щоб витрачати левову
частку зароблених грошей в Україні. Але таке тверджен$
ня лише частково характеризує проблему, не висвітлю$
ючи того факту, що значна кількість українських заро$
бітчан не прагнуть повертатися на батьківщину.
На початку 2020 р. в умовах поширення пандемії
COVID$19 кількість громадян, які повернулися до Ук$
раїни залишалася суттєво меншою, аніж кількість тих,
хто регулярно перетинав кордон і хто раніше виїхав на
постійне місце проживання. Тобто гіпотеза про масове
повернення українських заробітчан з ЄС майже не сто$
сувалася сезонних працівників і лише частково пов'я$
зувалася із повними емігрантами. Порівняно ще менше
українських заробітчан повернулися з Російської Фе$
дерації для того, щоб удома перечекати пандемію [19].
Відмова від масового повернення зовнішніх трудо$
вих мігрантів в Україну може свідчити про суттєву зміну
мотиваційних чинників зовнішньої трудової міграції. На
користь такої думки також може свідчити й поява но$
вих тенденцій у організації у сфері організації освітнь$
ого процесу у вищих навчальних закладах.
Сформована на початку 2000$х років завдяки актив$
ному впливу мас$медіа схильність значної частини гро$
мадян, особливо молодих людей, до споживання мате$
ріальних благ "тут і зараз" зумовлювала прагнення пра$
цівників шукати порівняно високооплачувану роботу
поза межами України. Сплата в Україні ЄСВ не сприй$
малася як гарантія отримання у майбутньому гідної
пенсії, низький рівень оплати праці не відповідав сфор$
мованим у суспільстві стандартам споживання. Такі
стандарти під впливом переважно телевізійних розва$
жальних шоу та передач, присвячених висвітленню жит$
тя у інших країнах світу, поступово зростали. Приско$
ренню зростанню стандартів споживання сприяла й ме$
режа ІНТЕРНЕТ, де стала доступною різноманітна
інформація не лише про умови життя та праці за кордо$
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ном, а й про особливості організації подорожей та пра$
цевлаштування.
Невідповідність між рівнем життя в Україні та уяв$
леннями про стандарти життя у країнах Європейського
Союзу спонукала громадян спочатку до пошуків сезон$
них заробітків за кордоном. Переважна більшість зароб$
лених коштів витрачалася в Україні. Протягом 2014—
2015 рр. 17 % переказаних зовнішніми трудовими мігран$
тами в Україну коштів витрачалася на придбання (або
покращення) житла, 25 % — на споживчі витрати (їжа,
сплата комунальних послуг), 9 % — на придбання то$
варів тривалого зберігання, 1 % — для інвестування
(придбання цінних паперів, розширення бізнесу), 42 %
— для заощадження та 6 % — на інші витрати [13, с. 20].
Такий характер використання коштів сприяв зростан$
ню прибутків великих фінансово$промислових груп у
Україні, оскільки абсолютна більшість заробленого за
кордоном була витрачена на товари та послуги, які про$
понувалися великим бізнесом. Зауважимо, що кошти
заробітчан практично не сприяли розвитку малого
бізнесу у державі із залученням зароблених за кордо$
ном коштів, оскільки питома вага такого використання
заробленого становила лише 1 %. Це свідчило як про
труднощі організації та ведення малого бізнесу в Україні
у умовах засилля великих ФПГ, так і про неготовність
заробітчан до ведення власної справи. Більшість — пра$
цівники, яких цілком влаштовувала праця на господаря
за кордоном із порівняно великими заробітками. А не$
бажання працювати в Україні пояснювалося передусім
низьким рівнем оплати праці. Проте з часом ситуація
почала змінюватися.
Формування сприятливого для великих українських
ФПГ середовища на ринку із створенням фактично мо$
нопольних умов ведення бізнесу, особливо у сфері по$
стачання енергоресурсів, сприяло поширенню переко$
нання у неможливості ефективної самореалізації для
молодих людей в Україні. Зростаюча тривалість праці
на теренах Євросоюзу сприяла усвідомленню важли$
вості для комфортного життя не лише порівняно висо$
кої оплати праці, а й стабільних умов проживання, що
забезпечувалися верховенством права, прозорістю ве$
дення бізнесу, упевненістю у можливості побудови ба$
жаної кар'єри. Попри поширення випадків невиплати
обіцяних коштів, неадекватного ставлення іноземних
роботодавців до українських заробітчан у середовищі
українських трудових мігрантів ставала все більш по$
пулярною думка про можливість успішної соціалізації
за кордоном у випадку легального працевлаштування.
А таке переконання сприяло пошуку шляхів для відмо$
ви від сезонних заробітків на користь пошуку шляхів для
постійного проживання за кордоном. Тим більше, що
трансляція традиційних європейських цінностей до ук$
раїнського соціуму у надії на зміни життя в Україні на
краще мала лише обмежену ефективність.
Сформована у роки існування Української держав$
ності схильність великих фінансово$промислових груп
до використання порівняно дешевої робочої сили, а та$
кож розчарування значної частини українського насе$
лення у здатності політичних еліт забезпечити втілення
у життя ефективних реформ, сприяли поширенню пат$
рон$клієнтистських відносин у суспільстві. Такі відно$
сини були зорієнтовані не стільки на професіоналізм
працівників, скільки на їхню особисту відданість госпо$
дарю. Вони консервували виробничу ініціативу та не
сприяли втіленню у життя інноваційних проєктів.
Поруч з тим українське суспільство у 2014—2015 рр.
продемонструвало феноменальну здатність протисто$
яти зовнішній агресії. Однак навіть в умовах російсько$
української війни дії вищого керівництва України та
керівників великих ФПГ підтвердили переконання ба$
гатьох пересічних громадян у незмінності бажання ве$
ликих виробників отримувати максимальні прибутки не
рахуючись із потребами та проблемами малозабезпече$
них верств суспільства. Самовіддана діяльність волон$
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терів в Україні в умовах війни мала місце поруч із ба$
гатьма успішними спробами великого бізнесу примно$
жити прибутки завдяки реалізації корупційних схем.
Принципово не змінила ситуацію й зміна вищого керів$
ництва країни у 2019 р. І саме це видається одним із ви$
рішальних факторів відмови більшості зовнішніх трудо$
вих мігрантів від повернення в Україну в умовах поши$
рення пандемії COVID$19. Цьому також сприяло неба$
жання втратити порівняно прибуткову роботу за кор$
доном за спроб українських владних структур обмежи$
ти можливості виїзду заробітчан за кордон для працев$
лаштування. Вимоги уряду України забезпечити украї$
нським трудовим мігрантам офіційне працевлаштуван$
ня за кордоном переважно сприймалося як прагнення
вищого керівництва отримати додаткові преференції за
можливість використання українських працівників іно$
земцями або ж як засіб забезпечення українських ве$
ликих фінансово$промислових груп робочою силою.
Деякі дослідники вважають, що позитивними момен$
тами збільшення участі українців у міграційних проце$
сах є набуття нових навичок, зростання їх мобільності
на ринку праці, прискорення обміну технологіями,
збільшення можливостей для підприємництва, зростан$
ня експортних можливостей для українських вироб$
ників, оскільки мігранти за кордоном начебто генеру$
ють попит на українські товари в країні перебування
[15]. Однак впродовж 2012—2017 рр. лише 8,3 % трудо$
вих мігрантів працювали за кордоном протягом року або
більше [4]. Їх кількість видається явно недостатньою для
того, щоб сформувати поза межами України стійкий
попит на частину товарів українського виробництва. А
прагнення 35 % опитаних у 2017 р. агентством "Рейтинг"
українців працювати за кордоном [4] свідчить про існу$
вання у суспільстві масштабного запиту на зовнішню
трудову міграцію без огляду на "необхідність спожива$
ти" українські товари та послуги. При тому уповільнен$
ня темпів міграції у 2019 р., згідно із висновком німець$
ких дослідників М. Люкке та Д. Заха, який заснований на
аналізі матеріалів Німецької консультативної групи в
Україні, відображало перехідні явища виборчого року [6].
Доволі відверто ставлення зовнішніх трудових міг$
рантів до повернення в Україну під час поширення пан$
демії коронавірусу охарактеризував колишній голова
НБУ Я. Смолій. У травні 2020 р. він відзначав, що части$
на українців, які працюють за кордоном, навіть не по$
верталися додому під час запровадження карантину,
оскільки їх, зокрема, лякала перспектива пошуку робо$
ти в Україні. Вони радше залишалися без джерела до$
ходів за кордоном, розуміючи, що після карантину змо$
жуть знайти там роботу, ніж були готові шукати її тут.
А ті, хто повернувся, тепер змушені конкурувати з "міс$
цевими" звільненими за робочі місця із не завжди
співставними зарплатами. Через це вони почали знову
від'їжджати на заробітки за кордон, щойно стартувало
пом'якшення карантинних обмежень [1].
Визначення точної кількості українських зовнішніх
трудових мігрантів не існує, але за оцінками НБУ вона
сягає 3 млн осіб. І важливо, що більшість з них виріши$
ла в умовах поширення пандемії залишитися за кордо$
ном. За даними Всеукраїнської асоціації компаній з
міжнародного працевлаштування, з середини березня
по кінець травня 2020 р. повернулися лише близько
500 тис. мігрантів, переважно тих, хто мав короткост$
рокові контракти [11]. На підтвердження цих даних
можна також навести підрахунки НБУ. За підсумками
семи місяців 2020 р. обсяг приватних грошових переказів
в Україну скоротився на 5,3% — до 6,29 млрд доларів
проти аналогічного минулорічного періоду — 6,64 млрд
доларів [18]. Це свідчило про відсутність масового по$
вернення заробітчан в Україну, що у свою чергу підтвер$
джує думку про зміну ставлення українських заробіт$
чан до зовнішньої трудової міграції на користь пере$
конання у необхідності залишитися поза межами Украї$
ни на постійне місце проживання.
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Аналітичний центр компанії з міжнародного працев$
лаштування Gremi Personal з посиланням на досліджен$
ня Національного банку Польщі заявив про те, що на$
строї українських трудових мігрантів в Польщі все
більше демонструють тенденцію до асиміляції і залучен$
ня до переїзду як мінімум одного члена сім'ї. Згідно з
даними Нацбанку Польщі в 2015 році, переважна
більшість українців (80%) планували своє перебування
в Польщі терміном до одного року. Однак у 2020 році
більшість (52%) планують залишитися на термін більше
3 років. Водночас кожен третій (31%), що працює в
Польщі українець має плани, які стосуються безпосе$
редньо асиміляції в Польщі: отримання дозволу на по$
стійне проживання/громадянство, перевезення сім'ї,
придбання нерухомості або відкриття бізнесу [17]. А
згідно із опитуванням Research & Branding Group, виї$
хати без повернення додому у 2020 р. планують ще
1,3 млн українців. При тому, що загальний потенціал ук$
раїнської міграції становить близько 5 млн осіб [8].
І це не дивно з огляду на зміну оцінок стану украї$
нської промисловості, які панують у суспільстві. Б. Да$
нилишин відзначав, що поступова втрата Україною про$
мислового потенціалу вже сприймається як щось буден$
не, а не як національна трагедія [3]. Тому пошук мож$
ливостей для самореалізації за кордоном на постійній,
а не тимчасовій основі стає все більш відчутним серед
працездатних українських громадян. А у середовищі мо$
лоді позитивне ставлення до працевлаштування за кор$
доном набуває наймасштабнішого поширення з 1991 р.
Серед молоді (18—35 років) ще у 2018 р. питома вага тих,
хто мав бажання переїхати на постійне місце проживан$
ня за кордон, становила 54% [4]. І саме у 2018 р. стала
помітною тенденція до зростання кількості молодих лю$
дей серед трудових мігрантів. Їх приваблює не лише пер$
спектива більш високих заробітків, а й життя у правовій
державі без засилля родинно$земляцьких угрупувань чи
великих фінансово$промислових груп.
Крім того, на темпи зовнішньої трудової міграції у
першій половині 2020 р. вплинули обмеження на веден$
ня бізнесу в Україні, від чого, у першу чергу, зазнав ве$
личезних збитків малий та мікробізнес. НБУ відзначав
скорочення реального ВВП у другій половині 2020 р. на
11,4 % у річному вимірі [5].
Економічна ситуація в Україні змусила шукати ро$
боту у Польщі власників малого та частково середньо$
го бізнесу, які не змогли ефективно подолати наслідки
карантинних обмежень і змушені бути припинити
підприємницьку діяльність. За інформацією аналітично$
го центру Gremi Personal у вересні 2020 р. їх питома вага
серед українських заробітчан, які шукають роботу у
Польщі, становить 15 % [7]. Таким чином, суттєві про$
блеми для ведення малого та середнього бізнесу в Ук$
раїні, зумовлені запровадженням карантину, стали до$
датковим стимулом для пошуку роботи за кордоном.
Із запровадженням у березні 2020 р. в Україні ка$
рантину через пандемію COVID$19 діяльність доволі
значного сегмента сфери послуг вітчизняної економіки
було тимчасово зупинено саме рішеннями органів дер$
жавної влади, а не унаслідок зміни кон'юнктури ринку.
Попри нагальну необхідність запровадження карантин$
них обмежень у деяких сферах життєдіяльності украї$
нського суспільства адміністративний характер впро$
вадження відповідних заходів створив передумови для
формування певних соціально$психологічних процесів,
у тому числі й протестного характеру, які в подальшо$
му стали доволі потужно впливати на вітчизняний ри$
нок праці. Через падіння сукупного попиту потреба у
працівниках протягом травня — червня 2020 р. залиша$
лася нижчою, ніж до запровадження карантину [9].
Запровадження під час карантину дистанційної
форми роботи та навчання сприяло поширенню у сере$
довищі молодих людей переконання у можливості пе$
ребуваючи в Україні фактично працювати на зарубіжні
фірми або навчатися в іноземних вузах. У такому разі
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успішність роботи чи навчання може стати у майбутнь$
ому вагомим чинником ухвалення рішення про роботу
за кордоном.
Опосередкований вплив на зростання обсягів тру$
дової міграції до ЄС справила й адміністративна рефор$
ма. Серед її наслідків вже вималювалась перспектива
зосередження сільського населення "у сфері впливу"
економічно потужних територіальних громад. На$
томість населені пункти, де не існувало промислових
підприємств чи, наприклад, туристичних осередків по$
ступово почали втрачати населення, а у деяких з них
взагалі не залишалося жителів. Мешканці "потенційно
неперспективних" населених пунктів нерідко у пошуках
роботи віддавали перевагу виїзду за кордон.
ВИСНОВКИ
Відмова переважної більшості українських заробі$
тчан повертатися до рідної держави в умовах поширен$
ня пандемії COVID$19 свідчить про зміну пріоритетів
зовнішніх трудових мігрантів. Розчарування у еко$
номічній політиці в Україні змусило багатьох з них відда$
вати перевагу постійному проживанню за кордоном.
Прагнення до сезонної трудової міграції поступилося
бажанню виїхати з України. Цьому також сприяли
суттєві труднощі для малого та середнього бізнесу,
спричинені карантинними заходами. Вимушене припи$
нення підприємницької діяльності під тиском адмініст$
ративних заходів зумовило зневіру у здатності украї$
нського керівництва змінити ситуацію на краще.
Поширення дистанційних форм роботи та навчання
створило передумови для формування переконання у
можливості працювати на закордонні фірми або ж навча$
тися у іноземних вузах фактично перебуваючи в Україні.
Особливо привабливими такі форми роботи та навчання
виявилися для молоді. Унаслідок цього створилася ситуа$
ція, коли Україна масово готує спеціалістів, які не мають
на меті працювати на українських теренах. Це створює
серйозні загрози національній безпеці вже не тільки че$
рез "відтік" мізків", а унаслідок "вимивання кваліфікацій$
них працівників. Зацікавленість в українських трудових
мігрантах окремих країн ЄС створила також передумови
для формування переконання у тому, що вони більше
потрібні за кордоном, а не на батьківщині. Той факт, що
після виїзду одного із членів родини інші також виїжджа$
ють за кордон сприяє закріпленню стереотипу про
відсутність можливостей для самореалізації в Україні. У
таких умовах українські роботодавці все більш будуть
потерпати від нестачі кваліфікованих працівників, програ$
ючи боротьбу за трудові ресурси на світовому ринку праці.
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FEATURES OF AUTOMATION OF ENTERPRISE ACCOUNTING IN MODERN CONDITIONS

У статті досліджуються особливості автоматизації обліку як один із важливих системних елементів у
структурі підприємств у сучасних умовах. Проаналізовано питання теоретичного обгрунтування з меQ
тою реалізації автоматизації обліку на підприємствах. Досліджено головні етапи автоматизації облікоQ
вих процесів на підприємствах. Досліджено значимість організації автоматизації обліку на підприємствах
в асекурації апарату управління інформацією для прийняття управлінських рішень. Розглянуто окремі
нові виклики стосовно організації автоматизації обліку на підприємствах та його технічного забезпеченQ
ня. Наведено характеристику найпопулярніших програмних продуктів, які використовують підприємQ
ства для обліку. Проаналізовано послідовний порядок процесу налаштування програми в залежності від
вимог підприємства. Запропоновано сформульований відповідний підхід задля результативної автомаQ
тизації обліку підприємств. Досліджено особливості класифікаційної характеристики програмного заQ
безпечення для автоматизації системи бухгалтерського обліку вітчизняних підприємств залежно від розQ
міру підприємств, а також систематизовано основні вимоги для забезпечення раціонального вибору цьоQ
го програмного забезпечення з урахуванням особливостей діяльності конкретного підприємства. ПровеQ
дено порівняльний аналіз основних програмних продуктів для автоматизації процедур обліку на підприєQ
мствах. Представлено характерні особливості застосування різноманітних програмних продуктів автоQ
матизації обліку на підприємствах. Розкрито ряд головних вигод від реалізації ефективного процесу авQ
томатизації процедур бухгалтерського обліку для забезпечення підвищення прибутковості та економічQ
ного зростання підприємств України.
Встановлено, що механізація бухгалтерського обліку зменшує трудомісткость обліку, але не дозвоQ
ляє повною мірою зробити його оперативним та скоротити терміни на інші звітності. Доведено, що облік
є одним з основних аспектів у діяльності будьQякої організації.
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The articles investigate the features of registration automation as one of the various system elements in the
structure of enterprises in modern conditions. The issues of theoretical discussion with the use of accounting
automation at enterprises are analyzed. The main stages of automation of accounting processes at enterprises
are investigated. The significance of the organization of automation of registration of enterprises on the
assessments of the information management apparatus for making managerial decisions is investigated. Some
new challenges of the organization of the organization of automation of the account at the enterprises and its
technical maintenance are considered. The characteristics of the most popular software products that support
the company for accounting are given. The following order of the process of creating program programs depending
on the requirements of the enterprise is analyzed. The corresponding approach of connection of results of
automation of the account of the enterprises is offered. The peculiarities of the classification characteristics of
software for automation of accounting systems of domestic enterprises depending on the size of enterprises are
studied, as well as the basic requirements for ensuring the rational choice of this software taking into account
the specifics of a particular enterprise. The comparative analysis of the main software products for automation
of accounting procedures at the enterprises is carried out. Characteristic features of application of various software
products of automation of the account at the enterprises are presented. A number of main benefits from the
implementation of an effective process of automation of accounting procedures to ensure increased profitability
and economic growth of Ukrainian enterprises are revealed.
It is established that mechanization of accounting reduces the complexity of accounting, but does not allow
to fully make it operational and reduce the time for other reporting. It is proved that accounting is one of the
main aspects in the activities of any organization.

Ключові слова: автоматизація обліку, програмне забезпечення, бухгалтерський облік, програмний продукт,
облік підприємства.
Key words: accounting automation, software, accounting, software product, enterprise accounting.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Використовуючи новітні досягнення у галузі інфор$
маційних технологій задля результативного управлін$
ня бізнесом допомагає асекурації своєчасності та дета$
лізації інформації стосовно управлінські процеси, що
надає спроможність здійснення поглибленого аналізу,
моделювання процесів та прогнозування їхнього перс$
пективного розвитку. Облік являється інформаційною
базою, на базі якої обираються найголовніші керівні
рішення управлінським апаратом організації, котрі є
внутрішніми користувачами інформації, та проводить$
ся оцінювання діяльності підприємства зовнішніми ко$
ристувачами, такими як державні контролюючі органи,
акціонери, інвестори, кредитори та ін.
Сьогодні в процесі господарювання, автоматизація
облікового процесу на підприємстві надає перспектив$
ний шанс знизити затрати часу на реалізацію робити
співробітниками бухгалтерії та заощадити фінансові ре$
сурси, та основне завдання вчасно забезпечувати управ$
лінський апарат необхідною інформацією. Оскільки
рівень результативності процесу обліку значно зростає,
якщо інформація є своєчасною, вірогідною та деталізо$
ваною, що спричиняє потребу використання комп'ютер$
ного програмного забезпечення для автоматизації об$
лікової інформації. В результаті чого, в сучасних умо$
вах господарювання, перед підприємствами, які прова$
дять діяльність, виникає задача вибрати відповідне про$
грамне забезпечення для автоматизації обліку та управ$
ління, які найбільше задовольнятимуть їхні потреби.
За останні роки спостерігається тенденція загаль$
ної комп'ютеризації, що стосується всіх видів діяль$
ності. За допомогою інформаційних систем можна пред$
ставити інформацію в зручному для конкретного кори$
стувача вигляді, прискорити та спростити операції з її
введення та обробки, підвищити наочність і простоту
необхідних звітів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тематику автоматизації обліку стосовно ефектив$
ної діяльності підприємств досліджує значна кількість
науковців. Зокрема наукові праці А.П. Дикий, В.П. Зав$
городний, Л.В. Петіна, Н.А. Букало, О.А. Полянська,
О.М. Поліщук, О.П. Славкова, Р.В. Скалюк, С.А. Гар$
куша, С.І. Травінська, С.П. Лобов, Т.В. Пономарьова,
Ю.Д. Довгаль присвячені аналізу деяких аспектів та
особливостей автоматизації обліку в сучасному умовах
в рамках глобалізаційних процесів, які вплинули на ге$
незис та становлення бізнес$процесів та підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є дослідження особливостей автома$
тизації обліку в сучасних умовах задля формування ре$
зультативної діяльності підприємств. Для досягнення
мети визначено наступні завдання:
1) визначити головні етапи автоматизації облікових
процесів на підприємствах;
2) описати особливості застосування різноманітних
програмних продуктів автоматизації обліку на підприє$
мствах;
3) проаналізувати основні програмні продукти для
автоматизації процедур обліку на підприємствах.
Під час проведення дослідження було використано
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зок$
рема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, систем$
но$структурний аналіз.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес автоматизації обліку є продовженням нові$
тньої моделі модернізації бухгалтерського обліку на
підприємстві, оскільки облік припинив справджувати
поточні запити користувачів в оперативній інформації,
з'явилась потреба задля ведення обліку використовую$
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Таблиця 1. Класифікаційна характеристика програмного забезпечення
для автоматизації системи обліку підприємств

Ознака типології
програмного
забезпечення
1. За засобом створення

Головні різновиди програмного забезпечення

Розробка програмного коду штатним програмістом
Формування на заявку відповідною фірмою-розробником
Написання панорамної програми з автоматизації обліку
2. За предметом обліку Приватна бухгалтерія
Дрібні підприємства
Середущі підприємства
Величезні підприємства
Поліпрофільні корпорації
3. За засобом реалізації Програмний продукт, де пріоритет придається внесенню
в програмному продукті облікових операцій у ручний спосіб
бухгалтерських функцій Програмний продукт, де пріоритет придається внесенню
облікових операцій згідно з шаблонами
4. За комплексністю
виконуваних функцій
5. За призначенням

Інтегрований програмний продукт зведеного обліку
Відокремлені автоматизовані робочі місця (АРМ)
Комплекси пов’язаних АРМ
Програмний продукт для ведення бухгалтерського обліку
Фінансово-аналітичні системи
Програмний продукт для автоматизації керівної
діяльності, котрі охоплюють модуль бухгалтерського
обліку
Правові бази даних

Джерело: сформовано на основі джерела: [8, с. 62].

чи комп'ютерні системи та технології. Оскільки, як
стверджують науковці, підприємства одержують
мікроекономічний ефект від застосування новітніх ав$
томатизованих інформаційних систем з управління за$
купівлями, в основному, у результаті перспективи кон$
тролю за господарськими процесами в розпорядку те$
перішнього часу. Оскільки під час плануванні закупі$
вель економічний ефект з'являється у результаті змен$
шення обсягів страхових запасів, зниження обсягів не$
доотриманих матеріальних ресурсів та скорочення
можливих обсягів недовиконання плану виробництва.
Таким чином, основний ефект від застосування авто$
матизованих інформаційних систем полягає у своєчас$
ному уникненні негативних проявів економічних ри$
зиків [1, с. 181].
Оскільки, враховуючи масштабний розмах засобів
новітніх комп'ютерних та інформаційних технологій, за$
конодавчо$нормативних змін, на підприємствах виника$
ють нові виклики стосовно підготовки кваліфікованих
кадрів з обліку й аудиту, та затрачаючи на підвищення
кваліфікації спеціалістів додаткові видатки внаслідок
придбання модернізованого програмного забезпечення
[2, с. 58].
Науковці зосереджують увагу на результативності
проведення обліково$аналітичних та контрольних за$
ходів та зазначає, що їх можна досягти лише за умови
підвищення їх оперативності — наближення до проце$
су виробництва, тобто проведення їх безпосередньо в
структурних підрозділах, що дозволить своєчасно прий$
мати регулюючі управлінські рішення, активно втруча$
тися в хід виробничих процесів. Одним із напрямів удос$
коналення обліково$аналітичної роботи процесу вироб$
ництва є його автоматизація на основі використання
сучасної обчислювальної техніки [3, с. 29].
Також виникаючі проблеми з автоматизації обліку
залежать більшою мірою не від недосконалості програм$
ного забезпечення, а від складності процедур обліку [4,
с. 27]. До такої думки схиляється значна кількість нау$
ковців, які стверджують, що автоматизація облікового
процесу — це не проста заміна комп'ютером працівників
бухгалтерії, а лише істотна підтримка в їхній роботі.
Імплементація та організація системи обліку в автома$
тизованому середовищі являється складним та багато$
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етапним процесом, котрий потребує значних капіталов$
кладень [5, с. 289].
Організація обліково$аналітичних процедур отри$
мання інформації повинна бути покладена в основу
формування інформаційного забезпечення управлі$
нської ланки підприємства, яка дозволяла б керівниц$
тву грамотно і оперативно формувати управлінські
рішення [6, с. 24]. Будь$яке підприємство незалежно
від того, яку діяльність воно веде, займається опера$
тивним обліком: реєструє події, складає таблиці, фор$
мує різні звіти, розраховує показники своєї продук$
тивності.
У зв'язку зі збільшенням обсягів господарювання
виникає необхідність автоматизації такого роду рутин$
них операцій за допомогою різного роду програм, які, в
свою чергу, можна умовно розділити на декілька груп,
що одночасно є і етапами автоматизації:
— електронні таблиці (Excel, Lotus і т. д.);
— програми бухгалтерського обліку з можливістю
ведення в них різних видів обліку;
— програми, написані власними силами (макроси в
Excel, SQL Server і т. д.);
— профільні програми для різних видів обліку;
— ERP$системи, в рамках яких використовується
блок з ведення обліку.
Досить складна процедура імплементації автомати$
зації обліку на підприємстві, у зв'язку з, не чітким уяв$
ленням керівництва стосовно для чого необхідна дана
система. В результаті, цілі застосування і реалізації, в
першу чергу, не пов'язані з обраним стратегічним на$
прямом та цілями, в другу чергу, вони досить не форма$
лізовані.
Проаналізувавши типові цілі, які ставить перед со$
бою підприємство при прийнятті рішення задля впро$
вадження системи, до яких відносять такі:
— формування єдиного інформаційного простору;
— автоматизація документообігу;
— автоматизація обліку;
— управління бухгалтерією та фінансами;
— управління запасами сировини та готовою про$
дукцією;
— управління та відстеження виробництва і поста$
чання та інші [7].
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Рис. 1. Основні види програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку
залежно від розміру підприємств
Джерело: сформовано на основі джерела: [9, с. 163].

Науковці пропонують класифікаційну структуру,
котра прогнозує правильне об'єднання програмного
забезпечення задля автоматизації процедур обліку
підприємства за відповідними ознаками (див. табл. 1).
Головною ознакою, представленої типологічної ха$
рактеристики програмного забезпечення задля автома$
тизації бухгалтерського обліку підприємств, є предме$
ти обліку, тому для перспективних кадрових співробіт$
ників, які будуть використовувати програмне забезпе$
чення для автоматизації облікових процедур на
підприємстві потрібно детально усвідомлювати, що
різноманітні програмні продукти різних класів призна$
чені для підприємств різноманітної величини, де
уроздріб викладено на рисунку 1.
Оскільки належне врахування величини компанії,
допомагає якісно визначити важливість відповідного
раціонального вибору для забезпечення рівноцінного
програмного продукту для автоматизації бухгалтерсь$
кого обліку. Тому селекція програмного забезпечення
для автоматизації системи обліку, котра дійсно не підхо$
дить під відповідні розміри компанії, спричинить не об$
грунтовані фінансові видатки, що в результаті принесе
негативні психологічні ефекти для кадрового складу
бухгалтерії.
Вагомою квінтесенцією для асекурації раціонально$
го вибору програмного продукту для автоматизації про$
цедур обліку на підприємстві зіграє врахування комп$
лексу головних претенсій стосовно обраного програм$
ного забезпечення. Також головні претенсії стосовно
програмного продукту для автоматизації бухгалтерсь$
кого обліку підприємств створюють наступні категорії
користувачів:
1) бухгалтери як безпосередні користувачі автома$
тизованої програми обліку;
2) фахівці з комп'ютерних систем та технологій, а
саме програмісти та техніки;
3) управлінський склад підприємства.
Отже, дані претенсії стосовно програмного забез$
печення для автоматизації бухгалтерського обліку по$
трібно досліджувати, як складена сукупність ергоно$
мічних, функціональних, технічних та комерційних пре$
тенсій, структуризоване та відповідне врахування кот$
рих дозволяє асекурувати відповідні базові передумо$
ви задля результативного процесу автоматизації обліко$
вих процедур на підприємстві [10, с. 96—98].
Головними визначальними етапами із автоматизації
обліку, які притаманні для багатьох підприємств, котрі
розпочинають вести облік і створювати різну звітну до$
кументацію в Excel. Така селекція спричинена інтенсив$
ним розповсюдженням даної програми, у якій наявна
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значна кількість великих наборів інструментів та
функцій для формування звітної документації. На пер$
ших початкових етапах діяльності підприємства засто$
сування в автоматизації Excel є достатньо зручною про$
грамою.
З поступовим періодом діяльності підприємства
з'являється потреба у застосуванні більш складного
програмного забезпечення в системі обліку, де здійснює
діяльність незначна чисельність людей. Така система
сформована із використанням електронних таблиць
Excel, котрі на даному не етапі не відповідають вимогам
підприємства, оскільки в процесі застосування Excel
стає непотужною програмою у зв'язку із зростанням
чисельності фінансових операцій, котра унеможливлює
своєчасно одержувати відповідну звітну документацію.
Зі збільшенням чисельності операцій значна кількість
підприємств докладають зусиль, щоб об'єднати управ$
лінські дані із бухгалтерськими дані з обліку. Ця проце$
дура спричинена появою нових викликів з обслугову$
вання та підтримки системи у відповідному робочому
стані.
Головною проблемою є об'єднання даних різнома$
нітних видів обліку, тому перед управлінським апара$
том постає питання стосовно пошуку альтернативних
способів з автоматизації управлінського обліку. У про$
цесі створення програмного забезпечення із автомати$
зації обліку власними силами результативність такого
проєкту залежить від кваліфікації фахівців. Оскільки
підприємство є середнім бізнесом, то даного програм$
ного забезпечення є достатньо, задля задоволення по$
вністю потреб управлінського апарату. Також спеціа$
лісти можуть за потреби видозмінити структуру систе$
ми через появу відповідних змін на цьому підприємстві
або в напрямах його діяльності. Альтернативним варі$
антом у такому випадку є покупка спеціалізованого про$
грамного забезпечення, деімплементацію якого можна
здійснити власними зусиллями шляхом замовлення у
постачальника програмного продукту. У випадку прий$
няття рішення управлінським апаратом замовляти про$
грамне забезпечення задля автоматизації у спеціалізо$
ваної організації, то потрібно розраховувати до додат$
кових фінансових витрат, тому що якісна автоматиза$
ція потребує високих витрат, оскільки для відповідної
програми потрібно багато часу на розробку та вимагає
кваліфікованих і досвідчених спеціалістів.
Відповідне програмне забезпечення, котре розроб$
лене під замовлення стосовно об'єкта автоматизації,
задля ведення облікових операцій найкраще годиться
для компаній, де на основі платформи формується
рідкісна модель, де однотипно здійснюється впровад$
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ження ERP$систем, яка є трудомісткою, тривалою та до$
роговартісною операцією, у разі результативного впро$
вадження акцептує процес автоматизації не лише із ве$
дення обліку, а також процесу управління запасами,
закупівлями та іншими діями.
Проте управлінський апарат компанії не завжди за$
раховує ухвалу стосовно реалізації даних систем,
оскільки наявна незначна кількість обмежень, а саме: до$
роговартісне програмне забезпечення, а також послуг
з реалізації та установленні цих програм та високий
ступінь ризику, щодо безрезультативного впроваджен$
ня. Результативна імплементація програмного забезпе$
чення з автоматизації бухгалтерської програми ефек$
тивно лише у випадку, коли у підсумку на підприємстві
зросте ефективність та якість ведення обліку, котрий
буде виражатися в:
— упорядкуванні бухгалтерського обліку;
— збільшенні кількості інформації, що одержуєть$
ся з бухгалтерського обліку;
— зниженні кількості бухгалтерських помилок;
— підвищенні оперативності бухгалтерського об$
ліку;
— підвищенні економічності бухгалтерського об$
ліку.
У випадку, коли такого покращення не відбулося,
то автоматизація обліку безперспективна — вона не
принесе кінцевого результату, сам же по собі перехід
від заповнення паперових журналів ордерів на автома$
тизований комп'ютерний процес поліпшенням вважати
не можна, де таку ситуацію визначають як псевдоавто$
матизацію. У випадку, коли сформовані цілі автомати$
зації, а також масштаб її охоплення та порядок засто$
сування, розроблена відповідна постановка задачі, ви$
брано та придбано найсприятливіша для компанії про$
грамне забезпечення і розв'язані технічні проблеми, в
наслідок чого можна починати працювати з бухгал$
терською програмою.
Програми з автоматизації бухгалтерського обліку
мають достеменне укомплектовування змінних частин,
де в результаті безпомилкової процедури налаштуван$
ня програмного забезпечення можна реалізовувати у
послідовному порядку:
1. Налаштування плану рахунків відповідно до ха$
рактерних ознак компанії, здійсненою оптимізацією
обліку та постановкою завдання.
2. Налаштування типових проводок відповідно до
характерних ознак компанії, здійсненою оптимізацією
бухгалтерського обліку та постановкою завдання.
3. Налаштування форм первинних документів відпо$
відно до характерних ознак компанії, здійсненою опти$
мізацією бухгалтерського обліку та постановкою зав$
дання.
4. Налаштування форм бухгалтерської звітності та
розрахунків за податками відповідно до характерних
ознак компанії, здійсненою оптимізацією бухгалтерсь$
кого обліку та постановкою завдання.
У випадку налаштування бухгалтерської програми
можна фундувати робочий процес у даному програм$
ному забезпеченні, проте необхідно усвідомлювати, що
можуть з'явитись наступні виклики перед компанією:
— видозмінюється характер господарської діяль$
ності компанії, що спричинить до переналаштування
планів рахунків, форм первинної документації або ав$
томатичні проводки за типовими господарськими опе$
раціями;
— видозмінюються форми бухгалтерської звітної
документації та розрахунків з податків, де необхідно
буде проводити доналаштування таких форм.
Оскільки значна чисельність фірм$виробників
програмного забезпечення ретельно прослідковують
за зміною форм звітної документації та вчасно про$
понують користувачам свого програмного забезпе$
чення модифіковані форми, котру на практиці необ$
хідно доналаштовувати враховуючи особливості пла$
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ну рахунків і типових проводок на відповідному під$
приємстві.
Найбільш ефективним та правильним підходом сто$
совно автоматизації облікових операцій є "західний"
підхід, де в основі цього підходу закладено таке тверд$
ження: "Автоматизація облікових процесів підприємства
повинна бути результативною і виходити зі стратегії
процвітання підприємства", тобто потрібно автомати$
зувати ті завдання, котрі будуть допомагати досягнен$
ню цілей підприємства, де всі задачі автоматизації буде
оцінені з позиції "Ефективність/Ціна". Зазначений під$
хід дійсно називають правильним, навіть майже ідеаль$
ним. Сутність цього підходу є такою:
1. Відповідно до сформованої стратегії та цілей ком$
панії, виокремлюють ділянки обліку, котрим необхідне
якісного покращення.
2. У відповідній ділянці обліку будується відповідна
задача автоматизації, котра забезпечує процес підви$
щення результативності.
3. Імовірний ефект від завдання автоматизації об$
ліку визначається напередодні та в основному по$
рівнюється з видатковими статтями на модернізацію та
налаштування.
4. Автоматизація та реорганізація обліку компанії.
Управлінський апарат задля імплементації підходу
до автоматизації бізнес$процесів підприємств потрібно
брати до уваги подальші факти:
— достатньо низький рівень фахової кваліфікації
кадрів у сфері управління, менеджменту, та імовірна
неприсутність грамотності в керуванні з використанням
інформаційних технологій;
— неприсутність виразних та результативних мето$
дик планування ресурсів та діяльності;
— відсутність знань стосовно інформаційно$тех$
нічної інфраструктури;
— завдання автоматизації управління розв'язанні
відокремленими локальними завданнями, котрі ніхто не
розвиває та підтримує.
Виходячи з реалій, необхідно враховувати най$
жорсткіші вимоги у веденні податкового та бухгалтерсь$
кого обліків. Ці завдання забирають досить багато ре$
сурсів у підприємства і не завжди правильно підтриму$
ються системами в комплексі. Отже, задля автомати$
зації підприємств потрібно порекомендувати особистий
підхід та схарактеризувати у подальших тезах:
— найперше автоматизація скерована на більш
сприйнятливі співробітникам підприємства процеси —
контроль та облік;
— прогресивна автоматизація бізнес$процесів
підприємства;
— залучення управлінського апарату підприємства
в автоматизацію бізнес$процесів;
— стадійне зростання та розвиток інформаційної
системи.
Сформований спеціальний підхід для підприємств
надає подальші вигоди:
— автоматизація процесів контролю та обліку сан$
кціонує розв'язання задач податкового і бухгалтерсь$
кого обліків і переорієнтуватися на вирішення завдань
управління і планування;
— підприємство не витрачає великих коштів на ком$
плексну автоматизацію;
— залучення в процеси автоматизації керівництва, і
поступова автоматизація дозволяє простежити зв'язок
між процесами управління та ІТ$рішеннями, підвищує
кваліфікацію керівництва;
— отримання своєчасних і точних облікових даних
дозволяє розглянути проблеми, які пов'язані з витра$
тами на використання додаткових ресурсів, що підштов$
хує керівництво до вдосконалення бізнес$процесів [7].
Сучасний ринок бухгалтерського програмного за$
безпечення наповнений універсальними програмами для
автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах
різноманітних галузей, які уже апробовані на практиці
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і максимально враховують специфіку діяльності
підприємства різних галузей національної економіки.
Відмітимо, що на ринку України найбільша кількість
програмного забезпечення для автоматизації бухгал$
терського обліку розроблена саме для підприємств
торгівлі такими найбільш відомими фірмами$розробни$
ками, як: "1С:Підприємство", "Парус", "Дебет Плюс",
"Банкомзв'язок", "Інтелект$Сервіс", "Марка", "Прото$
ка", "Система", "K$Trade", "GrossBee", "ITOGO", "Альо$
ша", "Інтальов", "Інфополіс", "КомінТех", "M.E.Doc IS",
"Банкомзв'язок ERP" "ABACUS Professional" "SoNct
Бухгалтерський облік" "Інфо$бухгалтер" "Бухком$
плекс" тощо.
Найбільш популярними програмами з автоматизації
обліку на підприємстві є такі:
1. "1С:Підприємство" поділяється на:
1.1. "1С: Бухгалтерія 7.7" яка являється універсаль$
ною бухгалтерською програмою, яка призначена для
ведення синтетичного та аналітичного бухгалтерсько$
го обліку. Дозволяє вводити господарські операції де$
кількома способами: ручне введення господарських опе$
рацій; використання типових операцій; використання
режиму "Документи і розрахунки".
1.2. "1С: Бухгалтерія 8.0", яка є програмою, де авто$
матизовані процедури бухгалтерського обліку забезпе$
чують одночасну реєстрацію кожного запису госпо$
дарської операції, як на рахунках бухгалтерського об$
ліку, так і в необхідних розрізах аналітичного обліку,
кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть
самостійно управляти деякими методичними парамет$
рами системи бухгалтерського обліку в рамках налаш$
тування облікової політики, створювати нові субрахун$
ки в розрізі аналітичного обліку
2. "Парус" є системою з введення операцій за відпо$
відними шаблонами. Основні можливості системи: облік
основних засобів, матеріалів і МШП; облік фінансово$
розрахункових операцій; нарахування заробітної пла$
ти; звіти; введений новий механізм, який дозволяє ко$
ристувачеві самостійно налаштовувати форми усіх до$
кументів щодо реалізації, додавати в систему докумен$
ти, розроблені користувачем.
3. "M.E.Doc IS" є системою електронного докумен$
тообігу, яка представляє собою комп'ютерну програму,
що допомагає працівнику облікового апарату у роботі
з усіма типами документів в електронному вигляді: ра$
хунками, договорами, актами, податковими накладни$
ми, звітами та іншими бухгалтерськими документами.
4. "Банкомзв'язок ERP" є системою, яка автомати$
зує бюджетне та виробниче планування, управлінський
та бухгалтерський облік, логістичні операції. На підставі
введених господарських операцій програма формує бух$
галтерські документи та звітність за даними синтетич$
ного обліку
5. "ABACUS Professional" є системою з повним ком$
плексом бухгалтерського обліку, обробка проведень з
детальною аналітичною інформацією; облік витрат на
виробництво і калькулювання собівартості продукції у
т. ч. формуванням відповідних записів у Головній книзі;
елементи фінансовою аналізу; автоматичне нарахуван$
ня відсотків і відрахування податків; мультивалютні опе$
рації, генератор звітних форм; система апаратного та
програмною захисту інформації; зручний інтерфейс.
6. "SoNct Бухгалтерський облік" є системою, яка
дозволяє автоматизувати наступні сфери бухгалтерсь$
кого обліку на підприємстві: гуртова і роздрібна торгів$
ля, склад, виробництво, калькуляція собівартості, буді$
вництво. Можливості програми: отримання інформації
про будь$який елемент аналітичного обліку у реально$
му режимі часу, формування звітів у довільній формі за
різними об'єктами обліку і з різним рівнем деталізації,
усі документи формуються і зберігаються у форматі
Microsoft Exсel.
7. "Інфо$бухгалтер" є системою ручного введення
господарських операцій та за допомогою документів, та
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здійснює наступні операції: формування балансу, обо$
ротної відомості, Головної книги, відомостей аналітич$
ного обліку по рахунках, журналів$ордерів і відомос$
тей до них, шахового балансу, різноманітних відомос$
тей і довідок; аналіз фінансової діяльності з можливі$
стю побудови графіків і діаграм.
8. "Бухком$плекс" є системою де можна одночасно
оформлювати документ і господарську операцію, а
імовірність застосування генератора аналітичних звітів,
в якому самостійно можна визначити рівень необхідної
аналітики, а також у програмі відсутній модуль "Фінан$
совий аналіз" [10, с. 100].
Згідно з проведеним порівняльним аналізом за
кількістю реалізації та безперечним лідером за популяр$
ністю є програмне забезпечення корпорації "1С", яка
захопила ринок інформаційних систем дякуючи продук$
ту під брендом "1С: Бухгалтерія", де ця корпорація ство$
рила базову та професійну форми програмного забез$
печення, та їхні різновиди та модифікації [11, с. 291].
Важливою перевагою програмного продукту "1С:
Бухгалтерія 8.0" є імовірність одночасно вести бухгал$
терський облік для декількох підприємств у єдиній
інформаційній базі, а також налаштування типових опе$
рацій, а саме: засобів колективного введення часто зас$
тосовуваних бухгалтерських проведень, а також підтри$
мується облік діяльності індивідуальних підприємців, які
застосовують спрощену систему оподаткування [12, с.
62].
Отже, реалізація результативного процесу автома$
тизації процедур обліку підприємств є пріоритетним
напрямом підвищення прибутковості діяльності та асе$
курації економічного зростання вітчизняних суб'єктів
господарювання.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Забезпечення раціонального вибору адекватного
для конкретного підприємства програмного продукту
для автоматизації процедур бухгалтерського обліку та
ефективне його використання у процесі обробки обліко$
вих даних дозволяє забезпечити підприємству: опера$
тивне введення; обробку та формування вихідного
інформаційного масиву даних бухгалтерського обліку;
забезпечення внутрішнього контролю інформації; змен$
шення ручної праці; підвищення якості та ефективності
роботи бухгалтерів; вдосконалення процесу організації
бухгалтерського обліку та формування фінансової
звітності підприємства, що у сукупності сприяє удос$
коналенню системи менеджменту, підвищенню рента$
бельності та економічному зростанню підприємства.
Головна проблема, що виникають при веденні обліку, —
це те, що підприємство в період свого існування схильне
до різних змін в організаційній та фінансовій структурі,
у напрямах діяльності, відповідно, змінюється і структу$
ра системи обліку, тому важко визначити в якій бухгал$
терській програмі легше буде зробити поточні зміни, не
порушивши при цьому логіки розрахунків.
Перспективним напрямом подальших досліджень з
даної проблематики є оцінка економічної ефективності
процесу автоматизації процедур бухгалтерського об$
ліку на підприємстві, що представляє, як наукову, так і
прикладну цінність та розробка оптимальної методики,
що дозволить у короткий термін та з мінімальними ви$
тратами запровадити елементи автоматизації обліку на
підприємстві.
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Статтю присвячено дослідженню факторів стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції.
Проаналізовано вплив ринкових і бюджетних факторів на розвиток ринку сільськогосподарської проQ
дукції. Сучасне сільськогосподарське виробництво стоїть перед досить складним завданням — забезпеQ
чити стійке зростання продуктивності і якості продукції на тлі ресурсозбереження, зниження рівня техQ
нічного й антропогенного забруднення навколишнього середовища. Розв'язок цього завдання ускладнеQ
не негативними тенденціями розвитку галузі, які призвели до дестабілізації виробництва: падіння рівня
інтенсивності ведення сільського господарства; погіршення фітосанітарної ситуації в рослинництві; неQ
доліки в організації галузі; відсутність ефективної системи ціноутворення; зменшення обсягів інвестицій;
фактична відсутність системи цивілізованих форм збуту; істотний вплив на рівень виробництва клімаQ
тичного фактору. Потребують удосконалення форми та методи державної підтримки аграрного сектора.
The article is devoted to the study of factors of stabilization of agricultural production. The impact of market
and budgetary factors on the development of the agricultural market is analyzed. Modern agricultural production
faces quite a challenge — to ensure a steady increase in productivity and quality of products against the
background of resource saving, reducing the level of technical and anthropogenic pollution. The solution of this
problem is complicated by negative trends in the development of the industry, which led to destabilization of
production: a drop in the level of intensity of agriculture; deterioration of the phytosanitary situation in crop
production; shortcomings in the organization of the industry; lack of an effective pricing system; actual absence
of a system of civilized forms of sales; significant impact on the level of production of the climatic factor. Increasing
the efficiency of agricultural production is directly dependent on its stability. Ensuring sustainable development
of production — the basis of the entire system of reproducing relations in the agricultural sector of Ukraine.
Until recently, most economic researches solved the problem of efficiency of agricultural production on the basis
of existing agricultural relations that hampered the initiative, independence, inactivity of the direct producer.
Neither capital investments that emit nor perfect machinery will increase the efficiency of food production by
themselves until economic relations in the countryside are significantly changed until a functioning financial
mechanism is established aimed at improving the profitability of agricultural production. Need to improve the
form and methods of state support of the agricultural sector
The real possibility of increasing the sustainability and efficiency of agricultural production depends primarily
on the scientific validity of the relevant concepts. At the same time, agroecological addressability and timeliness
of scientific recommendations should be ensured. Science becomes the most important factor of active influence
on the technological level of development of the industry of Ukraine.
Ключові слова: фактори стабілізації, рентабельність, стійке виробництво, інтенсифікація.
Key words: stabilization factors, profitability, sustainable production, intensification.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У теорії й господарській практиці актуальним є
аналіз фінансових умов збільшення рентабельності
сільськогосподарського виробництва, факторів підви$
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щення рентабельності, використання яких дозволить
аграрному сектору вийти з кризи й ефективно функці$
онувати. Без стійкого зростання сільськогосподарсько$
го виробництва неможливо створити раціональну струк$
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туру економіки. Тільки в цьому випадку можна мати
бездефіцитний бюджет у країні, стійку гривню. В умо$
вах кризи усі виробництва кинулися в сферу розподілу,
намагаючись вийти до рівномірного споживання, не ду$
маючи про зростання виробництва, підвищенні продук$
тивності праці. Тому темпи зростання виробництва про$
довольства будуть першим і самим складним бар'єром
при перехід до ринку. Але, поки форми сільськогоспо$
дарського виробництва будуються на основі "неринко$
вих" принципів, виникає небезпека нагромадження дис$
пропорцій, що вимагають подальшого посилення "не$
ринкових" інструментів регулювання й, в кінцевому ре$
зультаті, ведуть до подальшого відхилення від рівнова$
ги, що загрожує розвитку аграрного сектору економі$
ки загалом.
Донедавна більшість економічних досліджень вирі$
шували проблему ефективності сільськогосподарсько$
го виробництва на базі існуючих раніше аграрних відно$
син, що гальмували ініціативу, самостійність, заповзят$
ливість безпосереднього виробника. Ні капітальні вкла$
дення, які виділяють, ні досконала техніка не підвищать
самі по собі ефективність виробництва продуктів хар$
чування, поки не будуть суттєво змінені економічні
відносини на селі, поки не буде створений діючий фінан$
совий механізм спрямований на підвищення рентабель$
ності сільськогосподарського виробництва.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Різні аспекти проблем ефективності виробничої
діяльності в сільському господарстві досліджувалися в
класичній і сучасній науковій літературі: Ф. Кене, Дж.
Кейнс, Р. Харрод, Е. Домар, Р. Солоу, К. Маркс,
Н.А. Борхунов, Є.А. Сагайдак, В.Ф. Урусов, І.Г. Ушачев,
М.Д. Кондратьєв, І.І. Лукінов, П.Т. Саблук. Окремі пи$
тання ефективності розвитку ринку сільськогоспо$
дарської продукції знайшли відбиття в роботах В. Гей$
ця, Л. Нейкової, Д. Черваньова, М. Маліка, П. Музики,
М. Садикова, А. Юзефовича, В. Трегобчука, Б.Й. Пасха$
вера, С.А. Андрющенко, А.В. Голубєва, І.П. Глєбова,
Г.Л. Коваленко, М.М. Корабейникова, Ю.Н. Перевер$
зина, A.M. Сухоруковой, А.А. Черняева і інших. Але в
теорії відтворення в сільському господарстві залишаєть$
ся ще ціла низка невирішених проблем, зокрема диску$
сійною є проблема сутності та співвідношення категорій
"розширене відтворення", "економічне зростання"[1].
Глибокі структурні зміни в економічному механізмі
господарювання призвели до появи великої низки про$
блем, які пов'язані з відтворенням у сільському госпо$
дарстві: зниження родючості грунтів, руйнування мате$
ріально$технічної бази, зменшення обсягів інвестицій,
погіршення умов життя сільського населення, посилен$
ня демографічних проблем. Потребують удосконален$
ня форми та методи державної підтримки аграрного
сектора [2].
МЕТА СТАТТІ
Основною метою роботи є аналіз ринкових і бюд$
жетних факторів впливу на розвиток агросфери та ви$
робництва продукції сільського господарства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Пройшло вже двадцять дев'ять років з часу, коли
відбулися трансформації в організації аграрного вироб$
ництва, створення нових типів сільгоспвиробників, зміни
бюджетної, податкової й цінової політики, фінансово$
кредитного забезпечення, але, на жаль, механізм підви$
щення конкурентоспроможності аграрного сектора не
запрацював в повній мірі.
За цей час деякі позитивні зрушення відбулись —
виробництво валової продукції сільського господарства
у порівняльних цінах зросло в 1,7 рази, у тому числі про$
дукції рослинництва — в 1,5 рази, тваринництва — на
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10,7 %. Виробництво продукції харчової та переробної
промисловості практично подвоїлось [3].
Ключовими шляхами для підприємства, бажаючого
розширити свою господарську діяльність, — на сьогодні
є збільшення рентабельності, тому що розширення мож$
ливе тільки в тому випадку, якщо на нього є засоби. Дже$
релом цих засобів можуть бути:
— прибуток підприємства, для цього необхідно фун$
кціонувати з певним рівнем рентабельності;
— кредит — для його повернення необхідно працю$
вати із прибутком (як мінімум рівним відсотку по кре$
диту);
— зовнішні інвестиції, адже високорентабельне
підприємство практично завжди більш привабливо для
інвестора.
Таким чином, іншого виходу, ніж досягнення й
збільшення рентабельності (або підтримки її на певно$
му рівні), для розширеного відтворення виробничого
потенціалу сільськогосподарського підприємства не
існує. Рентабельне виробництво — от та необхідна й
достатня умова, при дотриманні якої воно можливе [4].
Для здійснення простого відтворення виробничого
потенціалу необхідною умовою є досягнення беззбит$
ковості. Якщо при цьому виробництво рентабельне, тоб$
то ціна продукції перевищує її собівартість, то в цьому
випадку при реінвестуванні частини прибутки буде
відбуватися розширене відтворення виробничого потен$
ціалу, тому що виручені засоби будуть направлятися на:
підвищення оплати праці працівникам, оплату навчан$
ня й підвищення кваліфікації персоналу, тобто на роз$
ширене відтворення трудових ресурсів; розширену за$
міну зношених основних засобів, тобто на розширене
відтворення виробничих фондів; розширене проведен$
ня агротехнічних заходів, внесення добрив і навіть на
придбання нових земель, тобто на розширене відтворен$
ня земельних ресурсів; проведення інноваційної діяль$
ності в області виробництва, менеджменту й маркетин$
гу, тобто на розширене відтворення підприємницьких
здібностей.
Отже, рентабельність, при виконанні умов просто$
го відтворення й реінвестуванні частини прибутки,
означає можливість розширеного відтворення всіх ре$
сурсів, а також пошуку науково обгрунтованого їх
співвідношення, що є необхідною умовою розширеного
відтворення виробничого потенціалу сільськогоспо$
дарського підприємства.
І навпаки, збитковість означає, що виручених від
реалізації засобів не вистачає на покриття всіх витрат,
навіть на просте відтворення усіх ресурсів. У цьому ви$
падку підприємство змушено перейти в режим виживан$
ня: скорочуючи оплату праці, зменшуючи кількість ви$
користання добрив і інших матеріальних засобів, не за$
міняючи зношені засоби виробництва, накопичуючи
борги і т.д. Виробництво деяких видів продукції було
збитковим, що перешкоджало навіть простому відтво$
ренню. Із цього можна зробити висновок, що сучасний
виробничий потенціал сільськогосподарських під$
приємств значною мірою вичерпаний, і потрібне прий$
няття негайних заходів щодо виправлення ситуації.
Створення необхідних умов для цих заходів — важ$
ливе державне завдання. Його розв'язок необхідний для
збереження й розвитку сільського господарства й ви$
користовуваного їм у своїй господарській діяльності на$
ціонального надбання країни.
Сучасне сільськогосподарське виробництво стоїть
перед досить складним завданням — забезпечити стійке
зростання продуктивності і якості продукції на тлі ре$
сурсозбереження, зниження рівня технічного й антро$
погенного забруднення навколишнього середовища.
Розв'язок цього завдання ускладнене негативними тен$
денціями розвитку галузі, які призвели до дестабілізації
виробництва: падіння рівня інтенсивності ведення
сільського господарства; погіршення фітосанітарної
ситуації в рослинництві; недоліки в організації галузі;
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Фактори стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції

Природнокліматичні

Виробничотехнічні

Організаційноекономічні

Соціальноекономічні

Реалізація агрокліматичного
потенціалу
регіонів країни

Підвищення наукоємності інтенсифікаційних процесів

Раціональне використання ресурсного
потенціалу

Розвиток позитивної мотивації
праці

Впровадження й
раціональне використання нової
техніки

Концентрація, спеціалізація та диверсифікація виробництва

Використання
досягнень біологічних та хімічних
наук

Удосконалення
планування, управління та організації
виробництва

Вирощування
культур і сортів ,
що поєднують
високу потенційну продуктивність зі стійкістю до стресфакторів
Збільшення видової й генетичної різноманітності культивованих видів і
сортів рослин ,
адаптивного
їхнього
розміщення

Застосування високоточних (прецензійних) технологій
Підвищення родючості й раціональне використання
землі

Диференційоване використання
природних і біологічних, техногенних, трудових
та інших ресурсів

Розвиток інтеграційних процесів та
кооперативних форм
взаємовідносин
Удосконалення
відносин на внутрішньому та зовнішньому ринку та
розвиток його
інфраструктури
Державне регулювання цін, державна
підтримка виробників

Законодавче
закріплення та
програмне забезпечення пріоритетності розвитку
села і зближення
умов життєдіяльності міста й
села
Соціальний
розвиток села,
спрямований на
відбудову сільської соціальної
та інженерної
інфраструктури
Формування
сільського ринку
житла та гнучкої
системи підготовки та перепідготовки кадрів

Біологізація та
екологізація
інтенсифікованих процесів .
Створення інтегрованої системи
захисту рослин
Рис. 1. Фактори стабілізації виробництва сільськогосподарської продукції в Україні

відсутність ефективної системи ціноутворення; фактич$
на відсутність системи цивилизованніх форм збуту;
істотний вплив на рівень виробництва кліматичного фак$
тора.
Підвищення ефективності виробництва сільськогос$
подарської продукції перебуває в прямій залежності від
її стабільності. Забезпечення сталого розвитку вироб$
ництва — основа всієї системи відтворювальних відно$
син у сільськогосподарській галузі України.
Реальна можливість підвищення стійкості й ефек$
тивності виробництва сільськогосподарської продукції
залежить, насамперед, від наукової обгрунтованості
відповідних концепцій. Одночасно повинні бути забез$
печені агроекологічна адресність і своєчасність науко$
вих рекомендацій. Наука стає найважливішим фактором
активного впливу на технологічний рівень розвитку га$
лузі України.
Формування стійкого виробництва агропродоволь$
чої продукції здійснюється під впливом різноманітних
факторів і умов і залежить від їхніх якісних і кількісних
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характеристик. При всьому їхньому різноманітті мож$
на виділити чотири основні групи: природно$кліматичні,
виробничо$технічні, організаційно$економічні й со$
ціально$економічні (рис. 1). При цьому одна частина
цього комплексу факторів пов'язана з раціональним ви$
користанням природно$кліматичних ресурсів, інша — зі
створенням шляхом техногенного впливу сприятливих
умов для росту й розвитку сільськогосподарської про$
дукції, третя — забезпечує здійснення й першої й дру$
гої.
Низький техніко$технологічний рівень оброблення
зернових культур в Україні не дозволяє долати неспри$
ятливий вплив природних факторів, здійснювати "точ$
не землеробство", застосовувати досягнення науки й пе$
редового досвіду. Відсутність налагодженого механіз$
му реалізації наукових розробок збільшується незатре$
буваністю їх українськими товаровиробниками, нероз$
виненістю інформаційно$сервісної сфери.
В Україні висока залежність виробництва від кліма$
тичного фактора, що збільшується низьким рівнем тех$
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Таблиця 1. Динаміка стійкості виробництва зерна в Україні
(у всіх категоріях господарств)

Валовий збір, тис. т
Роки
2000-2004
2005-2009
2010-2014
2015-2019

середньорічний
33002,4
40177,4
47585,7
58894,3

max

min

41809,0
53290,0
57234,8
69136,2

20234,0
29295,0
38907,8
52757,4

Розмах
коливань
2,07
1,82
1,47
1,31

Амплітуда відхилень
від середньорічного
виробництва
абсолютна, відносна,
тис. т
%
21575
65,4
23995
59,7
18327
38,5
16378,8
27,8

Джерело: [7].

ніко$технологічного забезпечення, обумовлює значні
перепади у врожайності й чергування щодо нетривалих
циклів росту й спаду виробництва (табл. 1).
Науку треба не тільки розбудовувати, але й ство$
рювати умови для впровадження її продукту. В Україні
так і не розроблена державна стратегія, здатна здійсни$
ти перехід до стійкого, наукомісткого розвитку зерно$
вого господарства країни.
В умовах фінансової й організаційно$економічної
слабкості українських товаровиробників вплинути на
розвиток галузі можливо на основі найменш витратних
напрямків наукового забезпечення виробництва: опти$
мізації технологій оброблення сільськогосподарських
культур; впровадженню високопластичних, адаптивних
до господарсько$економічних умов регіону, екологіч$
но стабільних сортів і гібридів; адаптованих систем взає$
модоповнюючих сортів; раціонального розміщення зер$
нових культур; цілеспрямованої селекційно$насінниць$
кої політики.
Здійснення цих напрямів повинне базуватися на ос$
нові пріоритетного використання агрофітоценозами
невичерпних і поновлюваних ресурсів навколишнього
середовища, диференційованого використання росли$
нами природних, техногенних і інших факторів вироб$
ництва, інакше кажучи, на основі забезпечення адаптив$
ної стратегії галузі рослинництва й тваринництва.
Розвиток сільськогосподарського виробництва й
підвищення його ефективності в сучасних умовах, як
показує український і закордонний досвід, неможливий
без підтримки з боку держави, особливо на регіональ$
ному рівні, безпосередньо наближеному до сільгоспви$
робників [5].
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Специфічність агровиробництва полягає в тому, що
задіяні одні і ті ж засоби праці на виході продукту. Саме
тому, вкрай важко визначити рівень рентабельності та
норму прибутку по основним групам сільськогоспо$
дарської продукції. Головним в рентабельності вироб$
ництва є рівень прибутку, тобто визначення рентабель$
ності — це у першу чергу знаходження факторів, які ви$
окремлюють, як внутрішні фактори (залежать від вироб$
ника, носять суб'єктивний характер) та зовнішні (об'єк$
тивні, державна регуляторна політика, податкова база
і т.д.). Кількість продукції, яка реалізується залежить
від обсягу валової продукції й рівня її товарності. Ве$
личина прибутку, напряму залежить від виручки та ціни
на продукцію; строків реалізації, ринків збуту тощо.
Найважливіший фактор формування прибутку — со$
бівартість продукції. Тобто її зниження або зростання
напряму впливає на розмір прибутку.
Фактори ефективності агровиробництва носять ек$
стенсивний (впливають шляхом кількості реалізованої
продукції) та інтенсивний (зміна реалізаційної ціни, со$
бівартості) характер.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF STRENGTHENING THE FINANCIAL STABILITY OF UNITED
TERRITORIAL COMMUNITIES

Оновлення порядку функціонування влади на рівні об'єднаних територіальних громад (далі — ОТГ)
та трансформація підходів управління місцевими фінансовими ресурсами є результатом динамічної зміни
законодавчого, нормативного, методичного, інформаційноQаналітичного, ресурсного та фінансового заQ
безпечення реалізації реформи децентралізації в Україні. Визначальне значення у процесі розвитку місцеQ
вих громад займає стабілізація фінансового стану шляхом досягнення високого рівня стійкості окремої
ОТГ. Беззаперечно, дослідження проблем, притаманних організаційній структурі фінансової підсистеми
утворених територіальних одиниць, а також перспектив їх вирішення залишаються актуальними в суQ
часних умовах глобальної децентралізації. Відповідно, глибинне опрацювання окресленої тематики має
на меті аналіз дієвих механізмів діагностування поточних чи потенційних фінансовоQекономічних проQ
блем з подальшим обгрунтуванням перспективних шляхів зміцнення рівня стійкості ОТГ в умовах поQ
літичної, адміністративної та фіскальної децентралізації вітчизняної влади. Методами дослідження, що
використовувались під час написання статті є: статистичноQаналітичний, методи порівняння, аналізу та
узагальнення, графічне моделювання. Проведене дослідження підтвердило, що розвиток територіальQ
них громад є запорукою соціальноQекономічної стабільності на загальнодержавному рівні. Проте діючий
механізм реалізації реформи децентралізації в Україні має ряд стратегічних проблем, існування яких значQ
но знижує фінансову стійкість ОТГ та економічну спроможність перспективних регіонів. Подальша упQ
равлінська робота має передбачати координацію регуляторних заходів місцевої та загальнонаціональQ
ної влади. В свою чергу, досягнення балансу інтересів держави та регіонів є першочерговим етапом
мінімізації негативного впливу з боку перешкод соціальноQекономічного, політичного та виробничоQгосQ
подарського характеру.
The renewal of the order of functioning of the government at the level of united territorial communities
(hereinafter — OTG) and the transformation of approaches to local financial resources management are the
result of dynamic changes in legislative, regulatory, methodological, informationQanalytical, resource and
financial support of decentralization reform in Ukraine. Stabilizing the financial condition by achieving a high
level of stability of an individual OTG is crucial in the process of local community development. Undoubtedly,
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the study of the problems inherent in the organizational structure of the financial subsystem of the formed
territorial units, as well as the prospects for their solution remain relevant in today's global decentralization.
Accordingly, inQdepth study of the outlined topic aims to analyze effective mechanisms for diagnosing current
or potential financial and economic problems with further justification of promising ways to strengthen the level
of sustainability of OTG in the political, administrative and fiscal decentralization of domestic power. The research
methods used during the writing of the article are: statisticalQanalytical, methods of comparison, analysis and
generalization, graphic modeling. The study confirmed that the development of territorial communities is the
key to socioQeconomic stability at the national level. However, the current mechanism for implementing
decentralization reform in Ukraine has a number of strategic problems, the existence of which significantly reduces
the financial stability of OTG and the economic capacity of promising regions. Further management work should
include coordination of regulatory measures of local and national authorities. In turn, achieving a balance of
interests of the state and regions is the first step in minimizing the negative impact of obstacles of socioQeconomic,
political and industrial nature.
Ключові слова: фінансова стійкість, об'єднані територіальні громади, місцевий економічний розвиток,
децентралізація влади, соціальноекономічна стійкість територіальної громади, місцеве самоврядування.
Key words: financial stability, united territorial communities, local economic development, decentralization of
power, socioeconomic stability of the territorial community, local selfgovernment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогоденні підходи управління фінансовою
стійкістю ОТГ спрямовані на максимізацію прибутко$
вості місцевого та загальнодержавного сектору підприє$
мництва, проте вони не враховують особливостей еко$
номічної, зокрема фінансової спроможності окремої
територіальної одиниці. Координація управлінських
рішень щодо регулювання фінансових потоків має за$
безпечувати їх раціоналізацію, навіть за умови відсут$
ності миттєвого соціально$економічного ефекту. Лише
ефективне поєднання окремих регуляторних заходів
може стати надійним підгрунтям на шляху довготермі$
нового процесу фінансової стабілізації місцевих громад,
проте їх розробка повинна здійснюватись на основі ана$
лізу актуального досвіду управління стійкістю ОТГ та
характеристики існуючих проблем розподілу місцевих
грошових потоків.
Ключовим завданням держави у процесі децентра$
лізації влади є розвиток сприятливого соціально$еко$
номічного середовища та забезпечення фінансової
стійкості сформованих ОТГ через детермінування клю$
чових факторів впливу на фінансовий стан громади, роз$
робку альтернативних шляхів управління грошовими по$
токами, вдосконалення механізму мінімізації перешкод
управлінського чи соціально$економічного характеру.
Відповідно, глибинний аналіз проблемних сторін рефор$
ми фіскальної, політичної та адміністративної децент$
ралізації є початковим етапом на шляху трансформації
загальнодержавної моделі управління фінансовою
стійкістю ОТГ.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Детальний аналіз запропонованої у науковій статті
тематики дозволяє зробити висновок, що дослідження
проблемних аспектів та перспектив їх усунення на шля$
ху зміцнення фінансової стійкості ОТГ в Україні є до$
статньо досліджуваною сучасними науковцями темою.
Зокрема рівень ефективності реалізації політики децен$
тралізації та стан управління фінансовими проблемами
територіальних громад всебічно аналізуються вітчизня$
ними економістами, серед яких на особливу увагу за$
слуговують В. Дем'яненко [3], Л. Карамушка [4], С.М. Се$
рьогін, Ю.П. Шаров, Є.І. Бородін, Н.Т. Гончарук [5],
А.П. Павлюк [7], А.С. Глущенко [8] тощо. Інтерес до
окресленої проблематики пов'язаний із постійним по$
шуком причин виникнення проблем у структурі фінан$
сового менеджменту на місцевому рівні. Відповідно, на
основі аналізу статистично$аналітичних та теоретико$
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методологічних даних науковці продовжують вдоско$
налювати підходи до зміцнення фінансової стійкості
ОТГ, функціонування яких здійснюється в складних
соціально$економічних та політичних умовах реалізації
реформи децентралізації.
Результати таких досліджень знаходять своє відоб$
раження у оновлених концептуальних підходах управ$
ління фінансово$економічним станом ОТГ. Зокрема
дослідження новоутворених громад як суб'єктів фінан$
сової системи було здійснено Е. Остром, який стверд$
жує, що рівень фінансової стійкості ОТГ є результатом
індивідуальних особливостей різних територіальних
одиниць. Відповідно, раціоналізація управління спільни$
ми ресурсами є основним вектором стабілізації фінан$
сового стану ОТГ [1; 2]. Таким чином, зміцнення фінан$
сової стійкості громади розпочинається із самооргані$
зації та раціоналізації управлінських рішень на місцях.
Особливого значення в процесі зміцнення фінансо$
вої стійкості ОТГ займає трансформація підходів управ$
ління територіями та оновлення механізму використан$
ня наявного ресурсно$матеріального потенціалу агро$
промислового сектору на рівні ОТГ. Так, В. Дем'янен$
ко, досліджуючи питання раціональності використан$
ня сільських територій, дійшов висновку, що фінансова
стійкість ОТГ напряму залежить від механізму фінан$
сування їх розвитку [3, с. 116]. У свою чергу Л. Кара$
мушка підкреслює значення бюджетного фінансування
та ролі місцевих бюджетів як фінансового підгрунтя
збереження стійкості ОТГ [4, с. 206]. Таким чином, вар$
то погодитись із думкою сучасних економістів [5], що
оновлення механізму усунення проблем на шляху реал$
ізації реформи децентралізації має здійснюватись з ме$
тою забезпечення не лише належного рівень фінансу$
вання видатків ОТГ, а і створення сприятливого сере$
довища для підтримки фінансової стійкості громад че$
рез:
— розширення можливостей місцевого самовряду$
вання;
— створення умов для результативного виконання
покладених на місцеву владу функцій в контексті
здійснення видатків поточного, а також капітального
характеру.
Окрім науково обгрунтованих визначень сутності та
значення фінансової стійкості ОТГ, є законодавчо
обумовлені межі, які окреслюють рівень фінансової
стійкості та спроможності місцевих територій. Зокре$
ма, відповідно до Закону України "Про співробітницт$
во територіальних громад", фінансово та економічно
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спроможною визначається громада,
яка "…в результаті добровільного об$
'єднання здатна самостійно або через
відповідні органи місцевого самовря$
дування забезпечити належний рівень
надання послуг, зокрема у сфері осві$
ти, культури, охорони здоров'я, соц$
іального захисту, житлово$комуналь$
ного господарства, з урахуванням кад$
рових ресурсів, фінансового забезпе$
чення та розвитку інфраструктури
відповідної адміністративно$територ$
іальної одиниці" [6].
Беззаперечно, своєчасно проведе$
не діагностування проблем фінансово$
економічного характеру знижує
імовірність виникнення загроз стаб$
ільності функціонування ОТГ в перс$
пективі. Таким чином, А.П. Павлюк [7,
с. 143] дійшов висновку, що рівень
фінансової стійкості територіальної
одиниці має відображати не лише по$
точний стан матеріального, зокрема
Рис. 1. Ключові показники формування ОТГ в Україні
протягом 2015—2019 років
грошового забезпечення громади, а і
обумовлювати здатність до здійснен$
Джерело: складено авторами за даними [11].
ня місцевого економічного розвитку
на основі використання ресурсного потенціалу в довго$ підприємництва [10]. Відповідно, існує пряма залежність
строковій перспективі. Отже, ключовою передумовою між станом фінансової стійкості ОТГ та рівнем розвит$
мінімізації негативного впливу з боку існуючих місце$ ку підприємництва:
вих проблем є наявність достатнього запасу соціально$
— з одного боку, активізація господарських про$
економічних, природних, фінансових і кадрових ре$ цесів збільшує грошові потоки та покращує фінансовий
сурсів, які за умови збалансованого використання змо$ стан громади;
жуть забезпечити стійке економічне зростання, підви$
— з іншого боку, фінансово стійкі ОТГ є сприятли$
щення добробуту членів громади та забезпечення ста$ вим середовищем для здійснення виробничо$госпо$
лого рівня фінансової стійкості ОТГ [8, с. 126—127].
дарської діяльності, розвитку інновацій та проведення
науково$дослідних робіт.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Відповідно, усунення проблем низької фінансової
Метою статті є обгрунтування ключових проблем у стійкості та недостатньої економічної спроможності
процесі зміцнення фінансової стійкості окремих ОТГ, а ОТГ є важливим не лише в контексті реалізації рефор$
також аналіз перспективних методів збереження належ$ ми децентралізації, а і стає стратегічно важливим напря$
ного рівня соціально$економічної спроможності місце$ мом стабілізації фінансових процесів та покращення
вих громад в контексті реалізації загальнодержавної загального соціально$економічного становища в дер$
реформи децентралізації. Для досягнення поставленої жаві.
мети в процесі дослідження було сформовано та вирі$
Вітчизняний досвід децентралізації, а також зміц$
шено такі завдання:
нення фінансової стійкості відокремлених територіаль$
— проаналізувати сучасний стан реалізації рефор$ них одиниць зазнає трансформації під впливом загаль$
ми децентралізації в Україні та визначити ключові аспек$ носвітових процесів інтеграції виробничо$господарсь$
ти управління фінансовою стійкістю ОТГ відповідно до ких сфер до європейського співтовариства. За резуль$
рівня ії результативності та впливовості на фінансовий татами 2019 року структура місцевого самоврядування
стан територіальної громади;
нараховує 951 створених ОТГ. Динаміка та основні по$
— визначити головні тенденції реалізації загально$ казники формування ОТГ в Україні відображена на ри$
державної реформи фіскальної та адміністративної сунку 1.
децентралізації, окреслити результати її проведення та
Динамічне утворення розгалуженої системи відок$
визначити перспективні орієнтири на майбутні періоди ремлених громад вимагає раціоналізації процесів роз$
шляхом детермінування існуючих проблем;
поділу фінансових ресурсів для зміцнення стійкості та
— проаналізувати перспективні методи та моделі підвищення спроможності територіальних одиниць.
підвищення фінансової стійкості територіальних громад Найбільш яскравим показником фінансового стану та
в умовах складної соціально$економічної та політичної рівня забезпеченості ОТГ фінансовими ресурсами є
ситуації в Україні.
власні доходи загального фонду місцевих бюджетів
(рис. 2).
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
За період реалізації реформи децентралізації в Ук$
Стратегічною метою поетапного проведення рефор$ раїні суттєво змінилась структура доходів бюджетів
ми фіскальної, адміністративної та політичної децент$ різних рівнів. Зокрема позитивну тенденцію до сталого
ралізації в Україні є створення розгалуженої систему збільшення мають показники доходів місцевих бюд$
самостійних територіальних одиниць — ОТГ. На сучас$ жетів: у 2015 році їх обсяг становив 98,2 млрд грн, а в
ному етапі реалізації реформи найбільш визначальним 2019 році вони вже зросли до 275,2 млрд грн, тобто
є досягнення взаємоузгодженості та раціональності збільшились у 2,8 рази, а порівняно з 2018 роком вони
розподілу функціональних обов'язків між державними зросли на 41,1 млрд грн (тобто на 17,6%).
та місцевими органами влади [9]. Загальноєвропейський
З метою зміцнення фінансової стійкості ОТГ реа$
досвід проведення реформи децентралізації свідчить, що лізується активна державна політика підтримки регі$
саме фіскальна децентралізація в перспективі сприяє онального розвитку. Зокрема держава забезпечує ста$
конвергенції регіонів через вирівнювання їх соціально$ лий соціально$економічний розвиток територіальних
економічного розвитку та створення подібних умов для одиниць шляхом розподілу додаткових ресурсів, а
виробничо$господарської діяльності суб'єктів сектору саме:
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Рис. 2. Власні доходи загального фонду місцевих бюджетів
протягом 2015—2019 років, млрд грн
Джерело: складено авторами за даними [11].

— субвенцій на розвиток медицини у сільській місце$
вості;
— субвенцій на розвиток інфраструктурного забез$
печення ОТГ;
— субвенцій на соціально$економічний розвиток
громади;
— коштів на підтримку секторальної регіональної
політики;
— коштів на будівництво об'єктів спортивної інфра$
структури;
— коштів, передбачених Державним фондом регіо$
нального розвитку на поточний період.
Таким чином, загальна грошова підтримка для
зміцнення фінансової стійкості ОТГ у 2019 році склала
20,75 млрд грн. Структура видатків на стимулювання
соціально$економічного розвитку громад в розрізі обу$
мовлених джерел залучення грошових ресурсів відоб$
ражена на рисунку 3.
Важливим аспектом у процесі діагностування існу$
ючих проблем та розробки перспективних шляхів
зміцнення фінансової стійкості ОТГ в Україні стало
прийняття у 2014 році "Державної стратегії регіональ$
ного розвитку до 2020 року" [11] (далі — "ДСРР —
2020"), яка покликана:
— по$перше, забезпечувати територіальну цілісність
держави;

— по$друге, сприяти сталому економічному розвит$
ку окремих громад;
— по$третє, стимулювати підвищення конкуренто$
спроможність регіональних економік та впорядковува$
ти міжрегіональну співпрацю.
Розроблений виконавчими органами влади стратег$
ічний план роботи в напрямі вдосконалення реалізації
регіональної політики та зміцнення фінансової стійкості
ОТГ враховує сукупність реальних та потенційних пе$
решкод, усунення яких сьогодні підвищить спро$
можність територій в перспективі. Проте реалізація
"ДСРР — 2020" є лише окремим напрямом багатовек$
торної моделі зміцнення фінансової стійкості утворе$
них ОТГ. Лише збалансування фінансово$економічних,
політичних, нормативно$правових, адміністративних,
інституційних та інфраструктурних інструментів реалі$
зації регуляторної політики на місцевому рівні здатне
забезпечити сталий регіональний розвиток. Сьогодні за$
лишаються невирішеними цілий ряд стратегічних про$
блем, існування яких значно знижує фінансово$еконо$
мічну спроможність ОТГ, найбільш негативний вплив
мають такі:
1. Проблеми політичного, зокрема управлінського
характеру:
— функціонування неефективної системи держав$
ного управління місцевим економічним розвитком та

Рис. 3. Державна фінансова підтримка в контексті зміцнення фінансової стійкості ОТГ за 2019 рік (млрд грн)
Джерело: складено авторами за даними [11].
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Рис. 4. Складові частини мультикомпонентної моделі зміцнення
фінансової стійкості територіальних громад
Джерело: складено авторами за даними [12].

непрозорого механізму фінансового забезпечення стій$
кості ОТГ;
— відсутність взаємоузгодженості між управлінсь$
кими рішеннями державної та місцевої влади;
— застосування неефективних інструментів реалі$
зації регуляторної політики на рівні ОТГ, що підвищує
закритість регіональних ринків та відсутність їх інтег$
рації до глобального виробничо$господарського співто$
вариства;
— орієнтація управлінської діяльності на підтрим$
ку територій, які мають більш розвинений виробничо$
господарський потенціал;
— наявність диспропорцій у застосуванні регуля$
торних заходів відносно окремих територій, що спри$
чиняє дисбаланс соціально$економічного розвитку ОТГ
та рівня їх фінансової стійкості;
— несприятливі соціально$економічні та політичні
умови для залучення додаткових фінансових ресурсів
(зокрема, іноземних інвестицій), необхідних для стиму$
лювання місцевого економічного розвитку.
2. Проблеми техніко$технологічного та ресурсного
характеру:
— відстала технологічна база та монофункціо$
нальність промисловості окремих ОТГ;
— високий рівень залежності від зовнішнього ресур$
сного ринку, зокрема енергетичних ресурсів;
— обмеженість ресурсів (насамперед водних) та
відсутність належного інфраструктурного забезпечен$
ня.
3. Проблеми фінансового характеру:
— глобальна фінансово$економічна криза;
— обмеженість джерел інвестування у зміцнення
фінансової стійкості ОТГ та забезпечення сталого роз$
витку виробничо$господарської діяльності;
— нецільовий характер використання отриманих
фінансових ресурсів.
На нашу думку, найбільш доцільним методом
зміцнення фінансової стійкості ОТГ є застосування
мультикомпонентної моделі раціоналізації роботи дер$
жавних та місцевих органів влади, яка має передбачати
систематизацію функціональних обов'язків регуляторів
різних рівнів. Це передбачає, що держава повинна все$
бічно сприяти:
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— високому рівню адресності фінансових ресурсів
при їх розподілі та досягненню пропорційності місце$
вого та державного фінансування сфери підприємниц$
тва;
— підвищенню конкурентоспроможності всіх видів
сільськогосподарського виробництва в межах ОТГ че$
рез фінансове та інституційне сприяння інноваційним
технологіям;
— підвищенню конкурентоспроможності регіонів як
учасників загальнонаціональної виробничо$господарсь$
кої системи;
— зміцненню ресурсного та матеріально$технічно$
го потенціалу територіальних громад;
— розвитку та стабілізації міжрегіональної та між$
галузевої співпраці.
У свою чергу, органи місцевої влади, отримуючи пев$
ну автономію у питаннях нормативно$правового, фінан$
сового, техніко$технологічного забезпечення виробни$
чо$господарської та соціально$економічної діяльності
у межах ОТГ, повинні стимулювати ініціативність насе$
лення та підприємництва територіальної одиниці. До$
даткова економічна активність примножить соціально$
економічний ефект та забезпечить отримання додатко$
вих ресурсів (зокрема, рівня податкових надходжень)
для зміцнення фінансової стійкості громади в перспек$
тиві.
Відповідно, скоординована співпраця держави, те$
риторіальних одиниць та населення забезпечать впо$
рядкування господарських і фінансових процесів, ра$
ціоналізує використання грошових ресурсів на місцях
та підвищить рівень фінансової стабільності громад у
перспективі. Важливим компонентом у структурі ба$
гатовекторної моделі раціоналізації діяльності
органів виконавчої влади та зміцнення фінансової
стійкості ОТГ є поєднання таких складових частин
(рис. 4).
Таким чином, в умовах обмеженості фінансових ре$
сурсів головним завданням залишається впорядкуван$
ня регуляторних заходів. Застосування систематизова$
них механізмів впливу на стан фінансової стійкості ОТГ
є гарантією сталого розвитку економічно спроможних
регіонів та запорукою підвищення рівня якості життя в
межах територіальних одиниць.
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ВИСНОВКИ
Отримані результати є важливими для розробки
оновлених підходів зміцнення фінансової стійкості те$
риторіальних громад. Детермінування ключових про$
блем розвитку ОТГ є відправним етапом на шляху сис$
тематизації регуляторних заходів та вибору найбільш
оптимальних в умовах складної соціально$економічної
та політичної ситуації в Україні. Оскільки основними
проблемами в структурі управління фінансовою
стійкістю громад залишаються недоліки механізму інве$
стування у місцевий економічний розвиток, низька
ефективність управлінських заходів з боку державних
органів влади, неефективність розподілу фінансових
ресурсів між окремими ОТГ, глобальна фінансово$еко$
номічна криза та несприятливі соціально$економічні і
політичні умови діяльності, то перспективним шляхом
може стати використання мультикомпонентної моделі
раціоналізації роботи державних та місцевих органів
влади, а також їх взаємодії із населенням. На нашу дум$
ку, запропонований підхід є адаптованим до вітчизня$
ного економічного сектору інструментом зміцнення
фінансової стійкості місцевих територій, який за умови
раціонального використання допоможе не лише стабі$
лізувати діяльність ОТГ, а і забезпечити розв'язання
актуальних соціальних проблем, підвищити рівень про$
дуктивності загальнонаціональної економіки, прибут$
ковості підприємництва та збільшення доходів населен$
ня на рівні сформованих громад, а також сприяти по$
кращенню соціальних стандартів, якості життя грома$
дян та розвитку бізнес$середовища.
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THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC PROCESSES ON THE ECONOMIC GROWTH IN UKRAINE

Основою успішної та довгострокової діяльності держави, її ключовим ресурсом виступають люди.
Саме вони виступають одним із основних чинників, за рахунок яких досягається економічне зростання в
країні. Протягом останніх десятиліть чисельність населення по всьому світу стрімко зростає. Проте в
Україні ситуація дещо інша. Так, згідно з останніми дослідженнями кількість людей в Україні стрімко
знижується. Відтак закономірною постає необхідність врахування впливу зазначених демографічних тенQ
денцій на ринок праці та економіку країни загалом, що й зумовлює актуальність проведеного дослідженQ
ня.
Таким чином, у науковій статті визначено тенденції зміни чисельності населення починаючи із сереQ
дини минулого століття, а також проаналізовано фактори, які на неї вплинули. Визначено динаміку зміни
вікового складу населення за 2017—2019 роки, а також встановлено, що відстежується чітка тенденція до
старіння працездатного населення. Окрім того, в межах наукової статті визначено динаміку зміни струкQ
тури населення за статевою та територіальною приналежністю. В результаті аналізу встановлено, що
станом на 2019 рік кількість працездатного жіночого та чоловічого населення зросла порівняно із 2017
роком, а також відслідковувалась чітка тенденція до зростання сільського та міського населення. ВизнаQ
чено основні показники, за якими характеризують ринок праці, і встановлено, що середньо штатна
кількість працівників протягом 2010—2019 років зменшується поруч із зменшенням коефіцієнту по прийоQ
му та зростанням коефіцієнту по звільненню, що є негативним. Проаналізовано тенденції зміни номіQ
нальної та реальної заробітної плати протягом 2010—2019 років.
Продовжуючи окреслену лінію дослідження, встановлено, які заходи повинна застосовувати держаQ
ва для спрямування наявних тенденцій в демографічній сфері для потреб розвитку вітчизняного ринку
праці, зокрема шляхом стимулювання зростання саме працездатного населення, за рахунок скорочення
рівня смертності, а також проведення політики повернення трудових мігрантів. Водночас визначено, що
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окрім негативних наслідків трудової міграції, є й позитивні її сторони для України, які проявляються у
додаткових інвестиціях зQза кордону, а також зменшенням навантаження на ринок праці та соціальну
сферу. З іншого боку, тенденції 2020 року, пов'язані із запровадженням карантину стимулювали поверQ
нення до України значної частки працездатного населення. Тепер перед керівництвом держави постало
нове завдання — втримати його в Україні та забезпечити гідною роботою. Результати прийнятих заходів
ми матимемо змогу оцінити згодом.
The basis of successful and longQterm activity of the state, its key resource are people. They are one of the
main factors that achieve economic growth in the country. The population around the world has been growing
rapidly in recent decades. However, the situation in Ukraine is somewhat different. Thus, according to recent
studies, the number of people in Ukraine is rapidly declining. Therefore, it is natural to take into account the
impact of these demographic trends on the labor market and the economy as a whole, which determines the
relevance of the study.
Thus, the scientific article identifies trends in population growth since the middle of last century, as well as
analyzes the factors that influenced it. The dynamics of changes in the age structure of the population for 2017Q
2019 is determined, and it is also established that there is a clear trend towards the aging of the working population.
In addition, within the framework of the scientific article, the dynamics of changes in the structure of the
population by gender and territorial affiliation is determined. As a result of the analysis, it was found that as of
2019, the number of ableQbodied women and men increased compared to 2017, and a clear trend towards the
growth of rural and urban populations was observed. The main indicators characterizing the labor market are
determined, and it is established that the average number of employees during 2010—2019 decreases along with
the decrease in the admission rate and the increase in the dismissal rate, which is negative. Trends in changes in
nominal and real wages during 2010—2019 are analyzed.
Continuing the outlined line of research, it is established what measures the state should take to address
current demographic trends for the development of the domestic labor market, in particular by stimulating the
growth of the working population by reducing mortality and implementing a policy of return of migrant workers.
At the same time, it was determined that in addition to the negative consequences of labor migration, there are
also its positive aspects for Ukraine, which are manifested in additional investments from abroad, as well as a
reduction in the burden on the labor market and social sphere. On the other hand, the trends of 2020 related to
the introduction of quarantine stimulated the return to Ukraine of a significant proportion of the working
population. Now, the state leadership faces a new task — to keep it in Ukraine and provide decent work. We will
be able to evaluate the results of the measures taken later.
Ключові слова: ринок праці, середня заробітна плата, економічне зростання, трудова міграція, працез
датне населення, чисті персональні перекази.
Key words: labor market, average wages, economic growth, labor migration, working population, net personal
transfers.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Демографічний стан крізь свої якісні та кількісні
характеристики населення виступає одним із найбільш
важливих чинників розвитку будь$якої держави. Це
підтверджується й тим фактом, що економічні та демо$
графічні процеси є взаємопов'язаними, оскільки насе$
лення виступає основною рушійною силою економіки;
основою довгострокового відтворення суспільства; го$
ловним джерелом трудових ресурсів, а також спожи$
вачем та носієм економічних відносин. Від зміни демог$
рафічних показників напрямку залежить розмір націо$
нального доходу, а отже, і темпи економічного зростан$
ня країни.
Протягом вже не одного десятиліття, населення
планети стрімко зростає. Це впливає на зростання спо$
живання ресурсів, збільшення рівня безробіття, знижен$
ня рівня життя населення у різних країнах тощо. Вод$
ночас в Україні відстежується стійка тенденція до зни$
ження чисельності населення, яке у кінцевому підсум$
ку може мати надзвичайно негативний вплив на еконо$
міку та економічне зростання, в тому числі за рахунок
скорочення працездатного населення та загального ста$
ріння нації. Відтак виникає необхідність до визначення
поточної демографічної ситуації у нашій країні та виз$
начення її ймовірного впливу на ринок праці зокрема
та економічну ситуацію загалом, що й зумовлює акту$
альність цього дослідження.

www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Враховуючи ступінь поширення демографічних про$
грам в Україні, дослідженням зазначеної тематики зай$
мались багато вчених, зокрема Говорко О., Панасюк В.
[11], Птуха М., Магдіч А. [9] зосереджували свою увагу
на соціально$економічному розвитку крізь призму де$
мографічного аспекту. В ивченням особливостей відтво$
рення трудового потенціалу присвячували свої роботи
Кулинич Л., Злупка С., Верхогляд Я. [1]. Окрім того,
Пономаренко І. [12] розглядав трудовий потенціал як
фактор економічного розвитку країни, тоді як Тарасен$
ко О. та Лібанова Е. розглядали демографічну ситуацію
з позиції впливу на економічну безпеку країни.
Поруч із цим, вивчення впливу демографічних про$
цесів стан ринку праці всередині країни набуло значно$
го поширення й за кордоном. Так, даній тематиці при$
свячені праці таких зарубіжних науковців: Lihn Vu [14],
Mester L. [13], Hayes A. та багато інших. Проте, попри
значний ступінь дослідження зазначеної тематики, ви$
никає необхідність проведення додаткових напрацювань
у напрямі впливу демографічних процесів на ринок праці
та економіку країни з урахуванням тенденцій останніх
років.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз особливостей та напрямів
впливу демографічної ситуації на ринок праці країни,

57

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
47000
46000
45000
44000

Чисельність населення
в Україні

43000
42000
41000
40000
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

39000

Рис. 1. Чисельність населення в Україні за 2010—2020 роки
Джерело: складено автором на основі [10].

поруч із виділенням напрямків нівелювання негативно$ відбувались із меншою інтенсивністю, проте за період
го впливу як основи для стабільного розвитку економі$ 2015—2020 років загальна чисельність громадян Украї$
ки.
ни знизилась ще майже на 1,5 млн осіб.
Описана тенденція є надзвичайно негативною для
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
України, так як із зменшенням кількості населення змен$
ДОСЛІДЖЕННЯ
шується й частка її робочої сили, знижуються надход$
Протягом останніх декількох десятиліть досліджен$ ження до бюджету, рівень виробництва та споживання
ня у сфері демографічних процесів показують стійку готової продукції тощо. Зокрема надзвичайно важли$
тенденцію до зниження кількості населення в нашій вим для економіки країни є наявність працездатного на$
країні. Хоча більшість вважає, що від'ємна статистика селення, яке власне й виступає її подальшим рушієм. Для
розпочалась із набуттям Україною незалежності, аналізу ситуації, яка існує в Україні дослідимо дані щодо
глибші дослідження показують, що проблема виникла динаміки зміни вікового складу робочої сили за 2017—
ще в 60 роках минулого століття, коли почався процес 2019 роки, оформивши результати за допомогою табл.
зниження приросту населення з 600 тисяч на рік до 200. 1.
У подальшому ця цифра вже не сягала свого максимуму
Отже, згідно з даними, наведеними у таблиці, відсте$
в 600 тисяч і скорочувалась до 90 років ХХ ст., аж поки жується неоднозначна динаміка зміни вікового складу
не набула в 1994 році негативного значення [10], яке збе$ робочої сили за зазначений період. Так, для прикладу у
рігається й по сьогодні. Варто зазначити, що тенденції 2019 році порівняно із 2017 роком працівників стало на
по зниженню чисельності населення була стабільною і 19 тисяч менше, а порівняно із 2018 роком на 64 тисячі
не перевищувала 1%, окрім 2001 року, коли сягнула $ більше, проте рівня 2017 року досягнуто не було. Щодо
1,02%. Проте, починаючи із 2010 року темпи зниження працівників у віці 25—29 років, то тут відстежується
чисельності населення почали збільшуватись. Для стійка динаміка до зменшення починаючи із 2018 року, і
підтвердження негативної тенденції наводимо дані із продовжуючись у 2019 році. Робоча сила у віці 30—
офіційного сайту Міністерства фінансів про динаміку 34 роки золила у 2018 році порівняно із 2017 роком, про$
кількості населення в Україні за 2010—2020 роки (рис. те у 2019 році відбулось стрімке її зменшення на 93,5 ти$
1).
сячі осіб. Що стосується працівників віку 40—49 років,
Таким чином, аналізуючи дані, наведені на рисунку, 50—59, а також 60—70 років, тут відстежується чітка
можемо сформувати висновки про те, що протягом дос$ тенденція до зростання їх кількості. Поруч із загаль$
ліджуваного періоду відбувається стійка тенденція до ним зростанням осіб працездатного віку на 189 тис. осіб
зниження кількості населення. Найбільш масштабне порівняно із 2017 роком та на 86 тис. осіб порівняно із
відхилення у сторону зниження відстежується на межі 2018 роком відповідно. Окреслена ситуація є негатив$
2014—2015 років, коли чисельність населення знизилась ною, оскільки відображає тенденцію до старіння робо$
більше ніж на 2 млн осіб. Це пов'язано передусім із не$ чої сили в країні на фоні загального старіння населен$
стабільністю політичної ситуації та збільшення міграції ня, що в майбутньому може здійснювати негативний
населення, яке поруч із природним скороченням чисель$ вплив на економіку країни.
ності жителів України сформувало такі цифри. В по$
Для всебічного відображення ситуації проведемо
дальшому темпи скорочення чисельності населення дослідження структури працездатного населення за$
Таблиця 1. Динаміка зміни вікового складу робочої сили за 2017—2019 роки

Відхилення
+/2019/2017
1384,9 1302,2 1365,9 -19
15-24 роки
2308,0 2235,5 2123,1 -184,9
25-29 років
2718,7 2754,7 2661,2 -57,5
30-34 роки
2451,1 2504,1 2616,2 165,1
35-39 років
4570,6 4666,9 4696,0 125,4
40-49 років
3759,9 3832,8 3919,4 159,5
50-59 років
661,2
643,3
684,2
23
60-70 років
працездатного 17193,2 17296,2 17381,8 188,6
віку
Показники

2017
рік

2018
рік

2019
рік

Відхилення
+/2019/2018
63,7
-112,4
-93,5
112,1
29,1
86,6
40,9
85,6

Джерело: складено автором на основі [3].
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Рис. 2. Структура працездатного населення
за статевою та територіальною приналежністю
Джерело: складено автором на основі [3].

лежно від статевої приналежності, а також терито$
ріального розміщення. Наочне відображення даних от$
римуємо із рисунку 2.
Аналізуючи дані, наведені на рисунку, можемо
відстежити чітку тенденцію до зростання чисельності
працездатного населення жіночої статті. Так, у 2017
році працездатних жінок налічувалось 8077,3 тис. осіб,
тоді як у 2018 році вже 8213,9 тис. осіб, а у 2019 році
8248,4 тис. осіб. Кількість населення працездатного віку
чоловічої статі у 2018 році порівняно із 2017 роком змен$
шилась, а у 2019 роком збільшилась настільки, що пере$
вищила показники 2017 року. Поруч із цим, протягом
досліджуваного періоду стабільно зростала кількість
працездатного населення як у сільській так у міській
місцевості.
Враховуючи той факт, що населення виступає од$
ним із основних ресурсів забезпечення не лише еконо$
міки держави, а й її життєздатності загалом, проана$
лізуємо динаміку зміни основних показників ринку
праці за 2010—2019 роки у розрізі вивчення тенденцій
зміни робочої сили працездатного віку, і зокрема зай$
нятого та безробітного населення, а також зміну се$
редньооблікової кількості працівників та коефіцієнту
обороту робочої сили по прийняттю та по звільненню
(табл. 2).
Таким чином, згідно з даними, наведеними на рисун$
ку, можемо сформувати висновки, що кількість осіб пра$
цездатного віку, починаючи із 2010 року до 2017 року
стабільно знижувалась, і лише починаючи із 2018 року
почала поступово зростати. При цьому кількість зай$
нятого працездатного населення зростала з 2010 по 2013
роки, потім значно знизилась у 2015 році, після чого

знову почала зростати. Аналогічна тенденція стосуєть$
ся безробітного населення, яке скорочувалось до 2014 ро$
ку, потім у 2014 році досягнуло свого максимуму у
1847,1 тис. осіб, і починаючи із 2015 року почало змен$
шуватись. Водночас середньооблікова кількість штатних
працівників протягом всього періоду дослідження мала
тенденцію до зниження, і у 2019 році сягнула свого най$
меншого значення у 7443 тис. осіб. Окрім того, варто
враховувати, що ситуацію значною мірою погіршилась
вже у 2020 році, коли на фоні поширення корона вірус$
ної інфекції по всьому світу було запроваджено каран$
тин. Це вплинуло на закриття багатьох підприємств, зок$
рема суб'єктів малого підприємництва, а отже, вплину$
ло на зменшення середньооблікової кількості штатних
працівників, поруч із зростанням кількості безробітних.
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому, мав нео$
днозначну тенденцію, так як зменшувався з 2011 року
до 2014 року, потім почав зростати, досягнувши свого
максимуму у 2017 році на рівні 30,5, і потім знову пішов
на спад. Негативна тенденція продовжилась і в 2020 році.
Обернено пропорційна динаміка стосується коефіцієн$
ту обороту робочої сили по звільненню, який з 2011 по
2015 рік тримався практично в однакових межах, і по$
чинаючи із 2018 року почав зростати. Його ріст продов$
жується і зараз.
Важливим елементом, який характеризує темпи роз$
витку ринку праці є середній рівень її оплати. Адже
фінансовий стимул є одним із базових під час пошуку
роботи. Відтак проаналізуємо динаміку зміни номіналь$
ної середньомісячної зарплати в Україні протягом
2010—2019 років, відобразивши результати за допомо$
гою рисунку 3.

Таблиця 2. Основні показники ринку праці

Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Робоча сила
працездатного
віку
19 164,0
19 181,7
19 317,8
19 399,7
19 035,2
17 396,0
17 303,6
17 193,2
17 296,2
17 381,8

у т.ч.
зайняте
населення
17 451,5
17 520,8
17 728,6
17 889,4
17 188,1
15 742,0
15 626,1
15 495,9
15 718,6
15 894,9

у т.ч.
безробітне
населення
1 712,5
1 660,9
1 589,2
1 510,3
1 847,1
1 654,0
1 677,5
1 697,3
1 577,6
1 486,9

Середньооблікова
кількість штатних
працівників
10 262
10 083
10 123
9 720
8 959
8 065
7 868
7 679
7 661
7 443

Коефіцієнт обороту
робочої сили
по
по
прийому звільненню
25,0
27,7
28,3
30,5
26,1
29,9
26,6
30,3
22,8
30,3
24,0
30,2
26,1
29,2
30,5
31,8
29,2
31,6
28,2
32,7

Джерело: складено автором на основі [3].
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Рис. 3. Тенденції зміни середньомісячної номінальної заробітної плати протягом 2010—2019 років
Джерело: складено автором на основі [3].

Таким чином, із наведеного рисунку, можемо поба$
чити, що найбільше зростання номінальної заробітної
плати припадає на 2015—2017 роки. Передусім це по$
в'язано із політикою підняття мінімальної заробітної
плати в країні. Проте, як свідчать дані Державної служ$
би статистики України, реальна заробітна плата у 2015—
2016 роках навпаки мала тенденцію до зниження, що
відображає негативну тенденцію на ринку праці, так як
купівельна спроможність коштів, які заробляло насе$
лення стала значно нижчою. У 2017 році ситуація поча$
ла дещо вирівнюватись, із збереженням тенденції до
зростання реальної заробітної плати до 2019 року
включно.
Отже, підсумовуючи вищепроведене дослідження,
з урахуванням отриманих результатів можемо сформу$
вати такі твердження. Передусім відомим є той факт,
що поведінка людей змінюється залежно від етапу їх
життя, це стосується й економічної поведінки. Відтак
зміни у віковій структурі значною мірою впливають на
економічні результати діяльності країни. Так, країни з
більшою часткою дитячого населення, більше ресурсів
націлюють на їх утримання, що в свою чергу може впли$
вати на зниження темпів економічного росту.
Водночас, якщо переважна більшість населення зна$
ходиться у працездатному віці, це може стимулювати
економічне зростання в країні. Проте тут важливо вра$
ховувати, що позитивний ефекти від переважання час$
тки працездатного населення можна отримати лише у
сукупності із забезпеченням ефективної системи охо$
рони здоров'я в країні, поруч із високим рівнем турбо$
ти про сім`ю та проведення підтримки політики розвит$
ку людського потенціалу. З іншого боку, якщо більша
частка населення країни складається з старших людей,
то наслідки можуть бути прямо пропорційними тим, які
описати у ситуації із найменшим населенням, а саме те,
що значна частина ресурсів буде спрямовуватись на ут$
римання менш продуктивної частини населення, що у
підсумку формуватиме дефіцит трудових ресурсів на
ринку праці, і, як наслідок, стримуватиме економічний
ріст [9, c. 69].
Зараз в Україні переважає частина працездатного
населення. Це означає, що на державному рівні необхі$
дно забезпечити належний рівень охорони здоров'я для
наявного населення, а також соціального забезпечен$
ня. Водночас це повинно відбуватись поруч із політикою
створення нових робочих місць для забезпечення пра$
цездатної частки роботою, що в сукупності стимулю$
ватиме економічне зростання.
Окрім того, згідно з дослідженням, проведеним ви$
датними науковцями Південного методистського та
Прінстонського університетів, побудували модель, яка
демонструє зв'язок між економічними показниками та
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чисельністю населення, а також вплив такого зростан$
ня на країну в довгостроковій перспективі. Вчені вва$
жають, що довгостроковий ріст економіки зумовлений
покращенням технологій. І більш густо населені країни
повинні впроваджувати більше інновацій, ніж менші [14].
З іншого боку, в результаті проведеного досліджен$
ня, нами встановлено, що в Україні відстежується тен$
денція до загального зменшення чисельності населен$
ня, поруч із зростанням середнього віку працездатного
населення. Це загрожує тим, що найближчим часом
структуру населення похитнеться в сторону переважан$
ня літніх людей. Відтак виникає потреба окрім вищезаз$
начених заходів, проводити стимулювання зростання
природного приросту населення, адже згідно із даними
Державної служби статистики України, у 2017 році за
рахунок смертності населення скоротилось на 574 ти$
сячі осіб, у 2018 році на 587 тисяч, а у 2019 році на 581 ти$
сячу осіб [3]. На підтвердження необхідності стимулю$
вання приросту населення є висновки, зазначені екс$
пертами каналу Zik, що країни з більшим населенням
мають більші економічні переваги, які пов'язані із тим,
що густонаселені країни пропонують найбільші ринки і
порівняно більше можливостей для збільшення вироб$
ництва [8].
Поруч із цим, загальне скорочення населення відбу$
вається не лише за рахунок високого рівня смертності,
а й за рахунок міграцій. Так, міграційні процеси ще з
1990 року відбуваються швидше в напрямі виїзду наших
громадян на заробітки, ніж у напрямку трудової міграції
в Україну. Зокрема згідно з даними Державної мігра$
ційної служби з 2010 по 2019 рік з нашої країни виїхало
близько 4 млн осіб [2].
Згідно з дослідженням, проведеним аналітиками ре$
сурсу Mind, міграція з України має стійку тенденцію —
вгору. Виключенням став 2014 рік, але це з урахуванням
того, що із статистики виключені дані по окупованих
територіях. Згідно з дослідженням, прийняття безвізо$
вого режиму попри очікування не спричинило спалах
міграцій. Основними напрямками міграції, зокрема тру$
дової виступають Польща — 33%, Росія — 35% та Німеч$
чина — 11% [6].
Окрім того, під час розгляду впливу міграційних
процесів на розвиток ринку праці, необхідно врахову$
вати й таке негативне явище, як "відтік умів". Саме в на$
слідок інтелектуальної міграції суттєво погіршується
економічний стан країни. Відтік умів знижує інтелекту$
альний потенціал багатьох регіонів, адже національна
економіка швидкими темпами позбувається найбільш
мобільної та конкурентоспроможної частини науково$
го потенціалу, що в свою чергою стає першопричиною
зниження конкурентоспроможності держави на світо$
вому ринку [12, c. 29].
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Рис. 4. Динаміка чистих персональних переказів за 2015—2019 роки
Джерело: складено автором на основі [4].

За даними статистики, чисельність українських
мігрантів просто колосальна. Кожен рік нашу державу
покидає приблизно 95,4 тис. фахівців, можна зробити
висновок, що кожен 26 спеціаліст, який має вищу осві$
ту, емігрує. За останні 5 років з України виїхало 5,5 тис.,
учених, що еквівалентно втраті 4 млрд дол. США. При
підрахунку витрат, які йдуть на підготовку кваліфіко$
ваного фахівця з вищою освітою, було визначено, що
сума коливається в межах 20 тис. дол. США. Саме таку
суму втрачає держава$донор, коли даний фахівець пе$
реїжджає в іншу державу [1].
З економічної точки зору Україна несе чималі збит$
ки від еміграції наукового потенціалу. Лише витрати
держави від міграції науковців становить приблизно $36
млрд, не враховуючи потенційної вартості того, що вони
могли виробити або винайти. Також негативні наслідки
від інтелектуальної міграції спостерігаються і в демог$
рафічному ракурсі. Оскільки з метою працевлаштуван$
ня за кордон виїжджають, в основному, молоді люди з
досить високим рівнем освіти, то, як наслідок, у державі
відбувається старіння нації, різке зменшення народжу$
ваності, збільшення смертності і відсутність природно$
го приросту — глибока демографічна криза [1].
Проте, попри негативні наслідки зростання рівня
міграцій для країни походження мігрантів, процес тру$
дової міграції можна розглядати із позитивної сторони
оскільки діяльність громадян країни за кордоном висту$
пають вагомим внеском у доходи домогосподарств, а та$
кож суттєво підвищують рівень внутрішнього споживан$
ня, що впливає на збільшення ВВП. Наочне відображен$
ня динаміки зміни грошових надходжень із$за кордону в
Україну можемо відстежити за допомогою рисунку 4.
Отже, із рисунка 4, можемо побачити, що протягом
останніх 5 років обсяги переказів грошових коштів з$за
кордону зросли майже вдвічі. При цьому згідно з дани$
ми Національного банку України найбільший обсяг пе$
реказів у 2019 році надійшов із Польщі, Росії та Чеської
Республіки. Водночас значно зменшились порівняно із
2018 роком надходження із Об'єднаних Арабських Ем$
іратів, Туреччини, Сінгапуру, Канади, Швейцарії та
Іспанії та мали негативно динаміку.
Якщо говорити про ситуацію, яка склалась нині, то
у зв'язку із закриттям світових кордонів майже всіма
країнами до України повернулась значна частина
мігрантів. За офіційними даними, додому повернулись
близько 300 тисяч українців, що складає приблизно 5—
10% загальної кількості мігрантів [7]. З одного боку, це
є позитивним фактором, оскільки на державному рівні
вже не один рік озвучувались наміри по поверненню
наших громадян із трудової міграції додому. Проте, з
іншого боку, така тенденція може спричинити критич$
ний вплив вітчизняний ринок праці. Адже і так рівень
безробіття в країні є досить високим, а зростання кон$
куренції на ринку праці за рахунок притоку мігрантів
взагалі може довести його до критичного рівня.
Окрім того, не варто нехтувати тим фактом, що кож$
ного місяця з$за кордону у вітчизняну економіку над$
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ходило близько 1 млрд дол., а зараз практично пів року
перекази майже не здійснювались, що також так чи іна$
кше вплине на економічну сферу. Хоча, як стверджу$
ють експерти, ті хто працював за кордоном, і далі по$
вернуться туди на роботу, тому що Україна не спромож$
на запропонувати їм бажаний рівень заробітної платні
[5]. Водночас, попит на вітчизняному ринку на певних
спеціалістів може спричинити значний демпінг заробіт$
них плат, за рахунок повноцінного його задоволення
мігрантами, що також негативно позначиться на грома$
дянах та надходженнях до економіки держави. Відтак
закономірно виникає висновок, що від ефективності
політики держави в частині мігрантів та своєчасності
вжиття заходів по врегулюванню ситуації залежить не
лише майбутнє кожного українця, яке й так похитну$
лось в умовах карантину за рахунок значної втрати гро$
шових ресурсів, а й економіки країни загалом.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, підсумовуючи проведене дослідження, може$
мо сформувати висновки про те, що демографічні про$
цеси мають значний вплив на розвиток ринку праці в
країні, а також на темпи економічного зростання зага$
лом. Цей вплив виражається у тому, що наявність до$
статньої частки населення працездатного віку є осно$
вою для функціонування всієї економічної системи. Зай$
няті трудові ресурси виступають основним джерелом
податкових надходжень до бюджету, які в свою чергу
виступають одним із ключових джерел виконання дер$
жавою її функцій.
Проте сучасні тенденції на вітчизняному ринку праці
залишають бажати кращого. Так, кількість населення
працездатного віку щорічно зменшується, поруч із за$
гальним зменшенням середньо штатної кількості пра$
цівників, а також зниженням коефіцієнту обороту ро$
бочої сили по прийому та зростанням даного коефіцієн$
ту по звільненням. Окрім того, вітчизняний ринок праці
зазнав значного негативного впливу у поточному році,
коли на фоні загальносвітового карантину частина еко$
номіки взагалі не працювала через обмеження. Поруч
із цим, відбувається загальне зростання кількість
звільнених працівників, а отже, зростання рівня безро$
біття, яке ще більшою мірою посилюється на фоні ви$
мушеного повернення до країни трудових мігрантів. Це
все в сукупності формує нові виклики для влади по не$
допущенню нищівного впливу описаних демографічних
процесів на сучасний ринок праці.
Література:
1. Верхогляд Я.В. Економічні наслідки міграції на$
селення в Україні. Науковий блог. Національний універ$
ситет "Острозька академія". URL: https://naub.oa.$
edu.ua/2018/економічні$наслідки$міграції$населе/ (дата
звернення 09.09.2020).
2. Державна міграційна служба України. Офіційний
сайт. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni$dani/

61

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
statistika$z$osnovnoj$diyalnosti.html (дата звернення
08.09.2020).
3. Державна служба статистики України. Офіційний
сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/opera$
tiv2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm (дата звернен$
ня 07.09.2020).
4. Інформаційне агентство РБК$Україна. НБУ назвав
суму приватних переказів в Україну за рік. URL: https:/
/news.finance.ua/ua/news/$/468055/nbu$nazvav$sumu$
pryvatnyh$perekaziv$v$ukrayinu$za$rik (дата звернення:
08.09.2020).
5. Інформаційний портал DW: новини й аналітика
про Німеччину, Україну, Європу та світ. Левова частка
український заробітчан і надалі залишається за кордо$
ном. URL: https://www.dw.com/uk/chy$povernutsia$
zarobitchany$z$yes$v$ukrainu$cherez$koronavirus/a$
52996263 (дата звернення: 08.09.2020).
6. Інформаційний портал Mind. З 2010 по 2019 рік з
України виїхало 4 млн українців. URL: https://mind.ua/
news/20205736$z$2010$po$2019$roki$z$ukrayini$viyihalo$
4$mln$ukrayinciv (дата звернення 08.09.2020).
7. Іщенко А. Трудова міграція в Україну: хто до нас
їде і навіщо країні мігранти. Finance.ua. URL: https://
news.finance.ua/ua/news/$/443674/trudova$migratsiya$v$
ukrayinu$hto$do$nas$yide$i$navishho$krayini$migranty
(дата звернення: 08.09.2020).
8. Канал Zik. Чи залежить економічне зростання від
чисельності населення. URL: https://zik.ua/news/2019/
04/17/chy_zalezhyt_ekonomichne _zrostannya_vid_
chyselnosti_naselennya_1553721 (дата звернення:
08.09.2020).
9. Магдіч А. Вплив соціальних факторів на економі$
чне зростання: вітчизняний аспект. Економічний нобе$
лівський вісник. 2015. № 1 (8). С. 68—71.
10. Міністерство фінансів України. Офіційний сайт.
URL: https://index.minfin.com.ua/ua/reference/people/
(дата звернення 07.09.2020).
11. Панасюк В. Вплив демографічного фактору на
розвиток соціальної інфраструктури в Україні. Ефек$
тивна економіка. 2016. № 10. С. 18—22.
12. Пономаренко І. Дослідження впливу старіння
населення на чисельність та структуру економічно ак$
тивного населення в Україні та країнах Європи. Ефек$
тивна економіка. 2013. №11. С. 29—32.
13. Mester L. Demographic and their Implications for
the Economy and Policy. Federal Reserved bank of
Cleveland. 2017. URL: https://www.clevelandfed.org/en/
newsroom$and$events/speeches/sp$20171116$demo$
graphics$and$their$implications$for$the$economy$and$
policy.aspx (дата звернення 07.09.2020).
14. Lihn Vu. The Impact of Demographic Charac$
teristics on Economic Development. Memmorial University
of Newfoundland. 2020. URL: https://www.resear$
chgate.net/publication/340860168_The_Impact_of_$
Demographic_Characteristics_on_Economic_Development
(дата звернення 07.09.2020).

nbu$nazvav$sumu$pryvatnyh$perekaziv$v$ukrayinu$za$rik
(Accessed 08 Sept 2020).
5. DW information portal: news and analytics about
Germany, Ukraine, Europe and the world. (2019), The lion's
share of Ukrainian workers remains abroad, available at:
https://www.dw.com/uk/chy$povernutsia$zarobitchany$z$
yes$v$ukrainu$cherez$koronavirus/a$52996263 (Accessed
08 Sept 2020).
6. Information portal Mind. (2019), From 2010 to 2019,
4 million Ukrainians left Ukraine, available at: https://
mind.ua/news/20205736$z$2010$po$2019$roki$z$ukrayini$
viyihalo$4$mln$ukrayinciv (Accessed 08 Sept 2020).
7. Ishchenko, A. (2019), Labor migration to Ukraine:
who comes to us and why migrants to the country.
Finance.ua, available at: https://news.finance.ua/en/news/
$/443674/trudova$migratsiya$v$ukrayinu$hto$do$nas$
yide$i$navishho$krayini$migranty (Accessed 08 Sept 2020).
8. Zik Channel. (2019), Does economic growth depend
on population, available at: https://zik.ua/news/2019/04/
17/chy_zalezhyt_ekonomichne_zrostannya_vid_ chysel$
nosti_naselennya_1553721 (Accessed 08 Sept 2020).
9. Mahdich, A. (2015), "The influence of social factors
on economic growth: the domestic aspect", Ekonomichnyj
nobelivs'kyj visnyk, vol. 1 (8), pp. 68—71.
10. Ministry of Finance of Ukraine. (2020), Official site,
available at: https://index.minfin.com.ua/en/reference/
people/ (Accessed 07 Sept 2020).
11. Panasiuk, V. (2016), "Influence of demographic
factor on development of social infrastructure in Ukraine",
Efektyvna ekonomika, vol. 10, pp. 18—22.
12. Ponomarenko, I. (2013), "Research of the influence
of population aging on the number and structure of
economically active population in Ukraine and European
countries", Efektyvna ekonomika, vol. 11, pp. 29—32.
13. Mester, L. (2017), "Demographic and their Impli$
cations for the Economy and Policy". Federal Reserved bank
of Cleveland, available at: https://www.clevelandfed.org/
en/new sr oom$and$events/speeches/sp$20171116$
demographics$and$their$implications$for$the$economy$
and$policy.aspx (Accessed 07 Sept 2020).
14. Lihn, Vu. (2020), "The Impact of Demographic
Characteristics on Economic Development. Memmorial
University of Newfoundland", available at: https://
www.researchgate.net/publication/340860168_The_$
Impact_of_ Demographic_Characteristics_on_Eco$
nomic_Development (Accessed 07 Sept 2020).
Стаття надійшла до редакції 01.10.2020 р.

References:
1. Verkhohliad, Ya.V. (2018), "Economic consequences
of population migration in Ukraine", Naukovyj bloh.
Natsional'nyj universytet "Ostroz'ka akademiia, available
at: https://naub.oa.edu.ua/2018/ekonomichni$naslidky$
mihratsii$nasele/ (Accessed 09 Sept 2020).
2. State Migration Service of Ukraine. (2020), Official
site, available at: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni$
dani/statistika$z$osnovnoj$diyalnosti.html (Accessed 08
Sept 2020).
3. State Statistics Service of Ukraine. (2020), Official
site, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2007/rp/ean/ean_u/arh_osp_rik_u.htm (Accessed
07 Sept 2020).
4. RBC$Ukraine News Agency. (2019), The NBU named
the amount of private transfers to Ukraine for the year,
available at: https://news.finance.ua/ua/news/$/468055/

62

Економiка та держава № 10/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 658.8

О. В. Нагорна,
к. е. н., доцент кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі,
Національний університет біоресурсів і природокористування України
ORCID ID: 0000H0001H7573H0874
О. Є. Кононова,
к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу,
ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
ORCID ID: 0000H0002H7215H8574
Н. А. Даляк,
к. е. н., доцент кафедри підприємництва та маркетингу, ІваноHФранківський національний
технічний університет нафти і газу, Інститут економіки та менеджменту
ORCID ID: 0000H0002H1599H842X

DOI: 10.32702/23066806.2020.10.63

МАРКЕТИНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
O. Nahorna,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of marketing and international trade,
National University of Life and Environmental Science of Ukraine
O. Kononova,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Accounting and Marketing,
Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture
N. Daliak,
PhD in Economics Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Marketing,
IvanoQFrankivsk National Technical University of Oil and Gas, Institute of Economics and Management

MARKETING RESEARCH OF AGRIQFOOD AND INDUSTRIAL PRODUCTS: STATE AND PROSPECTS
OF DEVELOPMENT

У статті на основі статистичного аналізу загальних показників агропромислового сектору України, динамQ
іки обсягів виробленої та реалізованої продукції, рівня рентабельності та індексів цін продукції сільського
господарства та промисловості вивчено стан внутрішніх ринків. Виявлено основні фактори та зміни ринків
аграрної та промислової продукції після підписання Угоди про Асоціацію. Визначено, що в Україні відбулося
зростання показників зовнішньої торгівлі, зміцнення конкурентних позицій агропромислової продукції на ринQ
ках ЄС. Виявлено, що пропозиція перевищує попит на аграрну продукцію у грошовому вираженні, посилююQ
чи тиск на аграрні підприємства та їх систему збуту. Обсяги виробництва промислової продукції є меншими
за обсяги реалізації у грошовому вираженні; в промисловому секторі більша кількість великих підприємств,
тоді як в аграрному — середніх та малих. Промислові підприємства загалом забезпечують позитивний фінанQ
совий результат порівняно з агарними підприємствами, проте рівень рентабельності сільськогосподарських
підприємств значно вищий. Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності аграрних підприємств
був найвищим у 2015 році — 41,7%, тоді як промислових — 0,9%. Виявлено проблеми зі збутом промислової
продукції великих підприємств, можливо за рахунок скорочення попиту. Індекси цін на продукцію сільського
господарства та промисловості загалом зростали у 2014—2018 роках, що забезпечило ріст виручки, тоді як
індекси продукції сільського господарства у 2019 році свідчать про скорочення цін, а відповідно рентабельність
також скоротилася. Визначено основні перспективи розвитку внутрішніх ринків агропродовольчої та проQ
мислової продукції України. Серед перспектив виділено: зростання рівня відкритості внутрішніх ринків; поQ
ява нових вимог до якості продукції національних виробників; розвиток та ріст експортного потенціалу
сільськогосподарської продукції; вихід виробників на європейський ринок в середньостроковій та довгостроQ
ковій перспективах за всіма видами продукції сільського господарства та промисловості; поява нових
підприємств, зокрема у сфері органічного сільськогосподарського виробництва через ріст попиту на органічQ
ну продукцію.
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The article examines the state of domestic markets on the basis of statistical analysis of general indicators of
the agroQindustrial sector of Ukraine, the dynamics of production and sales, the level of profitability and price
indices of agricultural and industrial products. The main factors and changes in the markets of agricultural and
industrial products after the signing of the Association Agreement were identified. It is determined that in Ukraine
there was an increase in foreign trade, strengthening the competitive position of agroQindustrial products in EU
markets. It was found that the supply exceeds the demand for agricultural products in monetary terms, increasing
the pressure on agricultural enterprises and their sales system. The volume of industrial production is less than
the volume of sales in monetary terms; in the industrial sector a larger number of large enterprises, while in the
agricultural sector — medium and small. Industrial enterprises generally provide a positive financial result
compared to agar enterprises, but the level of profitability of agricultural enterprises is much higher. The level of
profitability (loss) of operating activities of agricultural enterprises was the highest in 2015 — 41.7%, while
industrial — 0.9%. Problems with the sale of industrial products of large enterprises have been identified, possibly
due to reduced demand. Price indices for agricultural products and industry as a whole increased in 2014—2018,
which ensured revenue growth, while agricultural product indices in 2019 show a reduction in prices, and
accordingly, profitability also decreased. The main prospects of development of domestic markets of agro —
food and industrial products of Ukraine are determined. Among the prospects are: increasing the level of openness
of domestic markets; emergence of new requirements for product quality of national producers; development
and growth of export potential of agricultural products; entry of producers into the European market in the
medium and long term for all types of agricultural and industrial products; emergence of new enterprises, in
particular in the field of organic agricultural production due to growing demand for organic products.

Ключові слова: маркетинг агропромислової продукції, перспективи розвитку агропромислового сектору,
агропродовольча продукція, промислова продукція, експортний потенціал.
Key words: marketing of agroindustrial products, prospects of development of agroindustrial sector, agrofood
products, industrial products, export potential.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Після підписання Угоди про Асоціацію внутрішній
ринок агропродовольчої та промислової продукції
змінився. Основними факторами трансформації стали
зовнішні (скасування мит, кон'юнктура світового рин$
ку, проблеми економічного спаду в країнах ЄС, жорсткі
вимоги до української продукції відповідно стандартам
ЄС та інші) та внутрішні (квоти, ліквідація мит, стиму$
лювання аграрного виробництва через різні економічні
важелі тощо). Зазначене потребує вивчення ринків аг$
ропродовольчої та промислової продукції, формуван$
ня перспектив їх розвитку, зважаючи на поточний стан.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі дослідження агропродоволь$
чої та промислової продукції проведено такими вчени$
ми: Андрейченко А. [1], Данюк К.О., Скляр Р.В. [2], Ду$
дар, Т. [6], Євсейцева О.С., Волковинська П.С. [7], Кір$
дан О.П. [8], Ковінько О. [9], Ларіна Я.С., Цимбалюк К.А.
[10], Липовий Д.В. [11]. У зазначених працях маркетинг
розглядається як підсистема управління збутом про$
дукції, а не спосіб дослідження стану ринків та секторів
економіки. Відповідно актуалізується проблематика
вивчення стану та перспектив розвитку агропродоволь$
чої та промислової продукції в контексті проведення
маркетингового дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є проведення маркетингового дослід$
ження стану та перспектив розвитку агропродовольчої
та промислової продукції.
Відповідно до визначеної мети окреслено такі зав$
дання:
1) проаналізувати показники розвитку агропромис$
лового сектору України у 2008—2019 роках;
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2) вивчити попит та пропозицію агропродовольчої
та промислової продукції;
3) вивчити динаміку цін на агропродовольчу та про$
мислову продукцію.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У розвинених країнах світу маркетингові досліджен$
ня ринку аграрної продукції давно набули популярності,
а їх результати успішно використовують у бізнес$діяль$
ності підприємств АПК. На сьогодні ці країни мають
практично необмежені можливості для стимулювання
свого експорту та імпорту потрібної їм сировини і дея$
ких готових виробів. Скажімо, індустріальні країни
різноманітними методами захищають національні ком$
панії, агропромислові підприємства від іноземної кон$
куренції. Цього досягають головно субсидуванням на$
ціонального агробізнесу та використанням заходів за$
хисту (митних тарифів і нетарифних засобів) [9].
Дослідження внутрішнього ринку агропродовольчої
та промислової продукції передбачає аналіз загальних
показників агропромислового сектору України, вивчен$
ня динаміки обсягів виробленої продукції, обсягів реа$
лізованої продукції, рівня рентабельності та індексів цін
продукції сільського господарства та промисловості,
реалізованої підприємствами України. Важливо також
розуміти фактори, які визначають динаміку та струк$
туру ринку, особливості агропромислвого ринку.
Після підписання Угоди про асоціацію маркетингові
відносини між Україною та ЄС покращилися, що забез$
печило зростання показників зовнішньої торгівлі,
зміцнення конкурентних позицій агропромислової про$
дукції на ринках ЄС [6]. Це означає зміну структури по$
питу та пропозиції на досліджуваних ринках, зміну цін
на продукцію через зняття тарифних обмежень на екс$
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мисловості — на 14,92 млн
дол.
Станом на 2018 рік в Ук$
Абсолютне
раїні функціонувало 50504 під$
2018
2019 відхилення,
приємств сільського, лісово$
2019-2015
го та рибного господарства,
14,87
14,48
-0,78
з яких 23 великих, 2298 се$
р е дн і х та 4 8 1 83 м а ли х ;
24,44
24,57
-0,12
4425 промислових під$
приємств, з яких 237 великих,
5931,30 6107,55 807,16
4866 середніх та 39322 малих.
За 2013—2018 роки обсяги
виробленої аграрної про$
дукції зросли на 213,72%,
5233,08 5514,97 1095,61
зокрема фізичними особами
підприємцями — на 220,06%
(табл. 2). Водночас обсяги
реалізації зросли на 225,06%,
10,14
9,01
-3,05
зокрема фізичними особами
підприємцями — на 199,41%.
Обсяги виробництва переви$
23,32
22,56
0,84
щують обсяги реалізації: у
2013 році на 30107,3 млн грн,
у 2018 році — на 75584,6 млн
30,52
34,70
14,92
грн. Фактично, пропозиція
перевищує попит у грошово$
му вираженні, що може вка$
13,28
13,85
2,88
зувати про збитковість ви$
робництва аграрної про$
дукції, що посилює тиск на
аграрні підприємства та їх
систему збуту, потребує ви$
ходу на нові ринки та використання ефективних інстру$
ментів маркетингу. Проте, обсяги виробництва фізич$
них осіб є меншими за обсяги реалізації: у 2013 році
різниця склала $417,4 млн грн, у 2018 році — $273,3 млн
грн. Фактично це може означати збитковість діяльності
невеликих господарств.
Обсяги виробництва промисловості зросли на
121,29%, тоді як обсяги реалізації — на 121,08%. Вод$
ночас фізичні особи$підприємці наростили обсяги ви$
робництва високими темпами (на 190,79%), тоді як об$
сяги реалізації зросли меншими темпами — на 160,93%.
Обсяги виробництва промислової продукції є мен$
шими за обсяги реалізації у грошовому вираженні: у
2013 році на $229778,9 млн грн, у 2018 році — на $505260,3
млн грн (фізичних осіб на $3331,8 млн грн та $3489,9 млн
грн відповідно). Фактично промислові підприємства за$
галом забезпечують позитивний фінансовий результат
порівняно з агарними підприємствами. Це може бути по$
в'язано зі структурою діючих підприємств: у промисло$
вому секторі більша кількість великих підприємств, тоді
як в аграрному середніх та малих. Великі підприємства
аграрного сектору виробили у 2018 році 10,5% у від за$
гального обсягу виробництва, середні — 52,0%, малі —
37,5%. Великі підприємства промисловості виробили
58,8% від загального обсягу виробництва, середні —

Таблиця 1. Динаміка показників розвитку агропромислового сектору України
у 2008—2019 роках

Показник

2008

2015

15,26
Зайнятість в аграрному секторі, 20,69
% від загальної зайнятості
24,69
Зайнятість в промисловості, % 26,10
від загальної зайнятості
7491,57 5300,39
Промисловість (включаючи
будівництво), додана вартість
на 1 працівника в цінах
2010 року, дол.
2479,97 4419,36
Сільське та лісове
господарство, рибальство,
додана вартість на
1 працівника в цінах
2010 року, дол.
6,86
12,06
Сільське та лісове
господарство, рибальство,
додана вартість, % від ВВП
29,16
21,73
Промисловість (включаючи
будівництво), додана вартість,
% від ВВП
52,44
19,78
Промисловість (включаючи
будівництво), додана вартість,
у поточних млн дол. США
12,33
10,98
Сільське та лісове
господарство, рибальство,
додана вартість, у поточних
млн дол. США
Джерело: складено авторами за даними [3].

2016

2017

15,60

15,41

24,25

24,30

5652,71 5822,11

4683,38 4671,45

11,73

10,19

23,18

23,37

21,64

26,22

10,95

11,43

порт$імпорт, що зумовило зниження експортних цін на
16—20%, скорочення валютної виручки. Серед основ$
них змін галузей: скорочення експорту агропромисло$
вої продукції, отримання дозволів на поставки в ЄС ук$
раїнськими виробниками, стандартизація та сертифіка$
ція, зростання частки сільськогосподарської продукції,
зростання експорту окремих товарних позицій аграр$
ної галузі, додаткові квоти на певні промислові товари,
розширення торгових преференцій завдяки зняттю
ввізних мит, жорсткі вимоги до якості продукції [8]. За$
значені зміни трансформують внутрішній агропромис$
ловий ринок, забезпечуючи підвищення рівня якості,
зміну попиту та пропозиції, ціни.
За даними Світового банку, в Україні додана вартість
промисловості від ВВП за 2015—2019 роки зросла на 0,84%,
проте порівняно з 2008 роком скоротилася (табл. 1). До$
дана вартість аграрного сектору скоротилася на 3,05%
від ВВП. Рівень зайнятості в агропромисловому секторі
скоротився на 0,90% загалом за 2015—2019 роки.
Додана вартість на 1 працівника зросла при цьому
на 807,16 дол. В аграрному секторі та на 1095,61 дол. у
промисловості. Це означає ріст продуктивності за ра$
хунок скорочення кількості зайнятих та водночас рос$
ту доданої вартості. Відтак додана вартість аграрного
сектору зросла на 2,88 млн дол. За 2015—2019 роки, про$

Таблиця 2. Динаміка обсягів виробленої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2013—2018 роках, млн грн

Показник

2013

2014

196385,2 286905,6
Сільське
господарство, лісове
господарство та
рибне господарство
4730,1
5978,9
з них у фізичних
осіб-підприємців
1264071,2 1334068,4
Промисловість
17426,8
17613,5
з них у фізичних
осіб-підприємців
Джерело: складено авторами за даними [3].
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2015

2016

2017

2018

416620,0

474884,1

524120,7

616094,0

Темп
приросту
(2018/2013),
%
213,72

7506,9

9881,2

12957,9

15139,2

220,06

1606440,7
22286,2

1920255,2
31660,1

2461939,0
41637,6

2797283,4
50675,2

121,29
190,79
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2. Розвиток та ріст
експортного потенціа$
лу сільськогосподар$
Темп
ської продукції, зокре$
приросту
Показник
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ма підвищення квалі$
(2018/
фікації персоналу,
2013),%
якісні зміни системи
Сільське господарство, 166277,9
220163,3
372033,4
414799,9
467636,1
540509,4
225,06
маркетингу.
лісове господарство та
3. Вихід виробників
рибне господарство
на європейський ринок
з них у фізичних осіб- 5147,6
6233,5
9723,4
11154,1
13256,0
15412,5
199,41
у середньостроковій та
підприємців
довгостроковій перс$
Промисловість
1493850,0
1567714,0 1917185,6 2343000,4 2862308,9 3302543,7 121,08
пективах за всіма вида$
з них у фізичних осіб- 20758,6
21099,1
29650,2
37304,5
44540,0
54165,0
160,93
підприємців
ми продукції сільсько$
го господарства та
Джерело: складено авторами за даними [3].
промисловості.
33,2% та малі — 8,0%. Великі підприємства аграрного
4. Прийняття та розробка, інтеграція та оптиміза$
сектору реалізували у 2018 році 10,4% у від загального ція правової бази, зокрема в сфері стандартизації та
обсягу виробництва, середні — 51,9%, малі — 37,7%. сертифікації продукції.
Великі підприємства промисловості реалізували 55,1%
5. Поява нових підприємств, зокрема в сфері орган$
від загального обсягу виробництва, середні — 37,9 % та ічного сільськогосподарського виробництва через ріст
малі — 7,0%. Це означає проблеми зі збутом промисло$ попиту на органічну продукцію.
вої продукції великих підприємств, можливо за раху$
нок скорочення попиту. В цілому аграрні підприємства
ВИСНОВКИ
рентабельні за операційною діяльністю (рис. 1), порівня$
Проведене дослідження слугує підставою для ствер$
но з промисловими підприємствами, які у 2013—2015 ро$ дження щодо структурних змін ринків агропродоволь$
ках характеризувалися збитковістю операційної діяль$ чої та промислової продукції. Серед основних змін: зро$
ності, вийшовши на операційну рентабельність у 2016— стання показників зовнішньої торгівлі, зміцнення конку$
2018 роках (рис. 2).
рентних позицій агропромислової продукції на ринках
Відтак рівень рентабель$
ності (збитковості) операцій$
ної діяльності аграрних
підприємств був найвищим у
2015 році — 41,7%, тоді як
промислових — 0,9%. Великі,
середні та малі аграрні
підприємства забезпечують
приблизно однаковий рівень
рентабельності (18,3% усьо$
го у 2018 році), тоді як великі
промислові підприємства є
більш рентабельні за середні
або малі (9,4%, 2,4% та 4,5%
відповідно у 2018 році). Це
пов'язано з масштабами
діяльності та особливостями
реалізації різних видів про$
дукції в обох галузях. Для Рис. 1. Динаміка рівня рентабельності підприємств сільського, лісового та рибного
господарств України у 2013—2018 роках, %
прикладу, індекси цін на про$
дукцію сільського господар$
Джерело: складено авторами за даними [3].
ства та промисловості в ціло$
му зростали у 2014—2018
роках, що відповідно забез$
печило ріст виручки (табл.
4), тоді як індекси продукції
сільського господарства у
2019 році свідчать про ско$
рочення цін, а відповідно
рентабельність також ско$
ротилася.
Зважаючи на визначені
тенденції цін, попиту, про$
позиції на агропродовольчу
та промислову продукцію,
доцільно сформувати перс$
пективи розвитку цих внут$
рішніх ринків:
1. Зростання рівня від$
критості внутрішніх ринків
та поява нових вимог до
якості продукції національ$
Рис. 2. Динаміка рівня рентабельності підприємств сільського, лісового та рибного
них виробників, передусім
господарств України у 2013—2018 роках, %
виробників сільськогоспо$
дарської продукції.
Джерело: складено авторами за даними [3].
Таблиця 3. Динаміка обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів
господарювання за видами економічної діяльності у 2013—2018 роках
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ЄС; перевищення пропозиції над попитом на аг$
Таблиця 4. Динаміка індексів цін продукції сільського
рарну продукцію у грошовому вираженні, поси$ господарства та промисловості, реалізованої підприємствами
України у 2013—2019 роках, у % до відповідного періоду
лення тиску на аграрні підприємства та їх системи
збуту. Обсяги виробництва промислової продукції
Індекси цін
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
є меншими за обсяги реалізації у грошовому вира$ Продукція сільського
97,1
124,3 154,5 109
111,5 109,3 92,4
женні; в промисловому секторі більша кількість господарства - всього
великих підприємств, тоді як в аграрному — се$ Рослинництво
91,8
129,2 167,2 116,3 107,3 109,8 91,2
редніх та малих. Промислові підприємства загалом Тваринництво
102,4 119,1 141,3 101,7 130,7 108,6 96,8
забезпечують позитивний фінансовий результат Промисловість
99,9
117,1 136
120,5 126,4 117,4 104,1
порівняно з агарними підприємствами, проте
Джерело: складено авторами за даними [4; 5].
рівень рентабельності сільськогосподарських під$
приємств значно вищий. Виявлено проблеми зі збу$
том промислової продукції великих підприємств, мож$ реф. дис. канд. екон. наук. Економіка та управління
ливо за рахунок скорочення попиту. Індекси цін на про$ Харків. нац. техн. ун$т с.$г. ім. П. Василенка. Харків. 2018.
дукцію сільського господарства та промисловості зага$ Україна.
лом зростали та забезпечили ріст виручки, тоді як індек$
12. Світовий Банк. Україна (2020). Інтернет доступ$
си продукції сільського господарства у 2019 році свідчать но з URL: https://data.worldbank.org/country/ukraine
про скорочення цін, а відповідно рентабельність також (дата звернення 22.09.2020).
скоротилася. Серед перспектив виділено: зростання рівня
відкритості внутрішніх ринків; поява нових вимог до
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STATE REGULATION OF LABOR SAFETY AT ENTERPRISES, INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS

Перехід суспільства до широкого використання ринкових відносин, виникнення різноманітних форм
власності потребують розроблення нових методологічних підходів до побудови сучасної моделі управQ
ління умовами, охороною й безпекою праці на національному, регіональному й виробничому рівнях, гнучQ
кої та доступної для різних господарських структур і форм власності.
У суспільстві із соціально орієнтованою економікою охорона праці має бути одним з найважливіших
завдань соціальноQекономічної політики як держави, так і кожного підприємства й організації.
У сучасних умовах ринкових відносин в Україні функціонує велика кількість організацій, установ,
підприємств, де роботодавці повністю несуть відповідальність за створення безпечних і здорових умов
праці, навчання працівників таких методів праці, попередження випадків травматизму, профзахворюQ
вань, аварій і пожеж. Згідно зі статистикою, протягом останніх років значно зменшився показник виробQ
ничого травматизму. Попри це, проблема безпеки та охорони праці залишається актуальною, адже рівень
небезпеки на українських підприємствах значно вищий, ніж у розвинутих країнах світу.
The transition of society to the widespread use of market relations, the emergence of various forms of ownership
require the development of new methodological approaches to building a modern model of managing conditions,
safety and security at national, regional and industrial levels, flexible and accessible to different economic
structures and forms of ownership.
In a society with a socially oriented economy, occupational safety must be one of the most important tasks of
socioQeconomic policy, both of the state and of every enterprise and organization.
At the present stage of scientific and technical development of our state, the issue of labor protection at
enterprises is one of the most pressing.
Proper organization of labor protection, which meets the requirements of regulations, is the main measure of
prevention and prevention of occupational injuries and diseases.
Human history and the development of technological progress are closely linked. Creation and improvement
of means of production at all stages of its development have a significant impact on the fate of people.
Unfortunately, this impact is often negative, which in the process of production can manifest itself in the form of
such a phenomenon as accidents.
In order to protect labor and prevent occupational injuries in most countries, special services are created to
control the safe commissioning of work.
Ensuring safe and harmless working conditions is an integral part of public policy, one of the most important
functions of central and local executive bodies and the Social Insurance Fund for Accidents at Work and
Occupational Diseases. In this regard, state supervision and control over the state of labor protection is important.
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In the current conditions of market relations in Ukraine there is a large number of organizations, institutions
and enterprises where employers are fully responsible for creating safe and healthy working conditions, training
employees of such methods of work, prevention of injuries, occupational diseases, accidents and fires. According
to statistics, in recent years significantly reduced the rate of occupational injuries. Nevertheless, the problem of
safety and health remains urgent, as the level of danger at Ukrainian enterprises is much higher than in the
developed countries of the world.
Ключові слова: охорона праці, підприємство, держава, ринкові відносини, управління, суспільство.
Key words: labor protection, enterprise, state, market relations, management, society.
Об'єктом управління в СУОП є діяльність структур$
них підрозділів та служб підприємства по забезпечен$
ню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях,
виробничих дільницях, цехах та підприємства в цілому.
Охорона праці базується на законодавчих, дирек$
тивних та нормативно$технічних документах. При
управлінні охороною праці не повинні прийматись
рішення та здійснюватись заходи, що суперечать дію$
чому законодавству, державним нормативним актам про
охорону праці, стандартам безпеки праці, правилам та
нормам охорони праці.
Державне управління охороною праці в Україні
здійснюють:
— Верховна Рада України;
— Кабінет Міністрів України;
— Державна служба гірничого нагляду та промис$
лової безпеки України (Держпраці);
— міністерства та інші центральні органи держав$
ної виконавчої влади;
— Фонд соціального страхування від нещасних ви$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Умови та безпека праці, їх стан та покращення — падків і профзахворювань;
— місцеві державні адміністрації, органи місцевого
самостійна і важлива задача соціальної політики Украї$
ни, як і будь$якої сучасної промислово розвинутої дер$ самоврядування.
жави.
Система управління охороною праці (СУОП) — це
ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ
частина загальної системи управління організацією, яка
ОХОРОНИ ПРАЦІ
сприяє запобіганню нещасним випадкам та професійних
захворювань на виробництві, а також небезпеки для
третіх осіб, що виникають у процесі господарювання, і
включає в себе комплекс взаємопов'язаних заходів спря$
мованих на виконання вимог законодавчих та норматив$
СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ
но$правових актів з охорони праці.
Система управління охороною праці на підприємстві
(СУОПП) — це сукупність відповідних органів управлі$
ння підприємством, які на підставі комплексу норматив$
но$правових актів, інструкцій тощо ведуть цілеспрямо$
вану, планомірну діяльність з метою виконання постав$
СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ТА
лених завдань з охорони праці. СУОПП є цільовою
РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ
підсистемою загальної системи управління підприєм$
ством, охоплює усі напрями виробничо$господарської
діяльності підприємства та трудові колективи його
структурних підрозділів і реалізується у вигляді ціле$
спрямованої діяльності посадових осіб та працівників
ОЦІНКА ДІЇ СИСТЕМИ ТА ДІЇ ПО
підприємства щодо виконання чинних нормативно$пра$
УДОСКОНАЛЕННЮ СИСТЕМИ
вових актів з охорони праці з метою попередження ви$
робничого травматизму, професійної захворюваності,
пожеж та аварій.
Суб'єктом управління в СУОП на підприємстві за$
галом є керівник (головний інженер), а в цехах, на ви$
робничих дільницях і в службах — керівники відповід$
них структурних підрозділів і служб. Організаційно$ме$
СИСТЕМА
тодичну роботу по управлінню охороною праці, підго$
УПРАВЛІННЯ
товку управлінських рішень і контроль за їх своєчасною
ОХОРОНОЮ
реалізацією здійснює служба охорони праці підприєм$
ства, яка підпорядкована безпосередньо керівнику
ПРАЦІ
підприємства (головному інженеру).
(СУОП)
Суб'єкт управління аналізує інформацію про стан
охорони праці в структурних підрозділах підприємства
та приймає рішення спрямовані на приведення фактич$
них показників охорони праці у відповідність з норма$
тивними.
Рис. 1. Основні елементи СУОП
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особливістю сучасних процесів суспільної праці у
виробничих і соціальних сферах є перехід до інтегрова$
них систем менеджменту підприємств, в яких охорона і
безпека праці є невід'ємною складовою.
Вже давно став очевидним той факт, що людська
діяльність, яка спрямовується на задоволення необхід$
них і різнобічних потреб, повинна здійснюватись у без$
печних для життя умовах і при забезпеченні якості се$
редовища, в якому відбувається виробниче і особисте
життя людини.
Національним законодавством України вирішення
проблем охорони праці віднесено до першочергових зав$
дань держави, оскільки йдеться про забезпечення до$
держання конституційних прав громадян на безпечні та
нешкідливі умови праці, на збереження їхнього здоро$
в'я під час роботи на підприємствах, в установах та
організаціях будь$якої форми власності.
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Верховна Рада України у взаємодії з відповідними
структурами державної виконавчої влади визначає за$
сади державної політики у сфері охорони праці, вирі$
шує питання вдосконалення й розвитку законодавчої
бази охорони праці, соціальні питання, пов'язані зі ста$
ном умов і охорони праці.
Кабінет Міністрів України забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони праці з урахуван$
ням стану охорони праці в державі, організує розроб$
лення загальнодержавних програм відповідно до по$
ліпшення цього стану, затверджує ці програми і контро$
лює виконання їх, визначає функції органів виконавчої
влади щодо вирішення питань охорони праці й нагляду
за охороною праці.
Комплексне управління охороною праці в державі,
у тому числі й державний нагляд за охороною праці
здійснює Державний департамент з нагляду за охоро$
ною праці (Держпраці), який виступає правонаступни$
ком Комітету з нагляду за охороною праці.
Основними завданнями департаменту є реалізація
державної політики у сфері охорони праці та виробни$
чої безпеки, комплексне управління охороною праці,
здійснення державного нагляду за додержанням вимог
законодавчих та інших нормативно$правових актів щодо
безпечного проведення робіт, а також охорони надр.
Державний департамент з нагляду за охороною
праці виконує такі функції:
1) розробляє за участю міністерств, інших централь$
них органів виконавчої влади і профспілок Національ$
ну програму поліпшення безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, контро$
лює її виконання;
2) організовує й здійснює державний нагляд за до$
держанням у процесі трудової діяльності вимог зако$
нодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших норматив$
них актів щодо охорони праці за відповідністю вимогам
нормативних актів з охорони праці діючих технологій,
технологічних процесів, машин, механізмів, устаткуван$
ня, транспортних та інших засобів;
3) проводить експертизу проєктів будівництва
підприємств і виробничих об'єктів, розробок нових тех$
нологій, засобів виробництва на їх відповідність норма$
тивним актам про охорону праці;
4) здійснює облік та аналіз аварій і нещасних ви$
падків на виробництві, розробляє на цій основі пропо$
зиції щодо профілактики аварійності й виробничого
травматизму тощо.
Успішне вирішення задачі попередження нещасних
випадків, професійних захворювань та аварій повинно
закладатись вже на етапі планування виробництва і за$
безпечуватись на всіх його стадіях. Для того щоб гаран$
тувати на виробництві виконання усіх робіт найбільш
безпечним способом, та позбавити працюючих від не$
бажаного ризику травм, пошкодження здоров'я чи май$
на, охорона праці використовує системний підхід та си$
стемний аналіз.
Системою, яка вивчається в охороні праці, є систе$
ма "людина — виробниче середовище". Процес систем$
ного аналізу здійснюється відносно виробничого сере$
довища, де люди, технологічні процеси, обладнання,
механізми та виробничі приміщення є складовими час$
тинами, які можуть впливати на безпеку та успішне ви$
конання роботи або поставленої задачі.
На підприємстві повинне забезпечуватися розв'я$
зання таких завдань, як безпека обладнання, виробни$
чих процесів, будівель і споруд, оптимальний режими
праці та відпочинку, санітарно$побутове обслуговуван$
ня, наявність засобів індивідуального захисту, забезпе$
чення нормативних санітарно$гігієнічних умов праці,
навчання й пропаганда з охорони праці, лікувально$
профілактичне обслуговування працюючих, а також
професійний добір працівників, котрі виконують робо$
ти підвищеної небезпеки з урахуванням психофізіоло$
гічних показників і стану здоров'я.
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До основних функцій управління охороною праці
належать:
— прогнозування і планування робіт, їх фінансуван$
ня;
— організація та координація робіт;
— облік показників, аналіз та оцінка стану умов і
безпеки праці;
— контроль за станом охорони праці та функціону$
ванням СУОП;
— стимулювання діяльності з охорони праці.
Система контролю на підприємстві повинна забез$
печувати додержання працюючими вимог нормативно$
правових актів; проведення ідентифікації, діагностики,
оглядів, випробувань об'єктів, машин, механізмів, устат$
кування підвищеної небезпеки; визначення обсягів
шкідливих виробничих факторів; своєчасність проведен$
ня періодичних медичних оглядів, навчання та інструк$
тажів з охорони праці; проведення необхідних якісних і
кількісних оцінок стану умов та безпеки праці; іденти$
фікацію аварій, нещасних випадків і профзахворювань.
Нагляд і контроль за охороною праці полягає в пе$
ревірці стану умов праці, виявленні відхилень від вимог
законодавства про працю, стандартів безпеки праці,
правил та норм охорони праці, постанов директивних
органів, а також у перевірці виконання службами та
підрозділами своїх обов'язків у галузі охорони праці.
Основні завдання системи управління охороною
праці на підприємстві (СУОПП):
— запобігання виробничим травмам, професійним
захворюванням, пожежам та аваріям;
— дотримання вимог колективних договорів, зако$
нодавства і нормативно$правових актів з охорони праці;
— виховання самосвідомості працівників підприєм$
ства з питань безпеки праці з метою їх ставлення до них,
як до головних своїх обов'язків;
— залучення працівників підприємства до плануван$
ня, організації, мотивації, контролю та оцінки ефектив$
ності заходів з охорони праці;
— визначення і розподіл обов'язків, прав і відпові$
дальності за стан охорони праці між всіма керівниками
підприємства;
— забезпечення необхідної компетенції посадових
осіб, спеціалістів та всіх працівників в питаннях, що по$
в'язані з виконанням покладених на них обов'язків, ро$
зумінням своїх прав, обов'язків і відповідальності;
— раціональне розподілення фінансових, матеріаль$
них та людських ресурсів для забезпечення ефективно$
го функціонування СУОПП;
— забезпечення працівникам соціальних гарантій в
сфері охорони праці у колективному договорі (угоді,
трудовому договорі);
— постійне підвищення ефективності функціонуван$
ня СУОПП
Згідно із Законом України "Про охорону праці", ро$
ботодавець зобов'язаний проводити атестацію робочих
місць за умовами праці (далі — атестація) на підприєм$
ствах і в організаціях незалежно від форм власності й
господарювання, де технологічний процес, використо$
вуване обладнання, сировина та матеріали є потенцій$
ними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих
чинників, що можуть несприятливо впливати на стан
здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як сьо$
годні, так і у майбутньому. Втім, за інформацією Феде$
рації профспілок України (ФПУ), практика проведення
атестації робочих місць та використання її результатів
свідчить про наявність численних порушень прав праці$
вників.
Законодавством України передбачені такі основні
права працівників у сфері охорони праці:
1) на інформування під час укладання трудового
договору про умови праці, наявність на робочому місці
небезпечних і шкідливих виробничих чинників;
2) на попередній (при прийнятті на роботу) і періо$
дичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди у
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разі зайнятості на роботах з
важкими, шкідливими та небез$
печними умовами праці або та$
Кабінет Міністрів України
Власник підприємства
ких, де є потреба у професійно$
Міністерства
Служба охорони праці
му доборі;
3) на умови праці на робо$
Органи виконавчої
Керівники структурних
чому місці, засоби виробництва,
влади
підрозділів
санітарно$побутові умови, які
Виконавчі органи
відповідають вимогам норма$
самоврядування
тивно$правових актів з питань
Державні наглядові
охорони праці;
органи
4) на відмову від роботи,
якщо створилася виробнича си$
туація, яка небезпечна для їх
Державне
Управління
життя чи здоров'я або для лю$
управління
охороною
дей, які їх оточують;
охороною праці
праці на
5) на спеціальні перерви, які
підприємстві
включаються у робочий час, для
обігрівання і відпочинку при
роботі в холодну пору року на
відкритому повітрі або в закри$
тих неопалюваних приміщен$
ОХОРОНА ПРАЦІ
нях, важких та інших роботах;
6) на безоплатне забезпе$
чення лікувально$профілак$
тичним харчуванням, молоком,
на оплачувані перерви санітар$
но$оздоровчого призначення,
Участь в управлінні
скорочену тривалість робочого
охороною праці
тижня, додаткову оплачувану
відпустку, пенсію за віком на
пільгових умовах, оплату праці
у підвищеному розмірі у разі
зайнятості на роботах зі шкід$
ливими та важкими умовами
праці;
Працівник, профспілки
7) на безоплатну видачу за$
Уповноважений, комісія з охорони
собів індивідуального захисту,
праці підприємства
мийних та знешкоджувальних
Фонд страхування
засобів у разі зайнятості на ро$
ботах зі шкідливими і небезпеч$
ними умовами праці, а також
пов'язаних із забрудненням або
несприятливими метеорологіч$
ними умовами;
Рис. 2. Система управління охороною праці в ринкових умовах
8) на загальнообов'язкове
державне соціальне страхуван$
ня від нещасного випадку на виробництві та професій$ вимагають і нових, ефективніших форм та методів про$
ного захворювання, які спричинили втрату праце$ філактичної роботи.
здатності;
Необхідність розробки та застосування економіч$
9) на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок них методів впливу на стан безпеки праці, стимулюван$
ушкодження здоров'я.
ня усіх суб'єктів господарювання, осіб та підрозділів,
Велике значення у забезпеченні безпечних умов що беруть участь у виробничих процесах, забезпечують
праці має наукове забезпечення та міжнародне співро$ та формують рівень безпечного виконання робіт та на$
бітництво, з допомогою яких покращуються не лише дання послуг, спричиняється неефективністю чинних на
умови праці, а й усувається значна частина ризиків для даний момент на підприємствах і організаціях адмініст$
життя. Документи Міжнародної організації праці ративних форм та методів управління, так як останні не
акцентують увагу на тому, що впровадження культури пов'язують стан охорони праці з оцінкою кінцевого ре$
праці передбачає навчання робітників та знання правил зультату загальногосподарської діяльності окремих
охорони праці як людьми, що безпосередньо перебува$ колективів і підрозділів, із виконанням конкретними
ють на будівельних майданчиках, у шахтах, біля вер$ суб'єктами посадових або функціональних обов'язків.
статів, за кермом рухомих механізмів, так і їхніх робо$
тодавців, розуміння ризиків та небезпек, які повинні
ВИСНОВКИ
стати максимально контрольованими. Також вихован$
Однією з основних характеристик сучасного ета$
ня культури охорони праці та запобігання травматизму пу розвитку України можна назвати зростаючу роль
на виробництві означає чітке виконання своїх обов'язків держави в процесі охорони прав людини, в тому
збоку роботодавців, які повинні створити систему числі, у забезпеченні безпеки громадянського су$
управління охороною праці, яка буде чітко функціону$ спільства.
вати.
Держава як один із головних суб'єктів соціально$
В умовах сьогодення вітчизняні пріоритети у роботі трудових відносин у сфері охорони праці повинна чітко
щодо забезпечення охорони праці, як і раніше, на жаль, реагувати на найгостріші суспільні виклики та виступа$
спрямовані переважно не на здійснення профілактич$ ти гарантом дотримання прав працівників на збережен$
них заходів у цій сфері, а на надання різного роду ком$ ня життя й здоров'я та забезпечення сприятливих умов
пенсацій та пільг. Однак нові умови господарювання праці. Саме від ефективності державної політики знач$
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ною мірою залежить те, наскільки пристосованою до
змін у зовнішньому середовищі виявиться система охо$
рони праці на державному рівні.
Основна кількість нещасних випадків припадає на
підприємства і господарства з державною та колектив$
ною формами власності. Більше всього випадків загаль$
ного травматизму реєструється серед робітників дер$
жавних підприємств, а смертельного — серед робітників
колективних підприємств. Питома вага цих випадків в
державній сфері економіки щороку зменшується, а в
колективній сфері — зростає.
Основними причинами нещасних випадків у нашій
країні є: порушення технологічного процесу, трудової
та виробничої дисципліни, вимог безпеки при експлуа$
тації транспортних засобів, незадовільне утримання і
недоліки в організації робочих місць, незадовільна
організація виконання робіт, невикористання засобів
індивідуального захисту.
Сучасна модель системи охорони праці на українсь$
ких підприємствах, установах та організаціях має бути
основана на:
1. Чинному законодавстві з питань безпеки та охо$
рони праці на підприємствах, в установах та організа$
ціях.
2. Створені трудових норм безпеки та охорони праці
на підприємствах, в установах та організаціях.
3. Посиленні контролю за виконанням виробничої
та технологічної дисциплін.
4. Вдосконаленні техніки технології виробництва з
метою поліпшення умов праці.
5. Забезпечені професійної підготовки та підвищен$
ня кваліфікації працівників з питань охорони праці.
Формування системи управління безпекою праці є
необхідною умовою для забезпечення ефективної
діяльності промислових підприємств, а саме: досягнен$
ня успіху в зниженні небезпечних та аварійних ситу$
ацій є результатом співпраці роботодавця та праців$
ників.
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SCENARIO MODELLING OF SCIENTIFIC POTENTIAL DEVELOPMENT IN UKRAINE

Метою дослідження є формування теоретикоQметодичного забезпечення сценарного моделювання
розвитку наукового потенціалу країни. Методи дослідження: сценарний аналіз, моделювання. ОбгрунQ
товано важливість забезпечення економічної безпеки національної економіки за рахунок розвитку вітчизQ
няної наукової сфери. Досліджено існуючі теоретичні підходи до сценарного моделювання. На підставі
аналізу теоретикоQметодологічних підходів різних авторів запропоновано методичний підхід до сценарQ
ного моделювання наукового розвитку країни. Розроблено сценарну ієрархічну модель розвитку наукоQ
вого потенціалу спрямовану на досягнення цілей зацікавлених осіб, а саме: науковців, освітян, уряду,
підприємців, соціуму. Запропоновано систему багатофакторних регресійних моделей на підставі яких
здійснюється розробка прогнозних сценаріїв. Досліджено сценарії розвитку наукової сфери. Визначено
ймовірність реалізації кожного з сценаріїв. Зроблено висновки про необхідність реформування наукової
сфери задля забезпечення економічної безпеки національної економіки.
The aim of the research is to form theoretical and methodological support for scenario modelling of the
development of the country's scientific potential. Methods of research: scenario analysis, modelling. The
importance of ensuring the economic security of the national economy through the development of the domestic
scientific sphere has been substantiated. Existing theoretical approaches to scenario modelling have been
researched. Based on the analysis of theoretical and methodological approaches of various authors, the
methodological approach to scenario modelling of scientific development of the country is proposed. A
hierarchical scenario model for the development of scientific potential has been developed, aimed at achieving
the goals of stakeholders, namely: scientists, teachers, government, entrepreneurs and society. A system of
multifactor regression models has been proposed on the basis of which forecast scenarios are developed. Scenarios
for the development of the scientific sphere depending on the implementation of various management impacts
have been investigated. Probabilities of implementation of each scenario have been determined. The development
scenarios for scientific potential based on the proposed models make it possible to prevent threats to economic
security, develop an adequate strategy for scientific potential development and reform. The use of a scenario
approach to modelling the development of scientific potential makes it possible to carry out a comprehensive
study of the causes of negative and crisis phenomena in their development and identify possible ways of improving
scientific and economic policy. A number of reform measures have been proposed based on scenario analysis
and reform of scientific and innovation areas. First of all, reforming the scientific system of Ukraine should be
aimed at increasing funding for scientific research, both at the expense of the budget and the private sector. It is
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necessary to increase the efficiency of scientific activity by achieving a high level of scientific research, training
highly qualified scientific personnel, ensuring the effective commercialization of scientific and technical
(experimental) developments and ensuring the functioning of an effective system of technology transfer.
Ключові слова: сценарне моделювання, сценарій, розвиток наукового потенціалу, модель розвитку.
Key words: development of scientific potential, scenario, scenario model of development, scenario modelling.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з ключових загроз для вітчизняної еконо$
міки є суттєве погіршення наукового потенціалу краї$
ни. Важливість забезпечення розвитку наукового потен$
ціалу для підвищення глобальної конкурентоспромож$
ності країни, її економічної незалежності, та безпеки
загалом, обумовлюється багатьма факторами: необхід$
ністю створення власних наукових розробок та впро$
вадження їх в інноваційному промисловому секторі (з
метою забезпечення незалежності від зарубіжних тех$
нологій, зменшення частки експорту вико технологіч$
ної та наукоємної продукції тощо), створення нових
знань для забезпечення інноваційного розвитку (з ме$
тою зменшення залежності від доступу до світових на$
укових розробок та інноваційної інформації), підвищен$
ня частки інноваційної (наукоємної) продукції в ВВП
країни, забезпечення переходу від сировинної до інно$
ваційної економіки та ін. Таким чином, науково$техно$
логічна складова економічної безпеки являє собою та$
кий стан науково$технологічного та виробничого потен$
ціалу держави, який забезпечує можливість належного
функціонування національної економіки, що є дос$
татнім для досягнення та підтримки конкурентоздат$
ності вітчизняних виробників та їх продукції на внутрі$
шньому та зовнішньому ринках, а також гарантують
державну незалежність за рахунок власних інтелек$
туальних і технологічних ресурсів.
Наукова сфера є складною системою на розвиток
якої впливають багато різних чинників, значення яких
та вплив змінюються в часі, мають ймовірнисний харак$
тер та високу ступень невизначеності. Тому важливість
визначення майбутнього стану розвитку наукової сфе$
ри та можливість завдяки її потенціалу забезпечувати
економічну безпеку держави як у короткостроковому
періоді, так і в довгостроковій перспективі, є дуже
актуальними.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сценарний підхід у сучасному світі є одним з най$
важливіших інструментів стратегічного планування
урядів багатьох країн, широко використовується під час
планування розвитку галузей та регіонів, дозволяючи
не тільки визначати можливе майбутнє, а й управляти
ризиками та використовувати можливості. Так, з вико$
ристанням сценарного аналізу, прийняття стратегічних
рішень обгрунтовується в регіональному плануванні в
роботах О. Геймана [1], В. Хаустової [2], О'Коннера [3],
сільському господарстві в роботах С. Гриффона, Д. Аук$
лара, А. Несроулоуса [4], сфері екології в досліджен$
нях Б. Гуенералпа, Ю. Барласа [5]. Планування та про$
гнозування майбутнього в соціально$економічних сис$
темах розглядається в працях В. Кузнецова [6], М. Лин$
дгрен [7] та ін.
Сценарні моделі використовуються з метою сприян$
ня процесу планування та зменшення колективних упе$
реджень, дослідження структури складної системи, виз$
начення ймовірних напрямків та масштабності май$
бутніх змін, виявлення альтернатів розвитку, подолати
проблеми невизначеності в роботах таких вчених: М. Брайн$
та [8], Р. Грейнера [9] а ін. Застосування сценарного
підходу пропонується для моделювання інноваційного
розвитку країн М. Брагначем [10], І. Матюшенко [11]
та ін.
Дослідження теоретичних підходів до побудови сце$
наріїв розвитку соціально$економічних систем на основі
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використання математичних методів [1—11] дозволило
виділити основні: схемно$рекурсивний підхід, методи
визначення сценарних, матричні методи моделювання
сценаріїв розвитку в якісних і кількісних шкалах, мето$
ди автоматичної генерації сценаріїв.
Але необхідно ураховувати, що існуючі теоретичні
підходи до вирішення проблеми генерації сценаріїв ма$
ють можливість формувати велику кількість альтернатив$
них сценаріїв розвитку, що ускладнює їх аналіз. Тому при
розробці сценаріїв слід чітко усвідомлювати мету сценар$
ного дослідження. При виборі цільових орієнтирів, стра$
тегії розвитку економічних систем [1], у тому числі нау$
кової системи, може бути дуже ефективним сценарне
моделювання як інструмент побудови не окремих траєк$
торій розвитку, а великого спектру варіантів для оцінки
впливу різних чинників. Але з метою дослідження роз$
витку наукового потенціалу сценарне моделювання не
знайшло відображення в наукових дослідженнях.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є формування теоретико$мето$
дичного забезпечення сценарного моделювання розвит$
ку наукового потенціалу країни.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретико$методичний підхід до сценарного моде$
лювання розвитку наукового потенціалу в країні вклю$
чає наступні етапи: передмодельний, модельний та пост
модельний.
Передмодельний етап спрямований на встановлен$
ня мети проведення сценарного аналізу та визначення
основної структури сценаріїв. На цьому етапі викону$
ються такі кроки:
1. Визначення мети проведення сценарного дослід$
ження на підставі аналізу наявної інформації про стан
наукової системи, її зовнішнє середовище та основні
стратегічні пріоритети розвитку. Метою проведення
сценарного дослідження наукової системи є визначен$
ня загроз розвитку наукового потенціалу та її вплив на
економічну безпеку в довгостроковому періоді.
2. Визначення ключових джерел невизначеності у
зовнішньому і внутрішньому середовищі наукової сис$
теми. Невизначеність внутрішнього середовища пов'я$
зана з багатьма факторами наукової діяльності: перс$
пективність напрямків дослідження, рівень використан$
ня результатів наукової діяльності, рівень кваліфікації
досліджень, достовірність наукової інформації, кінцеві
витрати дослідження, тощо. Невизначеність зовніш$
нього середовища виникає у таких сферах: технологіч$
на (виникнення нових технологій, які можуть вплинути
на наукові результати та їх якість, виникнення екотех$
нології та ін.), нормативно$правова (поява нових па$
тентів, умов ліцензування, використання наукових ре$
зультатів, введення в дію екологічного законодавства
та ін.), екологічна (загострення екологічних проблем,
вплив науково$технічної продукції на зовнішнє середо$
вище, використання штучних матеріалів та їх утиліза$
ція, ін.), соціальна (рівень освіти, відношення до науко$
вих знань та інноваційних продуктів та ін.), економічна
(змінення тарифів, поява нових гравців на міжнародній
науковій арені, вартість наукового обладнання та ін.)
3. Ранжування факторів невизначеності зовнішньо$
го та внутрішнього середовища розвитку наукової сфе$
ри за їх важливістю і мірою невизначеності.
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Рис. 1. Схема ієрархічної моделі сценарного прогнозування майбутніх станів наукової системи
Джерело: власна розробка.

4. Визначення відповідно до мети сценарного аналі$
зу розвитку наукового потенціалу каналів впливу
(управління) системою (при розробці активних сценаріїв
розвитку). З метою запобігання негативного впливу заг$
роз економічної безпеки, необхідно розробляти саме
активні сценарії, які будуть ураховувати вплив держа$
ви на розвиток вітчизняної наукової сфери. Інструмен$
тами державного впливу можуть виступати: обсяги
фінансування наукової діяльності, підготовка наукових
кадрів, стимулювання бізнесу у напрямках фінансуван$
ня наукової діяльності та впровадження наукових ре$
зультатів.
5. Аналіз існуючих концепцій розвитку наукової
системи (вивчення зарубіжного опиту, дослідження
особливостей розвитку науки).
6. Сбір, угрупування та аналіз статистичної інфор$
мації про функціонування, розвиток і поточний стан
наукової системи.
7. Визначення часового горизонту проведення до$
слідження.
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8. Встановлення логіки і основної структури сце$
наріїв розвитку наукового потенціалу і сценаріїв управ$
ління науковою системою.
Модельний етап сценарного дослідження розвитку
наукової сфери передбачає побудову і реалізацію ма$
тематичної моделі та проведення на її основі сценар$
них експериментів. Модельний етап включає такі кро$
ки:
1. Визначення структури наукової системи, її вхід$
них та вихідних змінних, керуючих впливів, параметрів
контролю, неконтрольованих параметрів. Вхідними
змінними є кількість наукових установ, дослідників,
рівень фінансування наукової сфери та ін. Вихідними
змінними є кількість наукових результатів, їх якість,
кількість отриманих наукових патентів, публікацій в
наукових журналах, рівень впроваджених наукових ре$
зультатів, кількість виробленої наукомісткої продукції
та її частка в ВВП країни та ін. Може виявитися, що
кількість змінних, що описують наукову систему занад$
то велика. Тому в модель доцільно включати найбільш
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Опис сценаріїв розвитку науки

Назва
сценарію

Характеристика сценарію з урахуванням досягнення цілей

Песимістичний сценарій
розвитку
наукового
потенціалу

Кількість НДіР (О1) - зменшення
Обсяги підготовки наукових кадрів (О2) - зменшення
Ефективність витрат уряду на НДіР (О3) - зменшення
Частка експорту наукомісткої продукції (О4) - зменшення
Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних
робіт у ВВП (О5) - зменшення
Консерватив- Кількість НДіР (О1) – відповідно тренду
ний сценарій Обсяги підготовки наукових кадрів (О2) – відповідно тренду
розвитку
Ефективність витрат уряду на НДіР (О3) – відповідно тренду
наукового
Частка експорту наукомісткої продукції (О4) – відповідно
потенціалу
тренду
Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних
робіт у ВВП (О5) – відповідно тренду
ПомірноКількість НДіР (О1) – незначне збільшення
оптимістичОбсяги підготовки наукових кадрів (О2) – незначне
ний сценарій збільшення
розвитку
Ефективність витрат уряду на НДіР (О3) – незначне
наукового
збільшення
потенціалу
Частка експорту наукомісткої продукції (О4) – незначне
збільшення
Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних
робіт у ВВП (О5) – незначне збільшення
Форсований Кількість НДіР (О1) – суттєве збільшення
сценарій
Обсяги підготовки наукових кадрів (О2) – суттєве
розвитку
збільшення
наукового
Ефективність витрат уряду на НДіР (О3) – суттєве
потенціалу
збільшення
Частка експорту наукомісткої продукції (О4) – суттєве
збільшення
Питома вага обсягу виконаних наукових і науково-технічних
робіт у ВВП (О5) – суттєве збільшення
Джерело: власна розробка.

впливові (ключові) параметри. Вхідні та вихідні змінні
класифікуються в залежності від рівня керованості.
2. Побудова блок$схеми сценарної моделі. В залеж$
ності від визначеної структури наукової системи, яка
описана різними змінними, встановлюється взаємовп$
лив параметрів, визначаються зв'язки між ними та
ступінь впливу.
3. Вибір інструментів реалізації сценарної моделі.
4. Побудова сценарної моделі розвитку наукового
потенціалу на основі її блок$схеми. Сценарії грунтують$
ся на певних поєднаннях уявлень про можливе май$
бутнє, що не суперечить внутрішній структурі моделі.
При цьому необхідно узгоджувати різні керуючі впли$
ви за допомогою комп'ютерних експериментів та оброб$
ки результатів окремих (поодиноких — вплив одного
фактора) сценаріїв. Таким чином, вперш за все сценарії
аналізуються окремо, а потім збираються в несупереч$
ливі структури майбутнього, що формують "вікно мож$
ливостей".
5. Проведення аналізу альтернативних сценаріїв
розвитку наукового потенціалу та їх інтерпретація. На
цьому кроці виконується аналіз всього "вікна можли$
востей", визначаються відхилення, виділяються загальні
та специфічні риси в сценаріях.
6. Налаштування сценарної моделі розвитку науки.
На підставі попередніх кроків визначаються необхідні
напрямки коригування моделі. Формується остаточний
варіант моделі сценарного аналізу.
7. Побудова сценарних варіантів розвитку науко$
вого потенціалу за допомогою скоригованої моделі.
Основним результатом етапу аналізу є виділення інди$
каторів сценаріїв, що дозволяють визначити можливість
реалізації того чи іншого сценарію на практиці.
Здійснюється формування припущень про подальші
шляхи розвитку цих індикаторів.
Постмодельний етапі сценарного аналізу розвитку
науки передбачає здійснення аналізу отриманих сце$
наріїв і розробку висновків про доцільність і стійкості
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варіантів управління науковою системою. Цей етап
містить наступні кроки: 1. Здійснення змістовної інтер$
претації сценарних варіантів із залученням експертної
оцінки і формалізації отриманих результатів. 2. Прово$
диться аналіз стійкості варіантів управління (зовнішнь$
ого керування) в активних сценаріях розвитку науко$
вого потенціалу. 3. Визначаються характерні індикато$
ри, які сигналізують про необхідність реалізації на прак$
тиці конкретного сценарного варіанту розвитку науко$
вої системи. 4. Оформлення результатів дослідження
напрямків розвитку наукового потенціалу та їх впливу
на економічну безпеку та розробка рекомендацій для
розробки стратегії розвитку наукового потенціалу.
На підставі формального опису проблеми сценар$
ного дослідження, який запропоновано в роботі В. Куз$
нецова [6], розроблено модель розвитку наукового по$
тенціалу, яка дозволяє сформувати та дослідити мож$
ливі сценарії розвитку наукової сфери та запобігти за$
грозам економічної безпеки.
На підставі попереднього аналізу взаємозв'язку
різних параметрів та їх впливу один на інший будується
модель, яка описує розвиток наукової сфери за допо$
могою набору рівнянь, які визначають конкретну ситу$
ацію, що склалася в Україні.
Динаміка розвитку майбутньої ситуації в наукової
сфері описується набором рівнянь початкового стану
при t = 0 та формує кінцеву множину пасивних сценаріїв
S = {S1 , ... , S l } (l > 1) . Пасивні сценарії розвитку наукової
сфери, формуються під впливом факторів зовнішнього
та внутрішнього середовища, моделюють поведінкові
аспекти без урахування керуючих впливів. Необхідно
ураховувати, що в кожен момент часу t> 0 може бути
реалізовано тільки якийсь один з множини сценаріїв з
пріоритетом (ймовірністю) pi = pi (t ) (t = 1,..., l ; 0 < pi ≤ 1).
Визначені сценарії S i — є варіантом розвитку логіч$
ної послідовності подій, які починаються в початковий
час (t = 0) та визначають конкретну ситуацію розвитку
наукової сфери в майбутньому (t > 0) . Сценарій S i по$
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винен включати мінімальну інформацію, яка
Таблиця 2. Ймовірність реалізації сценарію розвитку
науки в Україні, %
дозволяє здійснити прогноз майбутнього ста$
ну наукової системи.
Назва сценарію
Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Крок 5
На стан наукової системи оказує вплив по$ Песимістичний сценарій
30
21
17
15
10
ведінка інших системних елементів: організа$ розвитку наукового потенціалу
ційна структура наукової системи, інші систе$ Консервативний сценарій
65
69
66
62
58
ми, які її оточують (держава, бізнес, освіта, розвитку наукового потенціалу
соціум). Зацікавлені в реалізації того чи іншо$ Помірно-оптимістичний
5
10
17
23
31,8
го сценарію розвитку особи — це свідомі еле$ сценарій розвитку наукового
менти наукової системи та її оточення звуть$ потенціалу
ся акторами а = {а1 , ... , аk } (k ≥ 1). Таким чином, Форсований сценарій розвитку 0
0
0
0
0,2
наукового потенціалу
S = S (a ).
Таким чином, ієрархічну модель сценарно$
Джерело: власна розробка.
го прогнозування майбутніх станів наукової
Таким чином, сценарне моделювання розвитку нау$
системи можливо представити у вигляді кортежу:
кового потенціалу дозволяє виробити таку стратегію
Z = F ; a; O; C ; S
(1),
(керуючих впливів, набору управлінських дій), яка б ви$
де F — головна мета розвитку наукової сфери явилася прийнятною за будь$якого варіанту розвитку
(найбільш ймовірний стан наукової сфери);
подій з точки зору забезпечення економічної безпеки.
Аналіз тенденцій розвитку наукової сфери в Україні
а = {а1 , ... , аk } — множина зацікавлених осіб (ак$
[12—14]
дозволив визначити негативні тренди в
торів), а саме: {науковці, освітяни, уряд, підприємці, со$
кількості наукових установ, дослідників, обсягів фінан$
ціум};
сування, наукових результатів, кількості інноваційно$
О = {О1 , ... , Оn } — множина цілей акторів: {підвищен$ активних підприємств та ін.
Реалізація запропонованого підходу дала змогу на
ня затребуваності наукових розробок (зростання
кількості НДіР), обсягів підготовки наукових кадрів, підставі апріорного дослідження можливих сценаріїв
ефективності витрат уряду на НДіР, питомої ваги обся$ розвитку вітчизняної науки згрупувати їх в чотири мож$
ливі траєкторії. Опис сценаріїв розвитку наведений в
гу виконаних НДіР у ВВП};
таблиці 1.
С = {С1 , ... , Сm } — множина керуючих впливів:
На підставі проведеного кореляційного аналізу було
{кількість дослідників; обсяги державного замовлення визначено основні фактори, що впливають на досягнен$
НДіР; державне замовлення на підготовку наукових
кадрів; державне фінансування НДіР; витрати на інно$ ня цілей розвитку науки в країні О = {О1 , ... , Оn }. Була
ваційну діяльність; фінансування наукової діяльності сформована множина цілей акторів а = {а1 , ... , аk } та роз$
підприємницьким сектором; впровадження результатів роблені багатофакторні моделі з використанням стати$
НДіР; кількість інноваційно$активних підприємств};
стичних даних розвитку наукової сфери в Україні за пе$
S = {S1 , ... , Sl } — множина сценаріїв, які досліджу$ ріод 2000—2018 рр. [15], які характеризують їх досяг$
нення:
ються на інтервалі 0 < t ≤ T .
Таким чином, вершина ієрархічної моделі — є F, тоді
O = 19998.02 + 0.5311⋅ X + 0.00046 ⋅ X − 0.00005 ⋅ X + 0.33067 ⋅ X − 0.00185 ⋅ X − 143.477 ⋅ X
{а1, ... , аk }, та {С1 , ... , Сm } — проміжні горизонтальні рівні
1

моделі, {S1 , ... , Sl } — нижній рівень.
Схему ієрархічної моделі сценарного прогнозуван$
ня майбутніх станів наукової системи наведено на рис. 1.
Вектор$функція керуючих впливів u (t ) = C (t ) визна$
чається чисельними значеннями пріоритетності вибору
управлінських дій, які спрямовані на курування розвит$
ком наукової сфери ( pC1 , ... , pCm )′. Якщо керуючі впливи
були визначені в початковий момент часу та не зміню$
ються за весь час сценарного прогнозування [0, t], то
можливо визначити їх значення, яке дорівнює:
(2).
u (t ) = u (0) = const
Проблема вибору керуючих впливів може бути
сформульована, як задача оптимального управління:
знайти значення фазових змінних x (t ) шляхом рішення
наступних еволюційних рівнянь:
(3),
x ′ = f (x, u 0 , p ′, t )
x(0) = x0
(4),
(5),
p′( S0 ) = 0
(6),
0<t ≤T
де
p′ = p′(S ) : Z = F ; a; O; C ; S
(7).
При цьому рішення має забезпечувати оптимальне
значення цільового функціоналу виду
(8).
Y [x(t ); u0 ] → min

1

2

4

5

6

7

O2 = 1020.7 + 0.00059 ⋅ X 2 − 0.00027 ⋅ X 3 − 0.02443 ⋅ X 5 − 4.00936 ⋅ X 7 + 40.154 ⋅ X 8

O3 = 0.008043 + 0.00004 ⋅ X 1 − 0.00008 ⋅ X 2 − 0.00001⋅ X 3 − 0.00001⋅ X 5 − 0.000001⋅ X 6 −
− 0.0002 ⋅ X 7 + 0.0018 ⋅ X 8

O4 = −26.276 + 0.00005 ⋅ X 1 + 0.000006 ⋅ X 2 + 0.00037 ⋅ X 3 − 0.00024 ⋅ X 5 − 0.000007 ⋅ X 6 +
+ 0.2736 ⋅ X 7 + 0.4746 ⋅ X 8
O5 = 0.01985 + 0.000008 ⋅ X 1 + 0.0000002⋅ X 2 − 0.0000002⋅ X 3 − 0.000003⋅ X 4 + 0.0000002 ⋅ X 6 +
+ 0.003 ⋅ X 7 − 0.01359 ⋅ X 8

де О1 — кількість НДіР (одиниць), О2 — обсяги підго$
товки наукових кадрів (осіб), О3 — ефективність витрат
уряду на НДіР ( / ), О4 — частка експорту наукомісткої
продукції (%), О5 — питома вага обсягу виконаних нау$
кових і науково$технічних робіт у ВВП (%), Х 1 —
кількість дослідників (осіб), Х2 — обсяги державного за$
мовлення НДіР, , Х3 — обсяги державного замовлення
на підготовку наукових кадрів (осіб), Х4 — обсяги дер$
жавного фінансування НДіР, , Х5 — витрати на науко$
во$дослідну та інноваційну діяльність, , Х7 — фінансу$
вання наукової діяльності підприємницьким сектором,
, Х8 — впровадження результатів НДіР, .
На підставі отриманих моделей на кроці 1 було зроб$
лено генерування можливих сценаріїв розвитку за ціля$
ми (О) кількістю N!, де N — кількість факторів у відпо$
відної моделі за наступними керуючими впливами:
1) зменшення факторів, які увійшли в модель на 5—
10%%, 2) значеннями факторів, які увійшли в модель у
відповідності до трендової моделі, 3) збільшення фак$
торів, які увійшли в модель на 5—10%%, 4) збільшення
Фазовими змінними x (t ) можуть бути, як змінні ста$ факторів, які увійшли в модель на 11—15%%, 5) збіль$
ну наукової системи, так і параметри зовнішнього і внут$ шення факторів, які увійшли в модель на 16—20%%. На
рішнього середовища, що впливають на розвиток нау$ підставі отриманих результатів було визначено для кож$
кової сфери та є джерелами невизначеності.
ного керуючого впливу найбільш ймовірне значення по$
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казника, що характеризує відповідну ціль розвитку на$
уки (О) основних акторів.
Аналогічно, було здійснено моделювання пасивних
сценаріїв розвитку для кроків 2, 3, 4 та 5.
Отримані пасивні сценарії за усіма моделями досяг$
нення цілей розвитку науки були згруповані у відповід$
ності до гіпотези, яка наведена в таблиці 1. З урахуван$
ням кількості пасивних сценаріїв та відповідності кож$
ного результату пасивному, консервативному, помірно$
оптимістичному та форсованому сценаріям, за кожним
кроком прогнозу була розрахована їх ймовірність реа$
лізації, яку наведено в таблиці 2.
Таким чином, можливо відзначити, що найбільш
ймовірним є консервативний сценарій розвитку науки,
але на перших кроках прогнозу високу ймовірність має
песимістичний сценарій розвитку наукового потенціа$
лу, що є великою загрозою для економічної безпеці
країни. Цей сценарій може бути реалізований, якщо дер$
жава не буде приділяти значної уваги заходам розвит$
ку науки.
Розглядаючи зміст сценаріїв розвитку науки, мож$
ливо відмітити наступне.
Песимістичний сценарій розвитку наукової діяль$
ності в країні передбачає погіршення наукового потен$
ціалу. Різке скорочення числа наукових інститутів,
кількості дослідників, зниження якості підготовки нау$
кових кадрів, імпортоспрямований технологічний роз$
виток. Поглиблення моделі сировинної економіки.
Істотне ослаблення національної інноваційної системи,
зниження темпів оновлення виробничої бази. Імітацій$
на наука. Фінансування наукових досліджень і розро$
бок тільки за рахунок бюджетних коштів, зниження
витрат на наукову сферу, відсутність інтересу підприє$
мницького сектору до вітчизняних наукових розробок.
Зниження попиту на фундаментальні дослідження.
Інноваційно$технологічне відставання посилюється.
Підвищується тенденція до значного "витоку мізків". Все
це формує суттєву загрозу економічній безпеці.
Консервативний сценарій розвитку наукового по$
тенціалу передбачає продовження тенденцій розвитку
науки, які склалися. Поступове зниження наукового
потенціалу, скорочення наукових інститутів, кількості
дослідників, зниження якості підготовки наукових
кадрів, інерційний імпортоспрямований технологічний
розвиток. Сценарій характеризується подальшим ослаб$
ленням національної інноваційної системи, переважним
використанням іноземних технологій та обладнання для
модернізації виробництв і галузей економіки. У націо$
нальній інноваційній системі формуються окремі нау$
ково$технічні анклави, зосереджені на вузькому пере$
ліку наукових розробок. Фінансування наукових дослі$
джень і розробок в основному за рахунок бюджетних
коштів, які залишаються на порівняно низькому рівні (у
порівнянні з розвиненими інноваційними економіками),
незначне збільшення частки внебюджетних джерел
фінансування. Збереження низького рівню попиту на
фундаментальні дослідження. Консервативний сценарій
розвитку наукового потенціалу зберігає істотне інно$
ваційно$технологічне відставання від розвинених інно$
ваційних країн. Збереження тенденції значного "вито$
ку мізків". Все це формує умови значної загрози еко$
номічній безпеці.
Помірно$оптимістичний сценарій розвитку науко$
вого потенціалу — передбачає реалізацію наздоганяю$
чої моделі розвитку наукової сфери та технологій. Мо$
жуть створюватися окремі осередки високо конкурен$
тоспроможних наукових розробок за 4—5 напрямам
світового рівня, висока ймовірність розвитку проривних
пошукових фундаментальних досліджень у 1—2 інно$
ваційних напрямах. Попит на вітчизняні технології буде
формуватися не тільки відповідно до потреб забезпе$
чення інтересів національної безпеки, сировинного сек$
тору, а також і середньо технологічних секторів, транс$
портної системи, агробізнесу, а також сфери людсько$

78

го капіталу (охорони здоров'я та освіти), інформацій$
них технологій. Збільшиться частка державних витрат
в бюджеті країни, що спрямовується на наукові дослід$
ження і розробки. Внутрішні витрати на дослідження і
розробки зростуть до 1,7% ВВП до 2030 року. Підви$
щиться обсяг внебюджетного фінансування за рахунок
підприємницького сектору при загальному підвищенні
ефективності наукових розробок і досліджень. Такий
сценарій розвитку наукового потенціалу буде забезпе$
чувати стабільну економічну безпеку.
Форсований сценарій розвитку наукового потен$
ціалу передбачає можливість масштабної модернізацією
вітчизняного сектора НДДКР і фундаментальної науки.
Передбачається, що за рахунок концентрації зусиль в
проривних науково$технологічних секторах економіки,
істотно підвищиться застосування вітчизняних науко$
вих розробок, що суттєво поліпшить позиції України на
світовому ринку високотехнологічної продукції та по$
слуг. Істотно підвищиться ефективність взаємодії
вітчизняних секторів генерації знань і бізнесу. Такий
сценарій розвитку наукового потенціалу надасть мож$
ливість забезпечити значне збільшення попиту на нау$
кові дослідження і розробки, що підвищить попит на
наукові та інженерні кадри, включно необхідність
активного створення інноваційних кластерів, наукових
парків на регіональному рівні. Водночас цей варіант сце$
нарію є витратним, оскільки передбачає масштабне
збільшення державного фінансування наукових дослі$
джень і розробок за усіма напрямками — фундаменталь$
ного, пошукового, прикладного. Крім того, передбачає
підвищення зацікавленості підприємницького сектору
в науковій продукції. Різке збільшення приватних інве$
стицій в НДДКР, активний пошук і формування нових
ринків збуту наукомісткої продукції та використання
нових технологій в основі яких лежать вітчизняні роз$
робки, що фінансуються бізнесом. Збільшиться попит
на вітчизняну інноваційну та наукову продукцію на гло$
бальному ринку. Такий сценарій розвитку наукового по$
тенціалу дозволить завоювати лідерство в деяких клю$
чових наукових і технологічних напрямках. Забезпе$
чується високий рівень економічної безпеки.
Без забезпечення реформування наукової сфери,
найбільш ймовірним сценарієм розвитку наукової сфе$
ри є консервативний. Висока ймовірність реалізації пе$
симістичного сценарію. Таким чином, для забезпечен$
ня підвищення та збереження економічної безпеки
науково$технологічна сфера України має бути рефор$
мовано з метою досягнення більшої ефективності й
відповідності потребам часу через включення потужних
елементів фінансування досліджень, збільшення дер$
жавного замовлення на НДіР, приділення уваги підго$
товці наукових кадрів, сприяння залученню бізнесу до
науково$інноваційної сфери тощо.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дозволило визначити таке.
1. Теоретичні дослідження розкривають важливість
проведення сценарного моделювання під час визначен$
ня можливих напрямків розвитку соціально$економіч$
них систем, у тому числі розвитку наукової сфери. Ви$
користання сценарного підходу до моделювання роз$
витку наукового потенціалу дозволяє провести всебічне
дослідження причин виникнення негативних і кризових
явищ в їх розвитку, визначити можливі шляхи вдоско$
налення наукової та економічної політики.
2. Розроблені сценарії розвитку наукового потен$
ціалу на підставі запропонованих моделей дозволяють
запобігти загрозам економічної безпеки, розробити
адекватну стратегію розвитку наукового потенціалу та
реформування.
3. Виходячи зі сценарного аналізу, реформування
наукової та інноваційної сфер повинно бути спрямова$
не, насамперед, на підвищення фінансування наукових
досліджень, як за рахунок бюджетних коштів, так і за
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рахунок приватного сектору економіки. Необхідно за$
безпечити підвищення ефективності наукової діяльності
за рахунок досягнення високого рівня наукових дослі$
джень, підготовки висококваліфікованих наукових
кадрів, забезпечення ефективної комерціалізації науко$
во$технічних (експериментальних) розробок, забезпе$
чення функціонування дієвої системи трансферу техно$
логій.
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THE USE OF MARKETING APPROACH IN ORDER TO FORM THE PRICE OF AN INCLUSIVE TOUR

У статті досліджено питання використання елементів маркетингу з метою формування ціни на інноQ
ваційні туристичні послуги. Указано, що стратегія ціноутворення туристичної послуги залежить від ринQ
кових умов конкуренції, особливостей споживчого попиту, можливостей та уподобань споживачів, а
також від концепції пропонованої послуги.
Зазначено, що туристична індустрія характеризується особливою гнучкістю, мобільністю та мінлиQ
вістю попиту. Це обумовлено високою конкуренцією серед підприємств, що надають туристичні послуги.
Бажання вигравати у конкурентній боротьбі, отримувати високі прибутки та мати фінансову стабільність,
змушують туристичні підприємства до пошуку нових форм маркетингових технологій, зокрема до ствоQ
рення інноваційних туристичних продуктів та форм надання туристичних послуг. Однією з інноваційQ
них форм туристичних послуг є індивідуалізація обслуговування клієнта, яка полягає у формуванні інклюQ
зивQтуру. Проведено аналіз використання маркетингових технологій з метою формування ціни на інклюQ
зивQтур. Визначено та проаналізовано алгоритм ціноутворення на інклюзивQтур та запропоновано ваQ
ріант математичного розрахунку вартості туру.
Резюмовано, що для просування інклюзивQтурів туристичним підприємствам слід розробляти і упроQ
ваджувати інноваційні маркетингові стратегії, які включатимуть у себе справедливе формування ціни
на такого виду туристичну послугу.
Acting as a catalyst of the socioQeconomic development of the economy, tourism has a significant impact on
such sectors as transport, trading, constructing, hospitality industry, etc.
Today the pace of tourism development combined with transport, information, political and crossQcultural
processes of society, forms a complex and multifaceted environment with many components that anyhow affect
the formation of pricing of the tourism service. The pricing strategy of the tourism service depends on the market
conditions of competition, the peculiarities of consumer demand, opportunities and preferences of consumers,
as well as the concept of the offered service. Generally — competition, supply and demand — form both, the
type of marketing strategy and the level of efficiency of the tourism enterprise.
The article examines the use of elements of marketing technologies in order to form the price of innovative
tourism services. It is stated that the pricing strategy of the tourism service depends on the market conditions of
competition, the peculiarities of consumer demand, opportunities and preferences of consumers, as well as the
concept of the offered service.
It is noted that the tourism industry is characterized by special flexibility, mobility and variability of demand.
It is stipulated due to high competition among enterprises that provide tourism services. The desire to win the
competition, get high profits and have financial stability, forces tourism enterprises to seek new forms of marketing
technologies, including the creation of innovative tourism products and forms of tourism services provision.
One of the innovative forms of tourism services is the individualization of customer service which consists in the
formation of an inclusive tour. An analysis of the use of marketing technologies in order to form the price of an
inclusive tour has been conducted. The pricing algorithm of the inclusive tour has been determined and analyzed
and a variant of mathematical calculation of the tour cost has been proposed.
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It is summarized that in order to promote inclusive tours, tourism enterprises should develop and implement
innovative marketing strategies that will include fair pricing of this type of tourism service.
Ключові слова: маркетинг, туризм, ціна, туристичний продукт, інклюзивтур.
Key words: marketing, tourism, price, tourism service, inclusive tour.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Виступаючи каталізатором соціально$економічно$
го розвитку економіки, туризм чинить значний вплив на
такі її сектори, як транспорт, торгівля, будівництво,
індустрію гостинності тощо. Сьогодні темпи розвитку
сфери туризму, у поєднанні із транспортними, інфор$
маційними, політичними і крос$культурними процеса$
ми суспільства, формують складне й багатогранне се$
редовище із безліччю складових, які так чи інакше впли$
вають на формування ціни туристичної послуги. Стра$
тегія ціноутворення туристичної послуги залежить від
ринкових умов конкуренції, особливостей споживчого
попиту, можливостей та уподобань споживачів, а також
від концепції пропонованої послуги. У сукупності —
конкуренція, попит і пропозиція — формують як тип
маркетингової стратегії, так і рівень ефективності діяль$
ності туристичного підприємства.
Туристична індустрія характеризується особливою
гнучкістю, мобільністю та мінливістю попиту. Це обумов$
лено високою конкуренцією серед підприємств, що на$
дають туристичні послуги. Бажання вигравати у конку$
рентній боротьбі, отримувати високі прибутки та мати
фінансову стабільність, змушують туристичні підприєм$
ства до пошуку нових форм маркетингових технологій,
зокрема до створення інноваційних туристичних про$
дуктів та форм надання туристичних послуг. Однією з
інноваційних форм туристичних послуг є індивідуаліза$
ція обслуговування клієнта, яка полягає у формуванні
інклюзив$туру. Тому дослідження, стосовно вивчення пи$
тання використання маркетингових технологій з метою
формування ціни на інклюзив$тури, є актуальними та по$
требують подальших теоретико$методичних досліджень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретико$практичні дослідження стосовно розвит$
ку туризму та маркетингової діяльності в туристично$
му бізнесі висвітлено у працях вітчизняних та зарубіж$
них науковців і практиків. Так, Кожухівська Р.Б. зазна$
чає, що "процеси створення та реалізації туристичного
продукту й окремих туристичних послуг відносяться до
туристичної діяльності.... Вихідним моментом створен$
ня й розвитку економічної системи сучасної сфери ту$
ризму є задоволення туристичних потреб, що лежать в
основі попиту на туристичні послуги. Задоволення цьо$
го попиту здійснюється через систему пропозиції тури$
стичного продукту на ринку. Туристичний бізнес ви$
ступає єдиною економіко$технологічною системою
формування й реалізації туристичного продукту з метою
задоволення попиту на туристичні послуги" [1, с. 43].
Ткаченко Т. вважає, що "Сучасний cтaн туристич$
ного пoпиту i прoпoзицiї встановлюють нові пріорите$
ти: національний туристичний прoдукт, щo фoрмуєтьcя
турoпeрaтoрoм i рeaлiзується турaгeнтoм, пoвинeн бути
максимально дифeрeнцiйoвaним, щoб у подальшому
рейтингово функціонувати, ужe наразі необхідно
знaйти cвiй, нeзaповнений ceгмeнт туристичного рин$
ку: сучасний турoпeрaтoр дoпoмaгaє якicнoму відбору,
формуванню тa кoмплeктaцiї вiдпoвiдних знижeнню цiн
нa вiдпoвiднi форми пocлуги для cпoживaчiв у пoрiв$
няннi з рoздрiбними цiнaми" [2, с. 88].
"Туристичне підприємство намагається задовольни$
ти більшість потреб споживача — як основних, так і до$
даткових, пов'язаних і не пов'язаних напряму з турис$
тською подорожжю. Комплексність пропозиції послуг
і товарів туристичного продукту сприяє досягненню
економічних вигод організаторами туристських подо$
рожей за рахунок найбільш повного задоволення потреб
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споживача та якості туристичного обслуговування". —
зазначає Кашуба C.Г. [3, с. 175].
"Динамічність споживчих очікувань, асиметричність
інформації про якість та споживчі властивості туристич$
ного продукту визначають пріоритетність кращого охоп$
лення потреб споживачів зі специфічними вимогами за
рахунок формування індивідуалізованої туристичної про$
позиції; підвищення ролі змагальної взаємодії суб'єктів
господарювання, що стимулює набуття конкурентних пе$
реваг, які забезпечують конкурентоспроможність вітчиз$
няних туристичних підприємств.... саме завдяки диферен$
ціації туристичного продукту за різними споживчими ха$
рактеристиками з'являються унікальні ринкові властивості
та конкурентні переваги, що підвищують його споживчу
цінність у контексті максимізації задоволення потреб спо$
живачів". — вказує Бойко М. [4, с. 18].
В умовах жорсткої конкуренції на туристичному
ринку своєрідним "гарантом" економічної стабільності
функціонування туристичних підприємств стає ло$
яльність споживачів як результат системного задово$
лення їх очікувань. Зрозуміло, що сформувати сегмент
лояльних споживачів можна лише за умови диферен$
ціації туристичних продуктів для різних споживчих сег$
ментів [4, с. 19].
Кіптенко В. розглядає питання сутності та значен$
ня туристичного продукту і наголошує, на тому, що тур$
продукт як товар визначається споживчою вартістю,
тобто корисністю або здатністю задовольняти певні рек$
реаційні потреби людей, цінністю для суб'єкта, тому
підприємства, котрі займаються організацією подоро$
жей, повинні створювати такий турпродукт, який був
би цінним для максимальної кількості людей, тобто тіль$
ки за можливості мати масового споживача [5, с. 113].
Туристичний продукт як комплекс туристичних по$
слуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час
його подорожі, виступає основним товаром на турис$
тичному ринку. Оскільки туристичний продукт являє
собою комплекс туристичних послуг, то існують різні
структури, які забезпечують приймання та обслугову$
вання туристів (готелі, туристичні комплекси, кемпін$
ги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транс$
порт, установи культури, розваг, спорту, оздоровлен$
ня, рекреації тощо) [6, с. 292].
Карягін Ю.О., Тимошенко З.І., Демура Т.О., Му$
нін Г.Б. досліджували питання використання маркетингу
в туризмі, і зазначають, що "Маркетинг є процесом пе$
редбачення, управління, планування і втілення задуму,
ціноутворення, просування і реалізації ідей, товарів і
послуг за допомогою обміну, що задовольняє потреби
окремих осіб і організацій, а також задовольняє попит
на туристичний продукт. Маркетинг туристичного про$
дукту включає в себе розробку, просування і реаліза$
цію туристичного продукту, орієнтованого на виявлен$
ня і задоволення специфічних потреб клієнтів. Головне
завдання маркетингу туристичного продукту — допо$
мога клієнту в оцінці підприємства і його туристичного
продукту" [7, с. 12].
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Зважаючи на значну кількість праць стосовно питан$
ня формування туристичного продукту, використання
системи маркетингу у сфері туризму, формування ціни
на туристичні послуги, на нашу думку, все ж таки мало$
дослідженими залишаються питання щодо вивчення
методичних аспектів використання маркетингових тех$
нологій з метою формування ціни на інклюзив$тури.
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Указане зумовлює необхідність проведення досліджень рення індивідуального туру характеризується індиві$
у зазначеному напрямі.
дуальним обслуговуванням клієнта і формується за пев$
ним планом з урахуванням індивідуальних потреб ту$
МЕТА СТАТТІ
риста в кожному елементі туристичної програми.
Метою статті є вивчення питання використання еле$
Беручи до уваги запропоноване нами визначення
ментів маркетингу з метою формування ціни на інно$ поняття "індивідуальний туристичний продукт", мож$
ваційні туристичні послуги.
на виділити головну відмінність індивідуального туру від
Методологічний базис дослідження становили нау$ масового туру, яка полягає в орієнтації на індивідуальні
кові методи пізнання, зокрема використовувалися: ме$ потреби клієнтів. Свобода вибору клієнта — це друга
тоди порівняльного аналізу, монографічний і абстрак$ головна відмінність індивідуального туру від масового.
тно$логічний. Так, наприклад, використання методу
Одним із різновидів індивідуального туру є інклю$
системного підходу дало змогу визначити етапи фор$ зив$тур.
мування ціноутворення на інклюзив$тур, а використан$
Інклюзив$тур — найбільш поширений вид індиві$
ня методики математичного аналізу допомогло розро$ дуальної чи групової подорожі в організованому туризмі.
бити формулу для розрахунку вартості туру, врахову$ Інклюзив$тур — чітко спланована за маршрутом, часом
ючи методи ціноутворення на туристичному ринку.
початку та закінчення поїздка, що включає обов'язковий
набір послуг із зазначенням їх вартості та якості. Вартість
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
інклюзив$туру менша суми цін за елементами обслуго$
ДОСЛІДЖЕННЯ
вування в разі їх окремого придбання туристом [8, с. 36].
У світі туристичній індустрії зміни відбуваються на$
Важливою особливістю інклюзив$туру є те, що його
стільки стрімко, що виникає необхідність постійного формування здійснюється після звернення туриста до
розширення кола питань, що стосуються зокрема й фор$ туристичного підприємтсва. Відповідно, туристичне
мування та використання маркетингових інноваційних підприємтсво не може заздалегідь прорекламувати го$
форм туристичної діяльності. До питань маркетингових товий індивідуальний туристичний продукт і здійснює
інноваційних форм туристичної діяльності входить: по$ просування не конкретного продукту, а саме послуги з
стійний моніторинг ситуації на туристичному ринку, формування інклюзив$туру. У зв'язку з цим основою
вивчення потреб та переваг туристів, розробка нових маркетингового просування інклюзив$туру є інформу$
форм турів, просування туристичного продукту, тощо. вання потенційних клієнтів про переваги індивідуально$
Маркетингова діяльність в туризмі має свою специ$ го туризму, яке сприяє залученню потенційних клієнтів,
фіку, що відрізняє її від інших форм виробництва і торгівлі створення попиту на інклюзив$тури.
іншими продуктами. Тут має місце реалізація туристич$
Попри те, чи туристична послуга пропонується упер$
ного продукту, причому частка послуг у туризмі стано$ ше, чи вже є досвід її реалізації, формування її ринкової
вить 60 %, товарів — 40%; а також особливий характер вартості є складним багатоетапним процесом. Так, слід
споживання туристичних продуктів у місці їхнього ви$ зазначити, що кожен етап формування ціни туристичну
робництва, а особливо за певної ситуації [7, с. 13].
послугу на має певні особливості, зокрема це: визначен$
Важливими питаннями маркетингу в туризмі є та$ ня попиту, цільової аудиторії, місці реалізації тощо.
кож є розробка цінових стратегій з формування та реа$
Схематично етапи формування системи ціноутво$
лізації інноваційного туристичного продукту.
рення на інклюзив$тур відображено на рисунку 1.
Туристична послуга в економіко$технологічній сис$
Згідно з рисунком 1 на I етапі визначається концеп$
темі бізнесу виступає товаром, а суб'єкт туристичної діяль$ ція туристичного пакета, складові якого можна оцінити
ності — підприємницькою структурою, що створює, про$ за кількома критеріями: залежно від напрямку туру,
понує і реалізує на ринку ці послуги споживачам, тобто цільової аудиторії, співвідношення послуг в його складі
туристам. Окрема туристична послуга (розміщення, хар$ можуть мати різні якісні характеристики. Комплекс по$
чування, транспортування, екскурсії, побутові послуги, слуг в складі туристичної пропозиції визначає його спо$
культурно$видовищні заходи, спортивні, рекреаційно$оз$ живче значення і впливає на ринкову вартість туру. Слід
доровчі послуги і т.п.) може задовольнити тільки якусь зауважити, що у залежності від якісного співвідношення
конкретну потребу туриста, а не комплекс його потреб. цих критеріїв формується певне уявлення про туристич$
Тому виникає об'єктивна необхідність об'єднання всіля$ ний продукт, виходячи з чого підприємство диверсифі$
ких за призначенням туристичних послуг у єдиний комп$ кує тури, призначаючи для кожного відповідні тарифи.
лекс, який прийнято називати туристичним продуктом. Для кожного рівня обслуговування тарифи розрізняють$
Необхідність формування комплексу туристичних послуг ся не тільки через витрати, але і в зв'язку з наданням
у вигляді продукту з метою задоволення потреб туристів відповідного рівня обслуговування, а також очікуваного
стала основою створення таких підприємницьких струк$ прибутку і маркетингової стратегії підприємства.
тур як туристичні оператори та агенти [1, с. 45].
II етап. Такий етап безпосередньо залежить від об$
Для того щоб підприємства могли залишатися конку$ раної концепції інклюзив$туру і містить у собі розра$
рентоспроможними на туристичному ринку, слід керува$ хунок базової вартості на основі урахування критеріїв
тися наступними стратегічними напрямами. По$перше, це за такими чотирма групами:
інвестування в інтернет$ресурси, тобто просування про$
— виробничі витрати, пов'язані з обслуговуванням
позиції онлайн і забезпечення потоку продажів з інтер$ туристів відповідно до концепції туру;
нет$майданчика. По$друге, це спільна робота декількох
— організаційно$структурні витрати, пов'язані із
підприємств (організацій, фірм) або людей, яка спрямова$ просуванням конкретної складової туру, а також загаль$
на на те, щоб досягти мети у співпраці. Ця тенденція вва$ ною концепцією маркетингових технологій підприємства;
жається однією з найбільш виражених в туризмі. Завдяки
— управлінські витрати, пов'язані з формуванням та
співпраці можуть об'єднуватися абсолютно різні ідеї, зав$ організацією інклюзив$туру, а також загальними струк$
дяки чому в результаті з'являються успішні продукти та турними витратами управлінського типу;
послуги. По$третє, це орієнтація на індивідуальні потре$
— витрати розподілу, пов'язані з обраним каналом
би споживачів. Такий напрям, як формування турів на ос$ збуту туристичної послуги.
нові індивідуальних потреб споживачів, наразі, викликає
III етап — калькуляція витрат, яка включає в себе
великий інтерес на туристичному ринку.
податки, збори і витрати, пов'язані з одержанням ліцензії
Індивідуальний туристичний продукт, на нашу дум$ і сертифікатів. Калькуляція витрат може містити:
ку, є комплексним поняттям, що включає в себе різні
— прямі податки із реалізації туру, ПДВ, а також
туристичні послуги, формування і реалізація яких ліцензії та сертифікати, необхідні для даного туру;
відрізняється індивідуальним обслуговуванням і екск$
— штрафи, пеня, стягнення, витрати пов'язані із
люзивним характером. Іншими словами, процес ство$ форс$мажорними обставинами, які при плануванні вар$
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тості тарифу інклюзив$туру не враховують$
Визначення
Розрахунок
КалькуАналіз конкурентного
ся, але їх важливість повинна враховувати$
складових
базової
ляція
середовища
ся.
вартості
витрат
IV етап. Формування вартості тарифів з туристичного пакету
урахуванням конкурентного середовища та
Оцінка фінансових
умов конкуренції, яка може бути: ринковою,
можливостей
цільової
ринковою із певними обмеженнями, олігопо$
аудиторії
лістичною, монополістичною. На цьому етапі
Розрахунок повної
Очікуваний
туристичне підприємство робить вибір щодо
вартості пакету
рівень прибутку
маркетингового методу ціноутворення.
Оцінка попиту
На V та VI етапах проводиться моніто$
ринг та оцінка фінансових можливостей
Рис. 1. Алгоритм формування ціни на пакет інклюзив2туру
цільової аудиторії, визначається рівень спо$
живчого попиту на орієнтований сегмент рин$
Джерело: сформовано авторами на основі проведеного дослідження.
ку, який може бути: незадоволеним, помірно
задовільним, задовільним, таким, що скорочується.
ція маркетингу передбачає зміну і його методологічних
VIІ етап — формування тарифу туристичного па$ інструментів формування ціни на туристичну послугу.
кету інклюзив$туру пов'язаний із очікуваним рівнем
Подальші наукові дослідження, на нашу думку, слід
прибутку підприємства. У туристичній сфері очікуваний провадити у напрямі вивчення питання стосовно викорис$
прибуток залежить від попередніх етапів (як правило, тання інноваційних форм маркетингових технологій при
від 5% і до більш ніж 100%).
формуванні ціни на туристичний продукт, указане має ста$
VIІІ етап — розрахунок повної вартості пакету ти стратегічним орієнтиром для туристичних підприємств,
інклюзив$туру на основі розрахунку показників попе$ які планують зайняти лідируючи позиції на ринку.
редніх етапів.
Резюмуючи етапи формування тарифу туристично$
Література:
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THE MAIN TENDENCIES AND PROSPECTS OF INTERACTION OF UKRAINE WITH THE
COUNTRIES OF THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA IN THE CONTEXT OF EXTERNAL
CIRCULAR MIGRATION OF INTERNATIONAL WORKERS

У статті обгрунтовано значення широкомасштабного співробітництва України з країнами Близького СхоQ
ду і Північної Африки, та визначено його як напрям зовнішньої політики України. Проаналізовано важливість
континенту MENA для України, що обумовлюється як політичними, так і економічними інтересами.
У статті зазначено, що циркулярна міграція дозволяє створити умови для осіб, які проживають у країнах
Близького Сходу і Північної Африки як можливість тимчасового перебування в Україні з метою працевлаштуQ
вання та навчання. Авторами узагальнено вплив міграційних відносин між Україною та державамиQчленами
MENA та визначено, що завдяки міграції, можлива позитивна динаміка у сфері приросту населення, попри
природне зменшення населення України. Обгрунтовано, що підвищення міграційної активності представників
Близького Сходу та Північної Африки, а також посилення глобалізації світового ринку праці, зумовлюють
активізацію формування інтернаціонального працівника.
Визначено, що актуальні тенденції міжнародного ринку праці формують нові запити до якостей працівQ
ників та формують новий тип працівників, яким максимально притаманні характеристики міжнародних труQ
дових ресурсів.
The internationalization of the world space creates objective conditions for the establishment of the global labour
market and the constant movement of labour resources. In this context, the labour market is increasingly limited to
the borders of a certain country. Global universalization of the networks of economic, socioQcultural and territorial
interaction forms the space for the further development of migration relations. In particular, the creation of a single
European market stimulated the lifting of restrictions on national labour markets.
Circular migration could create an opportunity for persons residing in Middle East and Northern Africa countries
to come to the Ukraine temporarily for work, study, training or a combination of these, on the condition that, at the
end of the period for which they were granted entry, they must reQestablish their main residence and their main activity
in their country of origin.
Circularity can be enhanced by giving migrants the possibility, once they have returned, to retain some form of
privileged mobility to and from the Member States where they were formerly residing, for example in the form of
simplified admission/reQentry procedures.
Today's trends in the international labor market put forth new requirements to worker's qualities. The global labor
market and the changing system of labor relations require workers of a new type who are amply endowed with
characteristics of international labor resources, such as digestion of international experience and national specifics in
various areas of international production, and possession of the culture of international communication.
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Since migrants from Middle East and Northern Africa countries are modern international economic migrants,
they establish, maintain and develop all forms of relationships (family, social, economic, political, organizational and
religious) across borders, and at this point, workers turn into transQmigrants and international workers notable for
having interests (economic, political, personal and other) both in the recipient country and in their native land.
Ключові слова: циркулярна міграція, інтернаціональний працівник, міжнародна міграція, інтернаціоналі
зація, міграційний потенціал.
Key words: circular migration, international worker, international migration, internationalization, migration
potential.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтернаціоналізація світового простору створює
об'єктивні умови для становлення глобального ринку
праці і постійного переміщення трудових ресурсів. У
цьому контексті ринок праці все менше обмежується
кордонами окремої країни, а створення єдиного світо$
вого ринку праці стимулює зняття обмежень з націо$
нальних ринків праці. Глобальна універсалізація мереж
економічної, соціокультурної та територіальної взає$
модії формує простір для подальшого розвитку мігра$
ційних відносин між Україною та країнами MENA.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Протягом останніх років країни Близького Сходу і
Північної Африки (далі — країни MENA) значно поси$
лили свою вагу у міжнародних відносинах. Згідно з дос$
лідженнями, наразі африканські країни демонструють
готовність до подальшої політичної та економічної
інтеграції із країнами Європи, у тому числі із Україною
[6]. Відбувається активний розвиток інтеграційних рег$
іональних тенденцій на Африканському континенті, а
розвиток широкомасштабного співробітництва з краї$
нами Африки є важливим напрямком зовнішньої пол$
ітики України [6; 4]. Дослідженням міграційного потен$
ціалу країн Північної Африки присвячені праці Носко$
ва Е. Зокрема, він зазначає, що міграційний потенціал
даних країн буде лише збільшуватися [1].
Крім того, окремі аспекти трансформації глобаль$
ного ринку праці аналізувалися такими зарубіжними
вченими: Bommes M., Fassmann H. Та Sievers W. [5]. Вони
у своїх працях стверджують, що завдяки близькосхідній
міграції зростання населення європейських країн де$
монструватиме позитивну динаміку незважаючи на при$
родне зменшення корінного європейського населення.
Однак особливості, чинники і наслідки міграції країн
MENA залишаються недостатньо дослідженими та ста$
новлять інтерес для науковців і фахівців$практиків, які
стикаються з даною проблемою.
Завданнями статті є аналіз особливостей міграції
населення країн$членів MENA, а також визначення
впливу цього процесу у контексті циркулярної міграції
між Україною та країнами MENA.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Протягом останніх років країни континенту MENA
значно посилили свою вагу у міжнародних відносинах.
На сьогодні африканські країни демонструють го$
товність до подальшої політичної та економічної інтег$
рації у рамках континенту, створення спільних наддер$
жавних органів у рамках Африканського Союзу.
Відбувається активний розвиток інтеграційних ре$
гіональних тенденцій на Африканському континенті,
зокрема створення зони вільної торгівлі між цілими бло$
ками держав, зокрема Східноафриканського співтова$
риства (ЕАС), Співтовариства розвитку Півдня Афри$
ки (SADC) та Спільного ринку для Східної і Південної
Африки (COMESA) [5]. Активно розвиваються країни
Економічної Співдружності Західноафриканських дер$
жав (ECOWAS).
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Циркулярна міграція дозволяє створити можливість
для осіб, які проживають у країнах Близького Сходу і
Північної Африки, тимчасового перебування в Україні
з метою роботи, навчання або їх комбінації, за умови,
що в кінці періоду, на який їм було надано в'їзд, вони
повинні відновити своє основне місце проживання і
основну діяльність у країні походження [6].
Циркулярність міграції можливо підвищити, нада$
ючи мігрантам можливість після повернення зберегти
деяку форму привілейованої мобільності до і з держав$
членів MENA, де вони раніше проживали, наприклад, у
формі спрощених процедур прийому / повторного
в'їзду. Така категорія мігрантів охоплює широкий
спектр мігрантів, включаючи [5]:
— громадяни країн MENA, бажаючі тимчасово пра$
цювати в Україні (сезонне працевлаштування);
— громадяни країн MENA, які бажають навчатися
в Україні за умов поверненням до країни походження;
— громадяни країн MENA, які після завершення
навчання мають бажання працювати в Україні з метою
отримання професійного досвіду, який неможливо
отримати на батьківщині;
— дослідники з країн MENA, які бажають здійсню$
вати дослідницькі проекти в Україні;
— громадяни країн Близького Сходу і Північної Аф$
рики, які мають активну громадянську позицію та ба$
жають брати участь у міжкультурних обмінах та інших
заходах у сфері культури та освіти (наприклад, у на$
вчальних курсах, семінарах, молодіжних заходах, на$
вчальних поїздках);
— громадяни країн Близького Сходу і Північної Аф$
рики, які мають на меті здійснювати виконання профес$
ійних обов'язків на волонтерських засадах для досягнен$
ня цілей, що становлять спільний інтерес для України.
Наразі зростає зацікавленість України у розвитку
торгівельно$економічного співробітництва з країнами
регіону обумовлюється їхньою відносною географічною
близькістю, значним попитом на українську продукцію
(насамперед металургії та сільського господарства, а
також хімічної промисловості і машинобудування),
можливістю диверсифікації джерел постачання енерго$
ресурсів, значним інвестиційним потенціалом [5].
Варто зазначити, що Україну і держави регіону
MENA тісно пов'язує людський фактор: на Близькому
Сході проживають тисячі українських громадян, а в
Україні у вищих навчальних закладах навчаються тисячі
студентів з близькосхідних країн [5; 11]. Налагоджен$
ню контактів сприяють зроблені Україною кроки у сфері
лібералізації візового режиму для громадян деяких
країн регіону, скасування у 2011 році візового режиму
з Ізраїлем. Крім того, між Україною та Ізраїлем, Йор$
данією, Ліваном та ОАЕ існує пряме авіасполучення.
Розбудова широкомасштабного співробітництва з краї$
нами Африки є важливим напрямком зовнішньої полі$
тики України. Важливість Африканського континенту
для України обумовлюється як політичними, так і еко$
номічними інтересами [11].
З економічної точки зору країни цієї частини світу
є значним ринком збуту промислових, сільськогоспо$
дарських, військово$технічних товарів та послуг, важ$
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Таблиця 1. Дані щодо чисельності населення і прогнозу
чисельності у період 2012—2050 рр. (млн осіб)

Країна
Єгипет
Алжир
Туніс
Лівія
Марокко

2012
80,5
34,6
10,6
6,5
31,6

2020
96,6
39,91
11,6
8,1
35,6

2030
118,1
44,9
12,8
10,05
39,7

2050
176,5
57,08
15,5
15,4
49,4

Таблиця 2. Бажання щодо переїзду за статусом на ринку
праці та субрегіоном Близького Сходу

Вік, років Працевлаштовані Непрацевлаштовані

Не є
робочою
силою

Близький Схід та Північна Африка
25 %
31 %
14 %
14 %
23 %
6%
Держави Арабської затоки
15 - 29
8
9
11
30 - 65
8
15
3
Інші країни Близького Сходу та Північної Африки
15 - 29
26 %
32 %
15 %
30 - 65
15 %
24 %
7%
15 - 29
30 - 65

Таблиця 3. Вплив мігрантів на торгівлю в країнах
Близького Сходу та Північної Африки (MENA)

Рейтинг
11
12
13
14
15
16
17

Країни
Італія
Індія
Україна
Таїланд
Пакистан
Казахстан
Південна Африка

Чисельність
мігрантів
6,000,000
5,000,000
5,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
3,000,000

Таблиця 4. Коефіцієнт залежності молоді, люди віком
0—19 на 100 осіб у віці 20—64 рр.

Країни
MENA
Єгипет
Марокко

2010
73,9
76,7
66,9

2020
63,9
67,5
55,6

2030
55,4
57,7
48,4

ливим джерелом промислової та аграрної сировини, а
також стратегічним міжнародним комунікаційним вуз$
лом, що, у свою чергу, створює передумови для розвит$
ку глобального ринку праці.
З іншого боку, населення України буде змінювати$
ся, що позначиться на структурі робочої сили. Наразі
варто зазначити, що країни Західної Європи (у тому
числі і Україна) найближчими десятиліттями будуть по$
требувати додаткових джерел робочої сили. І лише
міграція допоможе стабілізувати ситуацію. За прогно$
зами, до 2025 року центральні і північні області України
(Чернігівська, Сумська, Кіровоградська, Луганська) ста$
нуть пунктами притягнення мігрантів. Розрахунки по$
казували, що до 2025 року дефіцит робочої сили стане
колосальним, і в Україні стануть залучати мігрантів пе$
реважно з Африки і Південно$Східної Азії — інтегру$
ючи в суспільство і навчаючи української мови [2].
З іншого боку, міграційний потенціал країн Північ$
ної Африки буде лише збільшуватися і навіть за скром$
ному сценарії складе від 3—4 млн осіб (у тому числі від
2 млн єгиптян) осіб до 2020 року [1]. Зокрема, перетво$
рення Єгипту у важливого постачальника робочої сили
у європейські країни, у тому числі в Україну, стане но$
вою тенденцією (табл. 1).
Рівень безробіття в країнах Близького Сходу і
Північної Африки є найвищим серед усіх регіонів світу,
що значною мірою обумовлено високим рівнем безро$
біття серед молоді. Невідповідність між кваліфікаціями
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і наявними робочими місцями у поєднанні з новими учас$
никами ринку праці, створює надзвичайно конкурентні
відносини на ринку праці і ускладнює пошук якісної
роботи вдома [8].
Завдяки міграції, насамперед близькосхідної, зрос$
тання населення європейських країн продемонструва$
ло позитивну динаміку і, незважаючи на природне змен$
шення корінного європейського населення, де$факто
збільшилося з 510 до 512 млн осіб. По$друге, майже 70%
від загального приросту робочої сили в Європі в останнє
десятиліття склали мігранти, велика частина яких$
вихідці з Близького Сходу і Африки [8].
Населення працездатного віку у трьох країнах
Близького Сходу і Північної Африки становить близь$
ко 125 мільйонів і буде збільшуватися за рахунок висо$
кого рівня народжуваності. Середній варіант прогнозу
ООН передбачає зростання до 146 мільйонів чоловік
працездатного віку. Іншими словами, населення працез$
датного віку в цих трьох країнах MENA буде збільшу$
ватися на 1,3 мільйона щорічно до 2030 року виключно
на основі демографічного розвитку [8].
Частка людей у віці від 0 до 19 років у загальній чи$
сельності населення країн MENA сьогодні майже вдвічі
(39,5%) перевищує частку в ЄС, однак до 2030 року дос$
лідження прогнозують його буде спад [8].
По$третє, близькосхідні мігранти — це додатковий
людський потенціал для країн Європи, який активно
ділиться з місцевим населенням новими знаннями, тех$
нологіями та професійними навичками.
По$четверте, близькосхідні мігранти виступають у
якості інвесторів в місцеву економіку, виплачуючи по$
датки і соціальні внески, які, за підрахунками експертів,
перевищують їхні особисті доходи і прибуток. Таким
чином, держава отримує фінансові зиски від діяльності
мігрантів.
У цій ситуації за прогнозами постачальниками ро$
бочої сили стануть країни Близького Сходу та Північної
Африки, у яких зберігаються процеси збільшення на$
селення разом із дефіцитом робочих місць та неста$
більної економічної ситуації.
Однак вона має бути дуже чітко регламентована за$
конодавством. При цьому необхідно вирішити питання
адаптації мігрантів до українських умов.
На сучасному етапі міграційні мережі є тим соціаль$
ним агентом, що сприяє соціалізації українських еміг$
рантів у закордонних громадах, пом'якшує наслідки їх
культурного шоку, а також є однією із альтернативних
можливостей працевлаштування. Саме тому вважаємо,
що інституціям у сфері управління міграції необхідно
всебічно розвивати соціально$культурні зв'язки зі сфор$
мованими новими та давно існуючими діаспорами
(табл. 5) [3].
Приватні соціальні мережі є основною стороною, яка
сприяє у пошуках роботи. Діаспора здатна забезпечити
працевлаштування для низько— кваліфікованих кадрів.
У випадку висококваліфікованих мігрантів неформаль$
не надання інформації може призвести до поширення
процесу "відтоку мізків" з України [3]. Оскільки міграція
на даному етапі має не односторонню спрямованість, а
набула яскраво виражених рис циркулярної міграції, то
регулювання потребують також циркулярні міграції. А
це у свою чергу вимагає відповідного інституційного за$
безпечення не лише в Україні, а й активної участі країн$
реципієнтів вітчизняних трудових мігрантів.
На нашу думку, країни$реципієнти взаємно зацікав$
лені у співпраці, адже це сприятиме мінімізації потоків
нелегальних мігрантів та загальному врегулюванню си$
туації у сфері міграції.
Найбільш підходящим терміном сучасні міграційні
процеси можливо визначити як "mixed migration flows"
(змішані міграційні потоки). Звичайно, це є й економічна
міграція, яка значною мірою пов'язана з погіршенням
безпекової ситуації в Україні у зв'язку з початком воєн$
ного конфлікту й погіршенням економічної ситуації [4].
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Перспективи розвитку циркулярної міграції із Таблиця 5. Елементи механізму USAID із залучення діаспори до
участі у розвитку України
країнами MENA потребують наявності відповідної
законодавчої бази, факту добровільності повернен$
Елементи механізму USAID
ня, мінімально бюрократизованих можливостей
уникнення декваліфікації, наявності курсів із вив$ Туризм і “ностальгічна” Підтримка української економіки шляхом туризму
та купівлі українських товарів
чення культури і мови. Зазначені заходи необхідно торгівля
Активна участь у діяльності діаспори, сприяння
реалізовувати на ринках праці за участі служб зай$ Пропаганда та
діалогу з питань політики і пропагування України
нятості як країн$донорів, так і країн$реципієнтів. дипломатія
в країні перебування
Схеми циркулярної міграції потребують регу$
Приїзд в Україну для короткострокової роботи у
лярного коригування і врахування результатів по$ Волонтерство
державному секторі, що надасть спеціалізовані
точного аналізу ситуації у сфері міграції. У
знання та навички для економічного і соціального
більшості випадків проблеми, з якими довелося
розвитку
зіткнутися мігрантам, потребують певного часо$ Філантропія
Активна участь у діяльності діаспори, внесок у
вого лагу для вирішення. Слід брати до уваги і той
колективні фонди для фінансування локальних
факт, що мова йде про індивідуальні проблеми
проектів розвитку в Україні
мігрантів, вирішення яких вимагає гнучкості з боку Підприємництво та
Інвестиції емігрантів в українську економіку як
відповідних органів.
приватних підприємців
інвестиції
Оскільки, як зазначалося вище, міграція на$ Співробітництво з
Співпраця з українськими колегами, участь у
була ознак циркулярного процесу, важливо ство$ українськими колегами спільних наукових проектах, фінасування
рити необхідні легальні умови для циркулярної
досліджень в Україні
міграції висококваліфікованих фахівців, що, на
наш погляд, сприятиме зменшенню їх виїзду на пост$ інші подібні заходи примусу, як правило, не дають по$
ійне проживання у зарубіжні країни.
трібного ефекту. Тому, поряд із традиційними захода$
Інноваційна економіка, підвищуючи рівень вимог до ми щодо нелегальної міграції, Україні необхідно реалі$
кваліфікації працівників на ринку праці, тим самим зувати заходи щодо її легалізації. Максимально еффек$
активізує міграцію кваліфікованих співробітників [9]. тивними заходами у цій сфері є заходи, спрямовані на
Саме тому виникає необхідність стимулювання розвит$ асиміляцію і інтеграцію мігрантів, в рамках реалізації
ку інноваційної інфраструктури у сфері зовнішньої політики мультикультуралізму, адже в сучасних умовах
міграції та створення єдиного освітнього простору, що політика мультикультуралізму є безальтернативною.
також є передумовою формування єдиного ринку праці Асиміляція передбачає повне прийняття не тільки еко$
висококваліфікованих фахівців.
номічних і правових умов країни, в якій вони планують
Глобалізація ринку праці, підвищення міграційної залишатися для подальшого проживання, але і культур$
активності представників Близького Сходу та Північної них, соціальних, політичних традицій європейської ци$
Африки, а також посилення дії факторів змін зумовлю$ вілізації. Іншими словами, асиміляція — це спосіб транс$
ють активізацію формування інтернаціонального пра$ формації міграційних потоків у нових громадян прий$
цівника.
маючої країни (у даному випадку — України). Інтегра$
Зокрема вплив на динаміку міграційних потоків і ція і мультикультурний підхід передбачають, що адап$
формування інтернаціонального працівника чинить роз$ тація мігрантів країн MENA до соціально$економічних
виток інформаційно$комунікаційних технологій у виг$ і політико$правових реалій має двосторонній характер,
ляді віртуальних форм організацій$інститутів працев$ адже при цьому певний час країна прийняття має ство$
лаштування, пошуку і підбору кадрів (інформаційно$ рити умови для підтримування мігрантами своєї націо$
пошукових систем, корпоративних сайтів міжнародних нальної культури і стилю життя.
компаній$роботодавців, сайтів віртуальних кадрових
Створення єдиного ринку праці висококваліфікова$
агенцій і віртуальних служб зайнятості), розвиток ІКТ, них фахівців між Україною та країнами регіону MENA
становлення транскордонної кар'єри працівників тощо можливе у разі використання таких механізмів іннова$
[3].
ційної та освітньої інфраструктури нового формату, які
Актуальні тенденції міжнародного ринку праці фор$ б створювали умови для циркуляції професіоналів на
мують нові запити до якостей працівників. Глобальний противагу їх виїзду на постійній основі.
ринок праці та змінена система трудових відносин ви$
Розробка міждержавної концепції розвитку спіль$
магає нового типу працівників, яким максимально при$ ного ринку праці, потребує інтеграції країн$партнерів
таманні характеристики міжнародних трудових ре$ у сфері зовнішньої міграції та працевлаштування, а та$
сурсів, а саме: засвоєння міжнародного досвіду і націо$ кож спільної розробки таких перспективних цілей і зав$
нальних особливостей у різних сферах міжнародного дань, які б визначали довгострокові напрями збалансо$
виробництва, володіння особливостями культури ваного розвитку процесів зовнішньої трудової міграції.
міжнародного спілкування.
У свою чергу реалізація такої концепції вимагає уніфі$
Оскільки мігранти країн MENA є сучасними інтер$ кації як міграційного, так і трудового законодавства
національними працівниками$мігрантами, вони встанов$ країн$партнерів (у тому числі і країн MENA), форму$
люють, підтримують та розвивають всі види відносин вання глобальних інформаційно$комунікаційних мереж
(сімейні, соціальні, економічні, політичні, організаційні забезпечує широкий доступ до міжнародної інформації
та релігійні відносини) крізь кордони, то працівники на з питань міжнародного працевлаштування, що, безумов$
сучасному етапі перетворюються на трансмігрантів та но, сприяє територіальним переміщенням робочої сили.
інтернаціональних працівників, ознакою яких є те, що
Країни Європи можуть отримати потенційні вигоди
їхні інтереси (економічні, політичні, особистісні тощо) з міграційного кризи, послідовно проводячи політику
знаходяться як у країні$реципієнті, так і на батьківщині. сек'юритизації, інтеграції, асиміляції мігрантів, знахо$
У середовищі мігрантів висока питома вага недоку$ дячи при цьому баланс між достатньою толерантністю
ментованих трудових мігрантів, які здійснюють свою до інтернаціональних працівників мігрантів і необхідним
діяльність без офіційного працевлаштування, без отри$ рівнем безпеки для місцевого населення [1].
мання спеціальних документів, без відрахування податків
У своєму огляді прав людини на Близькому Сході і в
до бюджету. І це має далекосяжні наслідки — від зни$ Північній Африці за 2018 рік Amnesty International зая$
ження вартості трудових ресурсів до розвитку масштаб$ вила, що в Катарі та ОАЕ відбуваються позитивні зміни
ного тіньового сектора, який буде деструктивно вплива$ у законодавстві щодо трудових мігрантів і працівників,
ти на економіку країни, що приймає таких мігрантів.
зайнятих у домашньому господарстві. Проте, трудові
Посилення законодавства в галузі регулювання тру$ мігранти, як і раніше піддаються експлуатації, у тому
дових відносин, квотування робочих місць для іноземців, числі в таких країнах, як Бахрейн, Йорданія, Кувейт,
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Ліван, Оман і Саудівська Аравія. Значною мірою це по$
в'язано з системою працевлаштування, яка обмежує до$
ступ мігрантів до своїх прав, оскільки роботодавець заз$
вичай зберігає контроль над працівниками$мігрантами
з приводу таких питань, як в'їзд, продовження віз,
мобільність робочої сили і в деяких випадках виїзд з
країни [11].
Україна, що має одну з найбільш протяжних сухо$
путних кордонів з країнами Східної Європи, цілком очі$
кувано може виявитися в ролі Греції, Угорщини і Сербії
як транзитна країна на шляху мігрантів до Європейсь$
кого Союзу [11].
Сьогодні для більшості країн міграція як міжнародна
мобільність робочої сили і навичок перетворилася на клю$
човий чинник підтримки та оновлення основних процесів
розвитку: виробництва і розподілу товарів, послуг і знань,
зокрема будівництва та обслуговування житла, освіти,
охорони здоров'я і транспорту. Міграція як об'єктивне
явище, яке супроводжує процеси глобалізації, буде збер$
ігати свою спрямованість з відстаючих в економічному і
соціальному розвитку регіонів світу в найбільш розвинені
і найбільш демократично вільні регіони. Міграція, будучи
складним соціально$економічним феноменом, впливає на
всі складові системи економічної безпеки, що в умовах
перманентного впливу здатен викликати ефект резонан$
су і чинити вплив на всю систему економічної безпеки країн
Європи (у тому числі, України), що у свою чергу вимагає
досконалого подальшого дослідження процесів міжнарод$
ної міграції у контексті розвитку відносин із країнами
Близького Сходу і Північної Африки.
Література:
1. Носков А.Ю. Трудовая миграция из стран Север$
ной Африки в Европу: состояние и перспективы. 2017.
URL: http://www.iimes.ru/?p=31820 (дата звернення:
3.07.2020).
2. Рабочие руки из Африки и Ближнего Востока:
скоро Украину начнут штурмовать беженцы. URL:
https://antikor.com.ua/articles/257974$rabochie_ruki_$
iz_afriki_i_blihnego_vostoka_skoro_ukrainu_nachnut_$
shturmovatj_behentsy (дата звернення 3.07.2020).
3. Смалійчук Г.В. Зовнішня трудова міграція насе$
лення України та її вплив на ринок праці. Київ. КНЕУ.
2018. 290 с.
4. Mixed Migration Centre (MMC) (2019), "Quarterly
Mixed Migration Update: Middle East". URL: http://
www.mixedmigration.org/wp$content/uploads/2019/07/
qmmu$me$q2$2019.pdf (дата звернення: 03.07.2020).
5. Bommes M., Fassmann H., Sievers W. (2014),
Migration from the Middle East and North Africa to
Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam,
Nederlands. URL: https://library.oapen.org/bitstream/id/
600c693a$46ac$4085$b035$0a036af9cc8e/496763.pdf (дата
звернення 05.10.2020).
6. Commission of the European communities (2007),
"Communication from the commission to the European
parliament, the council, the European economic and social
committee and the committee of the regions On circular
migration and mobility partnerships between the European
Union and third countries". Retrieved from: https://eur$
l ex. eur opa. eu/ LexU r i Ser v/ LexU r i Ser v.do ? uri =$
COM:2007:0248:FIN:EN:PDF (дата звернення 3.07.2020).
7. EduGAINS (2016), "21st century competencies.
Foundation document for discussion. Part 1. Towards
Defining 21st Century Competencies for Ontario". URL:
http://www.edugains.ca/resources21CL/About21st$
Century/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf
8. Esipova N., Ray J. and Srinivasan R. (2011), "The World's
Potential Migrants. Who They Are, Where They Want to Go,
and Why It Matters". — GALLUP. URL: https://
www.migrationinstitute.org/files/events/gallup_white$
paper_migration.pdf (дата звернення 03.03.2020).
9. International Labour Office (2017), "Global Employ$
ment Trends for Youth 2017: Paths to a better working

88

future". URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
$$$dgreports/$$$dcomm/$$$ publ/documents/publication/
wcms_598669.pdf (дата звернення: 03.07.2020).
10. International Organization for Migration (2016),
"Migration to, from and in the Middle East and North Africa
Data snapshot". URL: https://www.iom.int/sites/default/
files/country/mena/Migration$in$the$Middle$East$and$
North$Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf (дата звер$
нення: 3.07.2020).
11. Rana Al Jallal (2017), The Migrant Effect on Trade
Across Countries of Middle East and North Africa (MENA).
URL: https://www.sciencespo.fr/kuwait$program/wp$
o nt e nt / u pl o ad s / 2 0 18 / 0 5/ K SP _ Pa p er _ A w a r d_ $
Fall_2017_Rana_Al_Jallal.pdf (дата звернення 3.07.2020)
References:
1. Noskov, A.Y. (2017), "Economic migration from
countries of North Africa to Europe: current state and
prospects", available at: http://www.iimes.ru/?p=31820
(Accessed 3 July 2020).
2. Antikor (2018), "Workers from Africa and the Middle
East: refugees will soon storm Ukraine", available at: https:/
/antikor.com.ua/articles/257974$rabochie_ruki_$
iz_afriki_i_blihnego_vostoka_skoro_ukrainu_nachnut_$
shturmovatj_behentsy (Accessed 3 July 2020).
3. Smaliychuk, G.V. (2018), "External labor migration
of the population of Ukraine and its impact on the
transformation of the labor market", Abstract of Ph.D.
dissertation, Global economy, Kiev National University of
Economics, Kyiv, Ukraine.
4. Mixed Migration Centre (MMC) (2019), "Quarterly
Mixed Migration Update: Middle East", available at: http:/
/www.mixedmigration.org/wp$content/uploads/2019/07/
qmmu$me$q2$2019.pdf (Accessed 3 July 2020).
5. Bommes, M. Fassmann, H. and Sievers, W. (2014),
Migration from the Middle East and North Africa to Euro$
pe, Amsterdam University Press, Amsterdam, Nederlands.
6. Commission of the European communities (2007),
"Communication from the commission to the European
parliament, the council, the European economic and social
committee and the committee of the regions on circular
migration and mobility partnerships between the European
Union and third countries", available at: https://eur$
l ex. eur opa. eu/ LexU r i Ser v/ LexU r i Ser v.do ? uri =$
COM:2007:0248:FIN:EN:PDF (Accessed 3 July 2020).
7. EduGAINS (2016), "21st century competencies.
Foundation document for discussion. Part 1. Towards
Defining 21st Century Competencies for Ontario", available
at: http://www.edugains.ca/resources21CL/About21st$
Century/21CL_21stCenturyCompetencies.pdf (Accessed
3 July 2020).
8. Esipova, N. Ray, J. and Srinivasan, R. (2011), "The
World's Potential Migrants. Who They Are, Where They
Want to Go, and Why It Matters", GALLUP, available at:
https: //ww w.mi grationi nsti tute.org/fil es/events/
gallup_whitepaper_migration.pdf (Accessed 3 July 2020).
9. International Labour Office (2017), "Global
Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working
future", available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/$$$dgreports/$$$dcomm/$$$publ/documents/
publication/wcms_598669.pdf (Accessed 3 July 2020).
10. International Organization for Migration (2016),
"Migration to, from and in the Middle East and North Africa
Data snapshot", available at: https://www.iom.int/sites/
default/files/country/mena/Migration$in$the$Middle$
East$and$North$Africa_Data%20Sheet_August2016.pdf
(Accessed 3 July 2020).
11. Rana Al Jallal (2017), "The Migrant Effect on Trade
Across Countries of Middle East and North Africa
(MENA)", available at: https://www.sciencespo.fr/kuwait$
program/wp$ontent/uploads/2018/05/KSP_Paper_$
Award_Fall_2017_Rana_Al_Jallal.pdf (Accessed 3 July
2020).
Стаття надійшла до редакції 14.10.2020 р.

Економiка та держава № 10/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.138

Д. М. Соковніна,
к. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Уманський національний університет садівництва
ORCID ID: 0000H0001H9397H8398
DOI: 10.32702/23066806.2020.10.89

АДАПТИВНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА:
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
D. Sokovnina,
PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor
of the Department of Marketing, Uman National University of Horticulture
ORCID ID: 0000Q0001Q9397Q8398

ADAPTIVE MARKETING STRATEGY OF THE ENTERPRISE: METHODS OF FORMATION
AND IMPLEMENTATION

У статті досліджено ключові аспекти та методичні засади формування адаптивної маркетингової страQ
тегії. Зазначено, що ключову позицію у процесі економічної діяльності підприємства займає необхідність
упровадження інноваційної маркетингової стратегії, котра відображатиме програму дій, уточнені цілі і
засоби шляхів розвитку. Такою інноваційною маркетинговою стратегією є саме адаптивна стратегія. УкаQ
зано, що розробка адаптивної маркетингової стратегії підприємства обумовлена високим ступенем диQ
намізму сучасної ринкової економіки та механізмами її регулювання.
Реалізація адаптивної маркетингової стратегії дає змогу своєчасно реагувати на зміни ринкового сеQ
редовища, оперативно і ефективно відновлювати порушену рівновагу підприємства, швидко зорієнтуQ
ватися й віднайти в умовах економічного спаду, те рішення, яке допоможе підприємству утримати конQ
курентні позиції, мінімізувати ризики діяльності.
У ході дослідження визначено етапи реалізації адаптивної маркетингової стратегії. Розроблено метоQ
дику інфологічного процесу реалізації адаптивної маркетингової стратегії підприємства.
Резюмовано, що використання методики адаптивної маркетингової стратегії дає змогу визначати та
аналізувати чинники внутрішнього та зовнішнього середовища ринку, виявляти сильні та слабкі стороQ
ни в процесі діяльності, й оцінювати потенційні можливості підприємства, відповідно до мінливих ринQ
кових умов. Застосування адаптивної маркетингової стратегії забезпечить підприємство отриманням
достатнього обсягу інформації, на основі якої можна займатися маркетинговим плануванням і приймати
рішення для розробки подальших економічних кроків у системі управлінського менеджменту.
Modern conditions of economic activity determines the requirement for the formation and implementation
of an effective marketing strategy in the work of enterprises of the different forms of ownership and the different
types of management. One of the key factors in improving the efficiency of business structures is the use of a
marketing approach. Interest in marketing is associated with the opportunities provided by the use of this concept
in the enterprise. The key position in the process of economic activity is occupied by the need to implement an
innovative marketing strategy, which should reflect the program of action, specify the goals and means of the
chosen path of development, and so on. Such an innovative marketing strategy is exactly an adaptive strategy.
The issue of developing an adaptive marketing strategy of the enterprise is due to the high degree of dynamism
of the modern market economy and the mechanisms of its regulation. The implementation of the adaptive
marketing strategy allows to respond to changes in the market environment, quickly and effectively restore the
disturbed balance of the enterprise, rapidly navigate and find in the periods of an economic downturn the solution
that will help the company maintain a competitive position, minimize risks, provide the market with the desired
product and simultaneously satisfy consumer demand, etc. Therefore, the study of methodological aspects of
the development and use of innovative strategies in the process of marketing activities, namely the adaptive
marketing strategy, is a topical issue and requires further theoretical and methodological research.
The article explores the key aspects and methodological principles of forming an adaptive marketing strategy.
During the study the stages of implementation of adaptive marketing strategy have been identified. The technique
of infographic process of realization of adaptive marketing strategy of the enterprise has been developed.
It is summarized that the use of adaptive marketing strategy allows you to scan and analyze the factors of
internal and external market environment, identify strengths and weaknesses and assess the potential of the
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enterprise, in accordance with changing market conditions. The application of an adaptive marketing strategy
will provide the company with a sufficient amount of information on the basis of which there is a possibility to
engage in marketing planning and make decisions to develop further economic steps in the management system.
Ключові слова: маркетинг, стратегія, ринок, конкуренція, підприємство.
Key words: marketing, strategy, market, competition, enterprise.
рентоспроможності, активного впливу на попит та про$
позицію. Маркетингова стратегія передбачає контроль
за виробництвом і ринком для утримання ринкових цін
на рівні, який забезпечує оптимальні прибутки. Марке$
тингова стратегія втілюється в програмі заходів щодо
вдосконалення виробництва та реалізації товарів з ме$
тою забезпечення високих і стійких прибутків [5, с. 256].
"Маркетингова стратегія — це раціональна, логічна
структура, через використання якої підприємство роз$
раховує вирішити свої маркетингові завдання. Вона
складається з визначених стратегій щодо цільових
ринків, комплексу маркетингу та витрат на останній.
Маркетингова стратегія є складовою частиною бізнес$
планування, яке охоплює стратегічні бізнесодиниці та
стратегію усієї фірми. Це дозволяє на вищому рівні ух$
валити найбільш якісне рішення та провести необхідну
корекцію на нижчих рівнях управління в разі зміни рин$
кової ситуації" пояснює Мельник Д.Л. [6, с. 214].
"Жодне підприємство не може обійтися без плано$
мірного і обгрунтованого процесу формування марке$
тингової стратегії. Продумані маркетингові стратегії
дають можливість ефективно конкурувати на ринку, ви$
ступаючи своєрідною технологією ефективного керу$
вання в умовах підвищеної нестабільності й невизначе$
ності факторів зовнішнього середовища. При розробці
адаптивної маркетингової стратегії необхідно застосо$
вувати ситуаційний підхід, тобто зіставляти декілька
сценаріїв маркетингової діяльності з докладним описом
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ маркетингових політик, з економічною оцінкою робо$
Теоретико$практичні дослідження стосовно вибо$ ти компанії, з прогнозами продажів і оцінювати ризи$
ру та побудови стратегії, маркетингової діяльності та ки, вибирати найприйнятнішу маркетингову стратегію"
формування маркетингових стратегій, висвітлено у пра$ зазначають Готра В.В. та Філін Ю.І. [7, с. 169].
цях вітчизняних та зарубіжних науковців і практиків.
Так, згідно з визначенням Ансоффа І. "Стратегія під$
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
приємства — це процес формування генерального пер$
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
спективного напряму розвитку підприємства на основі
Зважаючи на значну кількість праць стосовно розроб$
визначення якісно нових цілей, узгодження внутрішніх ки маркетингових стратегій, на нашу думку, все ж таки,
можливостей підприємства з умовами зовнішнього се$ малодослідженими залишаються питання щодо вивчення
редовища та розробка комплексу заходів, які забезпе$ методичних аспектів формування адаптивної маркетинго$
чують досягнення" [1, с. 78].
вої стратегії підприємства як інноваційної форми страте$
Талавиря О.М. зазначає, що "Процес формування гічного менеджменту. Указане зумовлює необхідність про$
стратегії розвитку підприємства — структурований ведення досліджень у зазначеному напрямі.
кінцевий набір дій, спроектований для виробництва спе$
цифічної послуги конкретного споживача. Іншими сло$
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
вами, це модель управлінських дій, яка складається із
Метою статтіє дослідження ключових аспектів та
взаємопов'язаних заходів, що виконують окремі функції методичних основ формування адаптивної маркетинго$
стратегічного менеджменту для створення стратегії вої стратегії.
розвитку підприємства" [2, с. 340].
Завданнями дослідження є розробка методики інфо$
Шраменко О.В., Жиліна Г.Ф., Задорожна С.М. указу$ логічного процесу реалізації адаптивної маркетингової
ють, що "...розробка стратегії підприємства передбачає стратегії підприємства.
формування набору альтернатив розвитку, який поетапно
Методологічну основу дослідження становили
звужується в процесі їх оцінки і остаточного відбору базо$ наукові методи пізнання, зокрема використовувалися:
вої стратегії. Поле майбутніх рішень визначається за допо$ методи порівняльного аналізу, монографічний, абстрак$
могою сукупності критеріїв оцінки, і якщо критерії оцінки тно$логічний тощо. Так, наприклад, використання ме$
обрані помилково, створюється лише видимість правиль$ тоду системного підходу дало змогу визначити етапи
ного рішення. Отже, формування механізмів вимірювання процесу розробки та реалізації адаптивної маркетин$
та оцінки результатів функціонування бізнесу та, відповід$ гової стратегії; використання методики конструктивно$
но, оцінки стратегії підприємства є важливим питанням си$ аналітичного мислення сприяло розробці інфології
стеми управління ефективністю підприємства" [3, с. 107].
адаптивної маркетингової стратегії.
"Маркетингова стратегія — це напрям (вектор) дій
підприємства по створенню його цільових ринкових по$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
зицій" [4].
ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегія маркетингу — це система організаційно$
Наразі умови економічної діяльності в Україні, по$
технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації ви$ роджують нагальну проблему щодо формування та ре$
робництва, реалізації продукції, підвищення її конку$ алізації ефективної маркетингової стратегії у роботі
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Актуальність тематики дослідження обумовлено
високим ступенем динамізму сучасної ринкової еконо$
міки та механізмами її регулювання. За таких умов од$
ним з ключових чинників підвищення ефективності
діяльності підприємницьких структур є використання
маркетингового підходу. Інтерес до маркетингу пов'я$
заний з тими можливостями, які дає використання даної
концепції на підприємстві. Ключову позицію у процесі
економічної діяльності займає необхідність упровад$
ження інноваційної маркетингової стратегії, у якій має
бути відображено програму дій, уточнено цілі і засоби
обраного шляху розвитку, тощо. Такою інноваційною
маркетинговою стратегією є саме адаптивна стратегія.
Розробка та реалізація адаптивної маркетингової
стратегії дає змогу своєчасно реагувати на зміни рин$
кового середовища, оперативно і ефективно відновлю$
вати порушену рівновагу підприємства, швидко зорієн$
туватися і віднайти в умовах економічного спаду, те
рішення, яке допоможе підприємству утримати конку$
рентні позиції, мінімізувати ризики, надати ринку зат$
ребуваний продукт, тим самим задовольнивши спожи$
вацький попит. Тому дослідження методичних аспектів
щодо розробки і використання інноваційних стратегій
у процесі маркетингової діяльності, а саме адаптивної
маркетингової стратегії, є актуальним питанням та по$
требує подальших теоретико$методичних розвідок.
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Адаптивна маркетингова стратегія
— це спосіб досягнення стратегічних
цілей підприємства, пов'язаних із фор$
муванням попиту на вторинні потреби
Розробка
Реалізація
Ситуаційний
Аналіз напрямів,
споживача, шляхом продажу виробле$
маркетингової
та управління
аналіз
що потребують
ної продукції або послуг, що забезпе$
коригування
програми
стратегією
чують задоволення цього попиту.
Адаптивна маркетингова стратегія
повинна ураховувати стратегічний
аналіз ринку
управління
підготовка
визначення цільових
маркетинговий потенціал підприєм$
номенклатурою
маркетингового
сегментів ринку
ства, вимоги зовнішньої ринкової
товарів
плану
діяльності і внутрішнє маркетингове
вивчення ситуації
середовище підприємства та відповіда$
аналіз
брендинг
складання
ти таким вимогам: чіткість у формулю$
щодо позиціювання
конкуренції
бюджету плану
ванні завдань; відповідність напрямам
товарів та послуг
політики розвитку; можливість реалі$
зації керівним складом та підпорядко$
аналіз взаємовідносин
сегментування
просування і збут
реалізація плану
ваними працівниками; адекватно відпо$
зі споживачами та
ринку та його
відати стану ситуації як усередині
іншими учасниками
моніторинг
підприємства, так і ринку загалом.
ринку
"Адаптивна маркетингова страте$
гія повинна забезпечити наявність
планування та
контроль
сегментування
ціноутворення
ефективного і перспективного товар$
розробка нових
результатів
споживачів
ного портфеля підприємства, вибрати
товарів та послуг
реалізації плану
для підприємства цільові ринки і сег$
менти, найефективніші канали збуту,
сприяти вибору оптимальних методів
Рис. 1. Інфологія реалізації адаптивної маркетингової стратегії
призначення цін на продукцію підприє$
Джерело: побудовано автором.
мства, стимулювати збільшення кіль$
підприємств різних форм власності та різних видів гос$ кості потенційних споживачів товарів компанії, сфор$
подарювання.
мувати позитивний імідж компанії в свідомості пред$
"З метою формування збалансованого, здатного до ставників цільових аудиторій, визначити інтенсивність
самозростання потенціалу підприємства необхідно освоєння ринків (претензії на захоплення певної част$
здійснювати постійний пошук, відбір і опрацювання ки ринку)" [7, с.165].
найбільш привабливих ідей розвитку підприємства, як
Розробка адаптивної маркетингової стратегії — це
по окремих напрямах його діяльності, так і в цілому з багатостадійний комплексний процес, що враховує
урахуванням інтересів споживача і взаємодіючих з зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства, харак$
підприємством сторін. Визначальним етапом роботи при тер інформації, що надходить, стадію розробки стра$
цьому є формування стратегії розвитку підприємства" тегії.
[2, с. 340].
Слід зазначити, що процес реалізації адаптивної
Найефективнішими індикаторами стратегічної маркетингової стратегії містить такі етапи (рис. 1):
діяльності є: збільшення або зменшення частини ринку,
— проведення ситуаційного аналізу (аналіз ринку,
яку контролює підприємство; динаміка доходів підприє$ аналіз конкуренції, сегментування ринку та його моні$
мства порівняно з динамікою прибутків конкурентів; торинг, сегментування споживачів);
тенденції отримання підприємством чистого прибутку і
— аналіз стратегічних напрямків, що потребують
швидкість повернення інвестицій; динаміка збільшення коригування (визначення цільових сегментів ринку, ви$
обсягів продажів продукції [8, с.199].
вчення ситуації щодо позиціювання товарів та послуг
На нашу думку, маркетингова стратегія є сукупні$ на ринку, аналіз взаємовідносин зі споживачами та інши$
стю конкретних планових рішень щодо способів, форм ми учасниками ринку, планування та розробка нових
та методів діяльності, використовуваних в системі ме$ товарів);
неджменту підприємства, за рахунок використання його
— розробка маркетингової програми або комплек$
внутрішніх ресурсів і зовнішніх можливостей.
су маркетингу (стратегій управління номенклатурою то$
На сучасному етапі формування вітчизняної еконо$ варів і брендингу, просування, збуту і ціноутворення);
міки діяльність підприємств все частіше потребує при$
— реалізація та управління стратегією (підготовка
стосування до прогнозованих змін маркетингового се$ маркетингового плану і бюджету на його реалізацію,
редовища у визначеній перспективі через відповідні практичні дії із реалізації плану і контроль його резуль$
форми адаптації. Це стосується і процесу планування татів).
реалізації продукції в умовах частої зміни ринкової си$
Слід зазначити, що першим кроком у процесі роз$
туації. Переважно в усіх визначеннях адаптації зазна$ робки та реалізації адаптивної маркетингової стратегії
чена властивість системи пристосовуватися до умов зов$ є проведення ситуаційного аналізу. Метою такого ана$
нішнього середовища, що змінюються. Ця властивість лізу є вивченні існуючої ситуації на ринку та визначен$
називається адаптивністю. Адаптивність — це присто$ ня факторів зовнішнього і внутрішнього маркетингово$
сування економічної системи та її окремих суб'єктів, го середовища.
працівників до змінних умов зовнішнього середовища,
Існують різні методи аналізу, що можна застосову$
виробництва і праці, що змінюються. Адаптивною є си$ вати у ході формування адаптивної маркетингової стра$
стема, яка може пристосовуватися до змінних умов мар$ тегії, їх зокрема, можна розподілити на: методи аналі$
кетингового середовища (внутрішніх і зовнішніх) [9, зу зовнішнього середовища, методи аналізу внутрішнь$
с.71].
ого середовища і методи комплексного аналізу (по$
За умов мінливого та нестабільного економічного єднання обох видів факторів) (табл. 1).
середовища, при розробці інноваційної маркетингової
Проаналізувавши усю сукупність стратегій (табл. 1),
стратегії, підприємству необхідно надати їй саме тих можна сказати, що до методів аналізу зовнішнього се$
характеристик, які будуть сприяти адаптації підприєм$ редовища слід віднести, ті фактори, що відображають
ства до існуючої ситуації. Саме такими характеристи$ умови та тенденції, які утворюються у макросередовищі
ками володіє адаптивна маркетингова стратегія.
організації — загальноекономічні, соціальні, демо$
Розробка та реалізація адаптивної маркетингової стратегії
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графічні, політичні, правові, природні, міжнародні тощо;
до методів аналізу внутрішнього середовища, відносять
такі методи, які дають змогу дослідити інформацію
щодо організацій, що виготовлюють продукти або по$
слуги, які здатні замінювати один одного з точки зору
споживчих якостей та напрямів їх використання.
Отже, залежно від пріоритетних напрямків діяль$
ності підприємства, можна використовувати різну ме$
тодику розробки адаптивної маркетингової стратегії,
зокрема: функціонально$вартісний аналіз, галузевий
аналіз, GAP$аналіз, АВС$аналіз, економіко$математичні
та економетричні методи, матрицю ADL, SWOT$аналіз,
SPACE$матрицю, методику сегментування, матрицю
БКГ, матрицю McKinsey, методи експертних оцінок тощо.
"Розробці адаптивної маркетингової стратегії пе$
редує маркетинговий аналіз зовнішнього і внутрішньо$
го середовища функціонування організації — процес,
що включає дослідження макро— і мікроекономічного
оточення підприємства (зовнішній маркетинговий
аналіз) і внутрішній маркетинговий аналіз середовища
підприємства" [7, с. 166].
На нашу думку, формування адаптивної маркетин$
гової стратегії може відбуватися на основі використан$
ня методики трифакторної оцінки маркетингової діяль$
ності, яка визначає величину розриву між поточним і
бажаним рівнем розвитку системи управління маркетин$
гом на підприємстві. Показниками, що беруться до уваги
при використанні методики трифакторної оцінки марке$
тингової діяльності є безпосередньо оцінка управління
діяльністю, управління функцією і управління попитом.
Практичне застосування даного методу є ефектив$
ним, оскільки у процесі його використання проводить$
ся оцінка стратегій, які вже використовуються підприє$
мством, що дає змогу зрозуміти логіку попередніх стра$
тегічних рішень. На відміну від інших методів, він дає
можливість швидко провести оцінку діяльності, визна$
чити стратегічне положення на ринку, наочно уявити
отримані результати, і, у підсумку, розробити план з уп$
ровадження практичних кроків, що сприятимуть реалі$
зації адаптивної маркетингової стратегії.
Отже, використання методики адаптивної марке$
тингової стратегії дає змогу визначати та аналізувати
чинники внутрішнього та зовнішнього середовища рин$
ку, виявляти сильні та слабкі сторони в процесі діяль$
ності, й оцінювати потенційні можливості підприємства,
відповідно до мінливих ринкових умов.
ВИСНОВКИ
Нині все більше підприємств визнають розробку
адаптивної маркетингової стратегії однієї з можливос$
тей підвищення своєї конкурентоспроможності на рин$
ку. Така позиція обумовлена тим, що будь$яке підприє$
мство зіштовхується зі змінами умов зовнішнього та
внутрішнього середовища, купівельної спроможності
цільового сегмента, рівня конкурентоспроможності
тощо, і для того щоб адаптуватися і врахувати рівень
впливу цих факторів, підприємство повинно на регу$
лярній основі здійснювати їх аналіз, що призводить до
розробки процесу інноваційного стратегічного управ$
ління, а фактично — до формування адаптивної марке$
тингової стратегії.
Застосування адаптивної маркетингової стратегії
забезпечить підприємство отриманням достатнього об$
сягу інформації, на основі якої можна займатися мар$
кетинговим плануванням і приймати рішення для роз$
робки подальших економічних кроків у системі управл$
інського менеджменту.
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Таблиця 1.

Напрям аналізу
Зовнішнє
середовище
Внутрішнє
середовище
Комплексний
аналіз

Назва методу
PEST (STEP)-аналіз, матриця Портера,
експрес-аналіз конкурентоспроможності,
профіль середовища
PIMS-аналіз, бенчмаркінг, SNW-аналіз,
метод Р. Гранта, підхід Омае, модель BCG
SWOT-аналіз, SCP-аналіз, SPACE-аналіз

Джерело: побудовано автором на основі проведення аналізу
[1; 3; 6].
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THE CURRENT STATE OF ENERGY SUPPLY OF THE AGROQINDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

У статті зазначено, що відновлювальна енергетика є однією із цілей сталого розвитку, а енергетична
складова суттєво впливає на сталість виробничоQтехнологічних процесів. Зазначено, що агропромислоQ
вий комплекс України є однією із бюджетоутворюючих галузей економіки країни і не лише виконує ексQ
портоформуючу функцію, а й відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Однією із склаQ
дових стабільного функціонування сільськогосподарських підприємств є надійне забезпечення паливQ
ноQенергетичними ресурсами. Проаналізовано структуру енергоспоживання АПК України, у якій найQ
більшу частку займають нафтопродукти, електроенергія, теплоенергія та природній газ. Досліджено
співвідношення динаміки цін на нафту марки Brent та бензин АQ95 і дизпаливо в Україні. Встановлено,
що, попри періодичні суттєві падіння цін на нафту, нафтотрейдери не тільки пропорційно не зменшують
ціну, а й стабільно утримують її високою і навіть збільшують. Це призводить до зростання витрат на
придбання паливноQмастильних матеріалів у сільськогосподарському виробництві і зростання вартості
виготовленої сільськогосподарської продукції. Досліджено структуру витрат аграрних підприємств на
виробництво продукції (робіт, послуг) у 2019 р., у якій придбання паливноQмастильних матеріалів станоQ
вить від 10 до 14 %. Підраховано, що аграрний сектор має достатній потенціал для підвищення енергоеQ
фективності та переходу на відновлювані джерела енергії задля забезпечення не лише енергетичної неQ
залежності галузі, а й країни загалом. Представленими дослідженнями встановлено, що агропромислоQ
вий комплекс України, без загрози продовольчій безпеці держави та експортному потенціалу галузі, має
можливість із вирощеної біомаси на 10 млн га земель сільськогосподарського призначення та відходів
тваринницької галузі (гній, пташиний послід) виробити енергії 31,19 млн т н. е., що у 6 разів перевищує
потреби енергоспоживання галузі. Для цього необхідна державна політика підтримки виробників біопаQ
лив та фінансові стимули компенсації створення відповідних проєктів по виробництву, споживанню та
постачанню альтернативних видів палива.
The article states that renewable energy is one of the goals of sustainable development, and the energy
component significantly affects the sustainability of production and technological processes. It is noted that the
agroQindustrial complex of Ukraine is one of the budgetQgenerating sectors of the country's economy and not
only performs an exportQforming function, but also plays an important role in ensuring food security. One of the
components of stable operation of agricultural enterprises is a reliable supply of fuel and energy resources. The
structure of energy consumption of the agroQindustrial complex of Ukraine is analyzed, in which the largest
share is occupied by oil products, electricity, heat and natural gas. The ratio of the dynamics of prices for Brent
oil and AQ95 gasoline and diesel fuel in Ukraine has been studied. It is established that despite periodic significant
falls in oil prices, oil traders not only do not reduce the price proportionally, but also keep it high and even
increase it. This leads to an increase in the cost of purchasing fuels and lubricants in agricultural production and
an increase in the cost of manufactured agricultural products. The structure of expenditures of agricultural
enterprises for the production of products (works, services) in 2019, in which the purchase of fuels and lubricants
is from 10 to 14%. It is estimated that the agricultural sector has sufficient potential to increase energy efficiency
and the transition to renewable energy sources to ensure not only the energy independence of the industry, but
also the country as a whole. The presented research established that the agroQindustrial complex of Ukraine,
without threatening the food security of the state and the export potential of the industry, has the ability to
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produce energy from 10.5 hectares of agricultural land and livestock waste (manure, poultry manure) 31.19 million
tons AD, which is 6 times higher than the energy needs of the industry. This requires a state policy to support
biofuel producers and financial incentives to compensate for the creation of appropriate projects for the
production, consumption and supply of alternative fuels.
Ключові слова: енергетична незалежність, сталий розвиток, агропромисловий комплекс, біопалива, па
ливноенергетичні ресурси, енергозабезпечення, потенціал, продовольча безпека.
Key words: energy independence, sustainable development, agroindustrial complex, biofuels, fuel and energy
resources, energy supply, potential, food security.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Енергетика є одним із елементів сталого розвитку —
серед цілей сталого розвитку досить важливе місце зай$
має доступна та чиста енергія. У структурі системи оці$
нювання сталості країни, яку пропонують зарубіжні на$
уковці, енергетика як індикатор складає 5% із 17 інди$
каторів вагою від 1 до 10% [3; 19]. Енергетична складова
впливає на сталість виробничо$технологічних процесів.
Агропромисловий комплекс України є однією із
бюджетоутворюючих галузей економіки країни, і не
лише відіграє важливу роль у забезпеченні продоволь$
чої безпеки, а й виконує експортоформуючу функцію.
З огляду на це, стабільність функціонування сільсько$
господарських підприємств АПК набуває особливого
значення. Серед проблем аграрного сектора, які вима$
гають невідкладного розв'язання, особливе значення
має надійне забезпечення енергетичними ресурсами та
підвищення ефективності їх використання.
Стара модель функціонування вітчизняного енерго$
ринку негативно впливала на діяльність підприємств,
особливо тих, які знаходяться у сільських місцевостях,
у зв'язку з відсутністю у них можливостей вибору дже$
рел енергопостачання. Нова модель розширює такі
можливості, проте ринкове регулювання тарифів на
енергопостачання не завжди позитивно впливає на фор$
мування витрат на енергопостачання, що позначається
на показниках прибутковості підприємств. Окрім того,
надійність енергопостачання у сільській місцевості є
істотно нижчою, що негативно впливає на господарсь$
ку діяльність підприємств агропромислового комплек$
су, викликає зростання собівартості продукції та зни$
ження її конкурентоспроможності як на внутрішньому
ринку, так і на зовнішніх [19]. Як результат, особливої

актуальності набуває питання забезпечення енергетич$
ної незалежності АПК.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Визначену проблему в своїх роботах розглядали ба$
гато відомих учених$економістів, серед яких П.Т. Саб$
лук, О.В. Захарчук [4], Г.М. Калетнік [7; 10; 15], І.Г. Ки$
риленко [16], Т.В. Ємчик [12], Я.О. Колешня [19], О.В.
Бондар [6], О.Г. Шпикуляк, О.М. Шпичак [17], В.Я. Ме$
сель$Веселяк та ін.
На основі проведених досліджень, ними було сфор$
мовано засади науково$технічного забезпечення енерге$
тичної автономізації (незалежності) агропромислового
виробництва (сільського господарства) на основі ефек$
тивного використання поновлюваних джерел енергії,
стратегічні питання енергетичної політики й ролі біое$
нергетики в забезпеченні енергетичної незалежності Ук$
раїни, напрями енергозбереження й економії витрат па$
ливно$енергетичних матеріалів, досліджені проблеми їх
використання в аграрному секторі України.
Проте недостатньо висвітленими залишаються пи$
тання перспектив виробництва і використання біопалив
у сільському господарстві для забезпечення енергетич$
ної незалежності галузі на засадах сталого розвитку.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити й проаналізувати забезпе$
чення агропромислового комплексу України паливно$
енергетичними ресурсами та обгрунтувати пропозиції
забезпечення енергетичної незалежності агро$
промислового комплексу на основі виробництва понов$
люваних джерел енергії із сільськогосподарської сиро$
вини та відходів.

Рис. 1. Частка кінцевого споживання енергії за секторами економіки в Україні та ЄС у 2018 р., % від валового
кінцевого споживання енергії
Джерело: сформовано за даними Eurostat [1] та Державної служби статистики України [2].
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Таблиця 1. Енергоспоживання АПК України за 2014—2018 рр., тис. т н. е.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Види палива й енергії
Вугілля й торф
Сира нафта
Нафтопродукти
Природний газ
Атомна енергія
Гідроелектроенергія
Вітрова, сонячна енергія і т. п.
Біопаливо та відходи
Електроенергія
Теплоенергія
Усього

2014
9
1320
129
15
300
239
2012

2015
9
1300
129
19
287
212
1957

Роки
2016
8
1427
139
20
302
244
2139

2017
7
1152
131
25
313
218
1847

2018
7
1190
122
37
333
219
1907

Відхилення
2018/2014, +/-2
-130
-7
22
33
-20
-105

Примітка: дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та час
тини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Джерело: сформовано автором за даними Державної служби статистики України [2].

ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Незважаючи на кризові явища в економіці країни,
аграрний сектор демонструє стабільність і зростання
обсягів виробництва продукції та надходжень до дохі$
дної частини бюджету. Сільське господарство є джере$
лом надходження валютної виручки в країну, адже агро$
продовольчий експорт у 2019 році склав 22,14 млрд дол.
США, що становить 44,3% від загального експорту. При
цьому частка сільського господарства в світовому ВВП
становить близько 4%, в Україні — понад 10%, а це
свідчить, що вуглецева інтенсивність сільського госпо$
дарства (обсяг викидів на одиницю виробленої про$
дукції) досить велика. У 2018 році в структурі кінцевого
енергоспоживання сільське господарство загалом по
країнах$членах ЄС становило 2,68%, в Україні — 1,695%
(рис. 1) [8, с. 21].
За даними Державної служби статистики Украї$
ни, у 2018 році у структурі енергоспоживання АПК Ук$
раїни найбільшу частку займають нафтопродукти (1190
тис. тн.е.), електроенергія (333 тис. т н. е.), теплоенергія
(219 тис. т н. е.) та природній газ (122 тис. т н. е.). Спо$
живання енергії, виробленої з вугілля й торфу (7 тис. т
н. е.) та біопалив і відходів (37 тис. т н. е.) становить не$
значну частку (табл. 1) [2].

Враховуючи те, що економіка України забезпечена
власними ресурсами лише на 50—60% (вугілля й торф
— 51,1%, сира нафта — 64,4%, природний газ — 64,3%),
то у структурі спожитих енергоресурсів агропромисло$
вим комплексом переважає імпорт.
Нині основним енергоносієм в аграрному секторі є
рідке пальне із нафтопродуктів. Тому значною мірою
ефективний розвиток сільськогосподарського вироб$
ництва залежить від сталого забезпечення галузі диз$
паливом і бензином за стабільними цінами.
Витрати на придбання паливно$мастильних мате$
ріалів у сільськогосподарському виробництві щороку
зростають, і це призводить до зростання вартості виго$
товленої сільськогосподарської продукції.
У 2019 році українські сільськогосподарські
підприємства придбали нафтопродукти та енергетичні
матеріали у розмірі: 101 тис. т бензину, 1454,7 тис. т
дизельного пального, 2,2 тис. т мазуту паливного,
227,8 тис. ц оливи та мастила, 42,5 тис. т вугілля,
292,4 млн м3 природного газу. Попри те, що обсяг прид$
баних паливно$мастильних матеріалів підприємствами
АПК по роках в обсягах відрізняється на незначну ве$
личину, проте загальна вартість придбаних паливно$
мастильних матеріалів та інших енергетичних ресурсів
суттєво щорічно зростає (табл. 2) [2]. Обсяг викорис$

Таблиця 2. Придбання нафтопродуктів та енергетичних матеріалів
сільськогосподарськими підприємствами України у 2014—2019 рр.

Показник

Роки
2014

2015

2016

Бензин, тис. т
Дизельне пальне, тис. т
Мазут паливний, тис. т
Оливи, мастила, тис. ц
Вугілля, тис. т
Природний газ, млн м3

149,3
1412,6
2,9
212,8
49,8
397,4

132,8
1255,6
1,8
221,7
60,6
285,0

Бензин, грн/т
Дизельне пальне, грн/т
Мазут паливний, грн/т
Оливи, мастила, грн/ц
Вугілля, грн/т
Природний газ,
грн/тис.м3

14346,5
12895
7469,7
2333,6
950,4

17575,5
14970,3
9310,8
3468,2
1424,5

Обсяг
130,3
1319,3
2,0
240,5
65,0
338,4
Ціна
18601,9
15038,5
10633,0
3543,1
1870,4

4684,1

6764,7

6670,2

Бензин
Дизельне пальне
Мазут паливний
Оливи, мастила
Вугілля
Природний газ

Відхилення,
(2019 до
2014) +/-

2017

2018

2019

125,3
1345,4
2,9
233,9
74,5
330,1

109,3
1445,0
4,2
261,9
57,6
298,9

101
1454,7
2,2
227,8
42,5
292,4

-48,3
42,1
-0,7
15
-7,3
-105

22750,0
18948,8
13347,4
3984,3
2526,2

27123,8
23863,2
15962,8
3991,5
3088,7

25185
21488,2
15706,4
5384,7
3222,6

10838,5
8593,2
8236,7
3051,1
2272,2

7496,1

9361,0

6672,5

1988,4

2543,7
31258,9
34,6
1226,6
137,0
1951,0

601,9
19792,5
7
856,5
109
393,4

Витрати на придбання, тис. грн
1941,8
1742,2
2141,9
2334,03 2423,8
11466,4
11222,4 18215,5 18796,7 19840,3
27,6
28,7
21,7
16,8
21,3
370,1
387,8
496,6
768,9
852,1
28,0
121,2
47,3
86,3
121,6
1557,6
1790,7
1861,5
1927,9
2257,2

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [2].
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Рис. 2. Співвідношення динаміки цін на нафту та бензин А295 і дизпаливо
в Україні за 2001—2020 рр.
Джерело: сформовано за даними [20].

тання дизельного палива, порівняно з 2014 роком, зріс
на 42,1 тис. т. Це можна пояснити тим, що на грунто$
обробних, посівних і збиральних роботах застосо$
вується сільськогосподарська техніка, яка працює пе$
реважно на дизельному пальному. А оскільки, валова
продукція сільського го сподарства що року
збільшується, то, відповідно, зростають й обсяги спо$
живання аграрним сектором дизельного палива. Змен$
шення використання бензину сільським господарством
можна пояснити скороченням парку автомобілів, пра$
цюючих на бензині.
Це пов'язано з тим, що попри періодичні суттєві па$
діння цін на нафту, інколи навіть у 1,5—2 рази, нафтот$
рейдери не тільки пропорційно не зменшують ціну, ста$
більно утримують її високою і навіть збільшують (рис.
2) [20]. За даними Державної служби статистики Украї$
ни, ціна на бензин у 2019 році зросла майже вдвічі (у
2019 році на 10838,5 грн/т, порівняно з 2014 роком); ана$
логічна тенденція спостерігається на дизельне пальне
(зросла у 2019 році порівняно з 2014 роком на 8593,2
грн/т), природний газ (ціна зросла на 1988,4 грн/тис. м3)
та інші види енергетичних ресурсів [2].
У 2019 році у структурі прямих витрат для вироб$
ництва сільськогосподарської продукції усіх типів гос$
подарських формувань аграрного сектору, придбання
нафтопродуктів та енергетичних матеріалів становить
10,3% у структурі собівартості; для дрібних фермерсь$
ких господарств придбання паливно$мастильних мате$
ріалів становить ще більше — 13,7% (табл. 3) [2]. Крім
того, до 2005 року Україна повністю забезпечувала на$
ціональну економіку пальним із нафтопродуктів вітчиз$
няного виробництва, яке було зосереджене у семи ре$
гіонах, де функціонували нафтопереробні підприємства.
Починаючи з 2006 року, скорочення виробництва паль$
ного призводить до залежності від постачання нафто$
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продуктів із інших країн. Такий стан постачання на$
фтопродуктів погіршує економічну ситуацію і ставить
під загрозу енергетичну й продовольчу незалежність
держави [4, с. 62].
Зменшення витрат на енергію у довогостроковій
перспективі можливе за рахунок впровадження альтер$
нативної енергетики, в тому числі і для малого та се$
реднього бізнесу. Альтернативна енергетика у світі
знайшла всебічну підтримку і широке застосування.
Більше того, відповідно до Стратегії сталого розвитку
України до 2030 року, необхідно забезпечити знижен$
ня енергоємності ВВП, забезпечити сталий розвиток
економіки країни біоенергетикою, забезпечувати дос$
туп до недорогих, стійких та сучасних джерел енергії.
Використання енергії поновлюваних джерел сприяє
значному зменшенню тиску на навколишнє середовище,
шляхом зменшення кількості шкідливих викидів і спо$
живання невідновлюваних ресурсів, підвищення енер$
гетичної незалежності, а також підвищення добробуту
населення. Останнє можливе як завдяки зниженню по$
треби населення споживати тепло та енергоресурси, та$
рифи на які останнім часом часто і відчутно підвищу$
ються, завдяки використанню в побуті (а для малих і
середніх підприємств — і в економічній діяльності)
енергії сонця і вітру. Також позитивно на добробут на$
селення впливає можливість реалізувати надлишкову
електроенергію в енергомережу держави за вигідним
"зеленим" тарифом [3; 5; 19].
Аграрний сектор має достатній потенціал для підви$
щення енергоефективності та переходу на відновлювані
джерела енергії задля забезпечення не лише енергетич$
ної незалежності галузі, а й країни загалом.
Представленими дослідженнями встановлено, що
агропромисловий комплекс України, без загрози про$
довольчій безпеці держави та експортному потенціалу

Економiка та держава № 10/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Структура витрат усіх підприємств
на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства у 2019 р.

Усі підприємства
Види витрат
млн грн

у % до
підсумку
100,0

У тому числі
фермерські
господарства
у % до
млн грн
підсумку
78 580,2
100,0

Витрати – усього
463 271,6
Прямі матеріальні витрати – усього, у
266 918,0
57,7
47 299,5
60,2
тому числі
насіння та посадковий матеріал
38 402,2
8,3
8 335,2
10,6
корми
52 678,8
11,4
2 774,4
3,5
з них покупні
23 752,9
5,1
1 299,3
1,7
інша продукція сільського
7 653,1
1,7
309,5
0,4
господарства
мінеральні добрива
69 506,2
15,0
16 364,3
20,8
пальне і мастильні матеріали
40 532,0
8,7
9 995,2
12,7
електроенергія
4 578,8
1,0
536,8
0,7
паливо й енергія
2 651,5
0,6
220,6
0,3
запасні частини, ремонтні та
22 942,0
5,0
4 661,6
5,9
будівельні матеріали для ремонту
Прямі витрати на оплату праці
29 729,6
6,4
4 435,4
5,6
Інші прямі витрати – усього, у тому
98 849,9
21,3
18 696,2
23,8
числі
відрахування на соціальні заходи
6 640,3
1,4
1 029,0
1,3
орендна плата за:
земельні частки (паї)
45 011,5
9,7
8 485,4
10,8
майнові паї
497,9
0,1
44,2
0,1
амортизація
32 292,9
7,0
7 129,1
9,1
Загальновиробничі витрати – усього
67 774,1
14,6
8 149,1
10,4
з них оплата послуг сторонніх
35 714,8
7,7
4 413,0
5,6
організацій
Примітка: дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та час
тини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Інформацію сформовано по підприємствах з основним видом діяльності: "Вирощування однорічних і дворічних культур", "Ви
рощування багаторічних культур", "Відтворення рослин", "Тваринництво", "Змішане сільське господарство", "Допоміжна діяльність
у сільському господарстві та післяурожайна діяльність" та "Виробництво м'яса свійської птиці" (коди 01.1 — 01.6 та 10.12 за КВЕД
ДК 009:2010).
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України [2].

галузі, має можливість із вирощеної біомаси на 10 млнга
земель сільськогосподарського призначення та відходів
тваринницької галузі (гній, пташиний послід) виробити
енергії 31,19 млн т н. е. Затрати енергії на виробництво
цієї енергії із біосировини складатимуть 28—31%. Тоб$
то, обсяг додатково виробленої енергії із біомаси ви$
рощеної та виробленої АПК України, що може бути ви$
користана на заміщення енергії, що споживається аг$
ропромисловим комплексом із традиційних джерел ста$
новитиме 21,83 млн т н. е. Це в 6 разів перевищує потре$
бу АПК України в енергії і дає можливість зменшити
обсяги споживання традиційних джерел енергії Украї$
ною на 69,3% [7].
Таким чином, можна говорити про значну роль
альтернативної енергетики не тільки для підвищення
енергетичної незалежності окремої одиниці господа$
рювання, галузі, а й держави загалом, але і в забезпе$
ченні сталого розвитку регіону або країни і підвищен$
ня добробуту населення. Зважаючи на низьку частку
альтернативної енергетики в енергосистемі країни,
потрібні відчутні стимули та заходи на державному
рівні. І для успішної їх розробки важливим є вивчен$
ня досвіду світових країн$лідерів у розвитку альтер$
нативної енергетики. У США фермери отримують
фінансові стимули, що дозволяють компенсувати до
40% вартості енергозберігаючого проєкту, а тому
відновлювана енергетика користується попитом.
Більше того, щоб максимально спростити пошук
інформації створено ряд ресурсів, наприклад, сайт
dsireusa.org, де за штатом можна знайти всі стимули,
що можуть бути отримані при впровадженні та вико$
ристанні альтернативної енергетики: від навчання та
енергетичного аналізу до фінансових стимулів (кре$
дитів та компенсацій) [19].

www.economy.in.ua

ВИСНОВКИ
Агропромисловий комплекс України має достатній
потенціал для підвищення енергоефективності та пере$
ходу на відновлювані джерела енергії. Таким чином
аграрний сектор економіки здійснить перехід на само$
забезпечення енергетичними ресурсами, збільшивши
при цьому виробництво біомас, як сировини для вироб$
ництва альтернативних видів палива. Для цього необхі$
дна державна політика підтримки виробників біопалив
та фінансові стимули компенсації створення відповід$
них проєктів по виробництву, споживанню та постачан$
ню альтернативних видів палива.
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ECONOMIC ESSENCE OF "ENTERPRISE VALUE" CONCEPT AND ITS GROWTH DETERMINANTS

Мета статті полягає в подальшому розвитку теорії вартості в контексті уточнення сутності поняття
"вартість підприємства" та детермінант її зростання на основі синтезу підходів до її тлумачення.
У ході дослідження було використано такі методи: структурноQлогічного аналізу (формуючи логіку
та структуру роботи), узагальнення (при уточненні походження та змісту категорії "вартість"), хронолоQ
гічного та порівняльного аналізу (під час вивчення основних підходів до трактування суті поняття
"вартість підприємства"); системного підходу (для визначення детермінант зростання вартості підприєQ
мства в розрізі основних підходів до визначення її сутності).
Результати дослідження показали, що категорія "вартість" виступає об'єктом дослідження багатьох
наук, а в економічній теорії знаходить вираження у відносинах між суб'єктами господарювання, пов'язаQ
ними обміном певного товару. Хронологічний аналіз відносно визначення суті поняття "вартість підприєQ
мства" дозволив виокремити ціннісноQціновий, стратегічний, майновий, системний та комплексний підхоQ
ди до його тлумачення, які розкривають багатогранність та змістовність поняття, що вивчається. ВодноQ
час порівняльний аналіз визначає недоліки кожного з підходів, що і виступає основою розкриття суті
вартості підприємства як грошового вираження справедливої його цінності, що сформувалась на основі
вартості його матеріальних та нематеріальних активів, майбутніх грошових потоків генерованих субQ
'єктом господарювання під впливом факторів його ділового середовища.
Визначено, що до детермінант зростання вартості підприємства слід віднести систему факторів, векQ
торами впливу яких виступають ефективність роботи підприємства, цінність для його власників, майQ
бутні грошові потоки, матеріальні та нематеріальні активи, ділове середовище підприємства.
Перспективи подальших розвідок з позицій дослідження вартості підприємства доцільно пов'язати з
уточненням сутності, переваг і недоліків існуючих підходів до оцінки вартості підприємства та визнаQ
чення оптимальної комбінаторики методів їх оцінювання.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The purpose of the article is further development of the value theory within specification of "enterprise value"
concept and its growth determinant based on the synthesis of the main approaches to value definition.
During the research was used the list of the following methods: structureQlogical analysis (during forming
the logic and the structure of the research), generalization (during specification of the origin and the sense of the
"value" category), chronological and comparable analysis (during the study of the main approaches to definition
of "enterprise value" concept), system approach (for definition of enterprise value growth determinant within
main approaches to its essence forming).
The results of the research have shown that the "value" category, being an object within a wide range of
sciences, in economy theory is defined as the relations between business entities, which are related to specific
good exchange. Chronological analysis of the definition of the essence of "enterprise value" concept enabled to
distinguish valueQprice, strategic, property, system and complex approaches to its interpretation, which reveal
versatility and meaningfulness of enterprise value concept. At the same time, comparable analysis defines
disadvantages of each approach, this fact is a base of revealing of enterprise value as monetary expression of
enterprise fair value, which was formed based on enterprise tangible and intangible assets value, future cash
flow which is generated under main drivers of business environment.
It was defined that the list of main growth determinants should include the system of the factors the main
influence vectors of which are working efficiency of the enterprise, enterprise value for its owners, future cash
flow, tangible and intangible assests, enterprise business environment.
The prospects of the future researches of enterprise value should be dedicated to specification of the essence,
advantages and disadvantages of the existing approaches to valuation of the enterprise and defining optimal
valuation method combinations within mentined approaches.

Ключові слова: теорія вартості, підприємcтво, варість підприємства, чинники впливу на вартість підприє
мства, ретроспективний аналіз.
Key words: value theory, enterprise, enterprise value, enterprise value drivers, retrospective analysis.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасній економічній теорії одним із ключових
понять, яке характеризує цінність підприємства для рин$
кового середовища, виступає вартість. Будучи багато$
гранною категорією, яка несе в собі суспільну, економ$
ічну, технічну оцінку, може вказувати як на цінність
підприємства для певної групи суб'єктів ринкових відно$
син, так і на його стратегічні можливості, наявний май$
новий стан, ступінь адаптивності до умов зовнішнього
середовища тощо. Дослідження детермінант зростання
вартості підприємства дозволяє віднайти необхідні ре$
зерви поліпшення його позицій на ринку, уточнити стра$
тегічні пріоритети розвитку, визначити шляхи покра$
щення ділової репутації, забезпечити подальше зрос$
тання інвестиційної привабливості підприємства, опти$
мізувати ступінь взаємодії зі стейкхолдерами, сформу$
вати необхідну основу його зростання. Враховуючи, що
існуючі нині обмеження (як результат поширення пан$
демії) щодо підвищення ділової активності підприємств
і малого та середнього бізнесу зокрема, можуть мати
серйозні наслідки для зміни цінності підприємств, про$
блема уточнення змістовного наповнення поняття
"вартість підприємства" та вивчення детермінант її зро$
стання виступає доволі актуальною.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням питань формування та оцінювання
вартості підприємства займалось багато вітчизняних і
зарубіжних учених. Так, Л. Пронько та С.Березюк вив$
чали взаємозв'язок вартості, оцінки, капіталізації та
ціни з позицій теорії підприємств, а також методи, які
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дозволяють адекватно оцінити їхню вартість [1].
М. Altan розкриває аналітичний взаємозв'язок між вар$
тістю фірми та її фінансовою структурою, аналізуючи
як короткострокова заборгованість, довгострокова за$
боргованість і акціонерний капітал можуть впливати на
вартість фірми [2]. О. Асканова та А. Карпенко дослі$
дили еволюцію підходів до поняття "вартість бізнесу",
методів її оцінювання [3]. Разом з тим, саме поняття
"бізнес" може застосовуватись і до приватного підприє$
мництва, що ускладнює розуміння запропонованого
авторами тлумачення досліджуваної категорії. Н. Тер$
тична здійснює розробку та обгрунтування теоретико$
методичних положень комплексної оцінки вартості
підприємства [4]. Г. Островська досліджуючи теоре$
тичні, методологічні та прикладні проблеми управління
вартістю підприємств, наголошує на тому, що вартість
лишається однією з найбільш дискусійних категорій еко$
номічної теорії [5]. Натомість, авторка наводить об'єк$
тивні причини такого явища, а також аналізує погляди
представників різних шкіл економічної теорії на цю ка$
тегорію. Такі вчені, як Н. Городнова та С. Чернов підійма$
ють питання впливу на вартість компанії такого факто$
ра як корпоративна етика [6]. Проте, не даючи чіткого
визначення сутності даного фактора, автори зводять
полеміку до пошуку шляхів покращення стратегічного
управління компанією. Г. Козаченко і Г. Янчук розкри$
вають предмет оцінки в управлінні підприємством на
основі вартісного підходу [7], а І. Яремко — на основі
порівняльного підходу [8]. Разом з тим, використання
синтезу підходів до оцінки вартості підприємства є більш
приємливим, порівняно з однобокістю встановлення
вартості, адже несе в собі більше об'єктивності та точ$
ності. На доцільності врахування внеску нематеріаль$
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Суспільно визнаний еквівалент
цінності об’єкта оцінки,
виражений у грошовій формі.

Економічна категорія, яка
виражає відносини між
суб’єктами господарської
діяльності, що пов’язані
суспільним поділом праці й
обміном товарами та
послугами

Гроші чи грошовий
еквівалент, який покупець
готовий обміняти на певний
предмет чи об’єкт

Втілена й уречевлена в продукті (певній цінності) суспільна праця (час, сили, знання, досвід
тощо)
Рис. 1. Тлумачення змісту категорії "вартість" у різних науках
Джерело: авторська розробка.

них активів при оцінці вартості підприємства наголошу$
ють В. Захарченко [9] та В. Шипов [10]. Заслуговує на
увагу доробок О. Давидова, який з різних позицій роз$
криває вартість підприємства як економічну категорію
[11]. Незначним недоліком є урахування його товарної
специфіки в ринковій економіці. Незавершеним також
є визначення рівнів задоволення потреб стейкхолдерів.
Не достатньо систематизованою, на нашу думку, є по$
зиція О. Міщенко щодо визначення поняття "вартість
підприємства" [12], рівно як і недостатньо обгрунтова$
ним використання цінового підходу в якості основного
при визначенні вартості підприємства. Синтез підходів
при визначення суті досліджуваного поняття пропонує
використовувати Т. Мажирина [13], а також автори
інших наукових публікацій [14; 15]. Аналіз останніх дос$
ліджень і публікацій, які розкривають сутність поняття
"вартість підприємства" та фактори, що впливають на її
динаміку, вказує на зростання важливості досліджува$
ної проблематики та необхідність уточнення його суті,
виходячи з виявлених недоліків тлумачення цієї кате$
горії та виділених підходів до її розуміння, важливість
поглиблення класифікації детермінант зростання вар$
тості.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є подальший розвиток теорії
вартості в контексті уточнення сутності поняття
"вартість підприємства" та детермінант її зростання на
основі синтезу підходів до її тлумачення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У науковій думці вчених сучасності ведеться по$
стійна полеміка навколо сутності категорії "вартість",
яке виступає об'єктом не лише економічних, але й гума$
нітарних, технічних й інших наук (рис. 1). Загалом її
прийнято ототожнювати із величиною суспільної праці,
яка віднайшла своє втілення в певному продукті. Як еко$
номічна категорія, дане поняття знайшло вираження у
відносинах між суб'єктами господарювання, пов'язани$
ми обміном певного товару. Беручи до уваги рівень роз$
витку наукових досліджень, які формують базис виник$
нення нових підходів до трактування економічних ка$
тегорій, виникає доцільність аналізу сутності поняття
"вартість підприємства".
1. Ціннісно$ціновий. Основою вартості виступає
"міра грошового вираження", яка формується з ураху$
ванням ефективності суб'єкта господарювання, а також
цінності для його власників. Так, Л. Пронько трактує
дане поняття з т. з. "якості та соціальної корисності"
[1, с. 385], М. Алтан вважає, що вона знаходить своє
відображення у "оцінках незалежних покупців та про$
давців" [2, с. 1203]. Беручи до уваги факт відсутності
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ефективного ринку в реальному середовищі, що сприяє
відхиленню ціни від дійсної вартості підприємства,
стверджуємо про недосконалість даного підходу. Кате$
горія "ціна" набуває змісту в ході процесу купівлі$про$
дажу підприємства, чи його обміну на інший актив, внас$
лідок чого такий підхід має більш вузьке змістовне зна$
чення порівняно з категорією вартості. Зазначимо, що
даний підхід не набув поширення впродовж періоду ста$
новлення поняття "вартість підприємства".
2. Стратегічний. Його представниками стали О. Ас$
канова та А. Карпенко [3], Н. Тертична [4], Г. Остро$
вська [5], Н. Городнова, С. Чернов [6]. Вартість підприє$
мства, на їх думку, виражається величиною майбутніх
грошових потоків. Найбільш повним є визначення [3,
с. 41—42], де вартість підприємства розкрито з т. з. про$
явів ділової активності компанії та обмежено фактич$
ним (потенційним) приростом потоків економічних ви$
год, достатніх для задоволення очікувань власників
вкладеного капіталу, із врахуванням ризиків. Підкреслю$
ючи дохідну природу підходу, значним його недоліком
є надмірний ймовірнісний характер. Побудова потенц$
ійних грошових потоків супроводжується значною
кількістю припущень, що в умовах динамічності сере$
довища є негативним явищем.
3. Майновий. Трактує вартість підприємства з т. з.
вартості усього наявного у підприємства майна, поділя$
ючи погляди вчених на два напрями. Перший, який пред$
ставляють є Г. Козаченко, Г. Янчук та І. Яремко, поля$
гає в ототожнюванні вартості підприємства з майновою
основою, ігноруючи вплив нематеріальних активів [7; 8].
Другий напрям, якого дотримуються В. Захарченко [9]
й В. Шипов [10], окрім майнової, враховує вартість не$
матеріальних активів. Найбільш повним є трактування
вартості як "ймовірнісної грошової величини, яку по$
тенційний покупець буде готовий заплатити за підприє$
мство, що оцінюється, тобто за усі представлені його
активи", підкреслюючи добровільний характер угоди,
однакову компетентність продавця та покупця [10].
Недоліками підходу є відсутність впливу на вартість
потенційних вигод від володіння підприємством, а та$
кож нівелювання взаємодії підприємства із зовнішнім
середовищем.
4. Системний. У розрізі цього підходу підприємство
розглядається як відкрита система, що перебуває під
впливом багатьох факторів, які обумовлюють форму$
вання величини вартості підприємства. Так, відповідно
до трактування представників даного підходу, вартість
підприємства "є критерієм їх розвитку й ефективного
функціонування в наявних умовах зовнішнього середо$
вища". Основним недоліком системного підходу є його
обмеженість, яка обумовлена спрямованістю на взаємо$
дію із зовнішніми факторами, ігноруючи при цьому
внутрішні, які, як відомо відіграють ключову роль при
формуванні вартості підприємства.
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Таблиця 1. Хронологічний аналіз підходів вчених до трактування поняття
"вартість підприємства"

Рік
Підхід
2020 Комплексний
2014 Комплексний

Автор
Н. Климаш
[14]
О. Давидов
[11]

2013 Комплексний

О. Міщенко
[12]

2011 Ціннісноціновий

М. Altan [2]

2011 Ціннісноціновий
2010 Стратегічний

Л. Пронько,
С. Березюк [1]
О. Асканова,
А. Карпенко
[3]

2009 Стратегічний

Н. Городнова,
С. Чернов [6]

2007 Системний

Т. Мажирина
[13]

2007 Стратегічний

Г. Островська
[5]

2006 Стратегічний

Н. Тертична
[4]

2005 Майновий

І. Яремко [8]

2005 Майновий

Г. Козаченко,
Г. Янчук [7]
В. Шипов
[10]

2003 Майновий

2002 Майновий

В. Захарченко
[9]

Трактування
Вартість підприємства визначає як сукупну характеристику фінансових показників
його діяльності та інтересів різних учасників ринкових відносин
Вартість підприємства – це міра грошового вираження величини перевищення
корисного результату діяльності підприємства для стейкхолдерів над витратами із
залучення капіталу з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх драйверів вартості
підприємства
Вартість підприємства – це сумарна вартість всіх активів підприємства та вартість
майбутніх грошових потоків, що можуть бути генеровані даними активами,
виражена в ціні, за якою можна купити чи продати підприємство
Визначає дане поняття з точки зору ціни його купівлі-продажу за оцінками
незалежних покупців і продавців, які володіють повною інформацією про підприємство і
не зазнають тиску від будь-кого
Вартість підприємства визначають як грошовий вимір його економічної цінності,
якості та соціальної корисності
Вчені розглядають вартість підприємства як вияв його ділової активності, сутнісною
характеристикою якого є фактичний чи потенційний приріст потоків економічних
вигід, які будуть достатні для задоволення очікувань власників інвестованого
капіталу (враховуючи вартість невідчутних активів), приймаючи до уваги
притаманні вкладенням ризики
Під вартістю компанії розуміють суму усіх чистих грошових потоків, що створені за
час її функціонування в прогнозовані та післяпрогнозовані періоди, дисконтовані до
поточного (нульового) моменту часу із врахуванням реальних ризиків відхилення
фактичних грошових потоків від їх очікуваної величини
Вартість підприємства харктеризує як його грошову оцінку як інтегрованої системи,
яка визначає ефективність його діяльності з позиції зростання цінності капіталу, що
забезпечує стійке функціонування підприємства
Вартість підприємства визначає як визнаний еквівалент, що виражено виражено у
грошових одиницях на встановлений час, ймовірнісну величину, що визначається
розрахунково на основі прогнозованих дій шляхом оцінювання факторів цінності
підприємства для зацікавлених осіб і суспільства
Під вартістю підприємства розуміє інтегральну характеристику, що вказує на вектор
розвитку підприємства та його спроможність генерувати цінності для різних груп
учасників ринкових відносин
В основі вартості підприємства визначено суму вартостей елементів, які його
утворюють
Вартість підприємства утотожнюється із його вартістю як єдиного майнового
комплексу
Вартість підприємства розуміється як сума вартостей усіх його активів. Ймовірнісна
грошова величина, яку потенційний покупець буде готовий заплатити за
підприємство, що оцінюється, тобто за усі представлені його активи, в результаті
комерційної угоди між добровільними і компетентними продавцем і покупцем
Під вартістю підприємства вважає вартість усього майнового комплексу підприємства,
що функціонує, включаючи нематеріальні активи

5. Комплексний. Цей підхід є найбільш універсаль$
ним. Так, трактування поняття "вартість підприємства"
шляхом синтезу підходів є наступним: ціннісно$ціново$
го та стратегічного: міра грошового вираження величи$
ни перевищення корисного результату діяльності
підприємства для стейкхолдерів над витратами із залу$
чення капіталу з урахуванням впливу внутрішніх і
зовнішніх драйверів (О. Давидов [11, с. 18]); ціннісно$
цінового, майнового та стратегічного: сумарна вартість
активів підприємства та вартість майбутніх грошових
потоків, що генеровані активами, виражена в ціні, за
якою можна купити чи продати підприємство (О. Мі$
щенко [12]); ціннісно$цінового та системного: грошова
оцінка підприємства як системи (пов'язаної з зовнішнім
середовищем і спрямованої зацікавленими у ній група$
ми осіб), яка націлена на його збереження та розвиток і
характеризує ефективність діяльності з позиції зростан$
ня цінності його капіталу (Т. Мажирина [13, с. 36]). Ви$
сока популярність даного підходу є об'єктивною, беру$
чи до уваги зростання динамічності причинно$наслідко$
вих зв'язків, що обумовлено стрімким розвитком еко$
номічних систем.
На основі проведеного аналізу трактувань дослід$
жуваної економічної категорії, під вартістю підприєм$
ства вважатимемо грошове вираження справедливої
цінності даного підприємства, яка сформувалася на
основі вартості його матеріальних та нематеріальних
активів, майбутніх грошових потоків генерованих суб'єк$
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том господарювання, під впливом факторів його діло$
вого середовища.
Провівши ретроспективний аналіз обраної еконо$
мічної категорії та сформувавши власне визначення, по$
дамо основні детермінанти зростання поняття "вартість
підприємства" в розрізі основних підходів до трактуван$
ня даної категорії (табл. 2).
Базуючись на вищенаведених дослідженнях, може$
мо зробити висновок про наявність численної кількості
факторів впливу на зростання вартості компанії, що зу$
мовлено значною кількістю основних підходів до трак$
тування її суті.
Так, у розрізі ціннісно$цінового підходу, вектор де$
термінантів впливу на ріст вартості компанії має спря$
мування на ефективність роботи підприємства та
цінність останнього для власників. Основними факто$
рами, що забезпечують зростання вартості є наступні:
підвищення ліквідності підприємства, залучення до
участі в діяльності материнських компаній, реалізація
конкурентної цінової політики, поліпшення фінансово$
го стану, підвищення рівня рентабельності інвестицій
тощо.
У межах стратегічного підходу основний вектор
впливу факторів зосереджений на майбутніх грошових
потоках компанії, а самі ж фактори повинні забезпечу$
вати покращення значень даного показника. Відповід$
но, такими факторами повинні стати: сприятливі мак$
роекономічні та кліматичні тренди, ефективна антикри$
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Таблиця 2. Детермінанти зростання вартості підприємства в розрізі основних підходів до її визначення

Підхід
Ціннісноціновий

Вектори впливу
факторів
Ефективність роботи
підприємства;
цінність для його
власників

Фактори

– рівень ліквідності підприємства;
– ступінь участі підприємства в діяльності материнських
компаній (за умов холдингу);
– цінова політика підприємства;
фінансовий стан;
– рівень рентабельності інвестицій
Стратегічний Майбутні грошові
– макроекономічні тренди;
потоки
– передбачення економічних криз в майбутньому;
– прогноз попиту та пропозиції на ринках;
– діяльність авторитетних компаній, що спеціалізуються на
економічних прогнозах;
– прогноз зміни природніх умов;
– рівень загострення політичної ситуації на міжнародній арені;
– ситуація в країні
Майновий
Матеріальні та
– стан ринку нерухомості в країні;
нематеріальні активи – приналежність підприємства до великих корпорацій;
– стан основних засобів підприємства;
– сила бренду компанії;
– наявність ділової репутації;
– рівень інвестицій в основний та оборотний капітал;
– якість внутрішньогосподарського управління;
– структура капіталу
Системний
Ділове середовище
– кон’юнктура ринку;
підриємства
– розвиток НТП;
– участь на фондовому ринку;
– діяльність конкурентів;
– відносини зі споживачами;
– відносини із постачальниками;
– відносини з посередниками тощо
Комплексний Залежно від виду поєднання (можливі усі вище подані)
Джерело: розроблено на основі [1; 3; 6; 11; 12; 15].

зова політика, здійснення стратегічного планування та
прогнозування або ж залучення для цього експертних
компаній з високим рівнем авторитетності, сприятлива
ситуація в країні та на політичній арені.
В основі майнового підходу вектор впливу факторів
направлений на матеріальні та нематеріальні активи
компанії. До цих факторів належать: пожвавлення на
ринку нерухомості країни, приналежність підприємства
до великих корпорацій, покращення стану основних та
оборотних засобів, посилення бренду підприємства, по$
кращення ділової репутації, ріст інвестицій в основний
та оборотний капітал, поліпшення структури капіталу.
У розрізі системного підходу вектор детермінантів
впливу на ріст вартості компанії повинен включати на$
ступні фактори: сприятливі ринкові умови, відповідність
політики підприємства розвитку техніки та технологій,
ефективність відносин зі споживачами, постачальника$
ми, конкурентами тощо.
Залежно від виду поєднань, в межах комплексного
підходу можливим є весь діапазон зазначених векторів
впливу та факторів зокрема. В якості оціночних показ$
ників тут також можуть виступати рейтинги країни на
міжнародних ринках [16].
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Розвиток теорії вартості є одним з тих напрямів еко$
номічної теорії, навколо якого відбувається широка
полеміка не лише з приводу уточнення сутності кате$
горії "вартість" чи понять "вартість підприємства",
"вартість бізнесу", "вартість капіталу" тощо. Не менш
важливим є розкриття детермінант, які можуть впли$
нути на вартість підприємства чи бізнесу. Адже визна$
чення сутнісних характеристик того чи іншого еконо$
мічного явища чи процесу неодмінно позначається на
результативності дослідження загалом.
Здійснений в роботі аналіз підходів учених до трак$
тування поняття "вартість підприємства" дозволив ви$
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окремити п'ять основних напрямів походження вартості
підприємства: ціннісно$ціновий, стратегічний, майновий,
системний та комплексний. На основі критичного ана$
лізу думок вчених сформовано власне визначення по$
няття "вартість підприємства" як грошового виражен$
ня справедливої цінності цього підприємства, яка сфор$
мувалася на основі вартості його матеріальних та нема$
теріальних активів, майбутніх грошових потоків гене$
рованих суб'єктом господарювання, що сформувалась
під впливом факторів його ділового середовища.
Застосований системний підхід дозволив встанови$
ти, що до детермінант зростання вартості підприємства
необхідно віднести таку систему факторів, векторами
впливу яких виступатимуть ефективність роботи під$
приємства, його цінність для власників, майбутні гро$
шові потоки, матеріальні та нематеріальні активи, діло$
ве середовище підприємства.
Перспективи подальших розвідок слід пов'язати з
вивченням сутності, переваг і недоліків існуючих під$
ходів до оцінки вартості підприємства та визначення
оптимальної комбінаторики методів їх оцінювання.
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INSTITUTIONAL FEATURES OF INTERNATIONAL FINANCING OF INNOVATION ACTIVITIES
IN UKRAINE

Критичний стан розвитку інноваційного середовища в Україні та обмеженість внутрішніх фінансоQ
вих можливостей обумовлюють необхідність залучення міжнародних фінансових ресурсів для реалізації
інноваційних проєктів. Успішний менеджмент на міжнародному фінансовому ринку в інноваційній сфері
найбільше залежить від стану інституціалізації інноваційного середовища, яка покликана врегулювати
відносини між інститутами міжнародного фінансування інновацій та вітчизняними суб'єктами інноваQ
ційної діяльності, структурувати їхню поведінку на міжнародному ринку капіталу та забезпечити її впоQ
рядкованість та передбачуваність.
Попри численні наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких розглядаються різні аспекти
інституціалізації економічних процесів, найменш дослідженими залишаються міжнародні інститути
фінансового характеру. Зважуючи на критичну важливість фінансової складової в активізації інновацQ
ійного процесу, дослідження інститутів міжнародного фінансування інноваційних проєктів в Україні є
актуальною науковою проблемою. Тому метою статті стало дослідження характеристик і особливостей
функціонування основних інститутів — інституту прямих іноземних інвестицій та інституту міжнародQ
ного кредитування інноваційної діяльності та оцінка результативності їх використання для нарощуванQ
ня інноваційного потенціалу країни.
У статті здійснено аналіз задіяння основних фінансових інститутів для підвищення рівня інноваційQ
ності національної економіки, окреслено основні суб'єкти прямих іноземних інвестицій та міжнародноQ
го кредитування інноваційної діяльності, встановлено проблеми повноцінного використання потенціаQ
лу цих інститутів в Україні, доведено необхідність комплексного підходу у розвитку інституційного сеQ
редовища інноваційної сфери для досягнення цілей підвищення конкурентоспроможності національної
економіки. Першочерговим завданням вдосконалення інституційного середовища, ефективного і цілесQ
прямованого використання потенціалу інститутів прямих іноземних інвестицій та міжнародного кредиQ
тування інноваційної сфери є формування і синхронний розвиток інституту права, інституту проєктного
менеджменту, соціальних та інших інститутів.
The critical state of development of the innovation environment in Ukraine and the limited domestic financial
opportunities necessitate the involvement of international financial resources for the implementation of innovative
projects. Successful management in the international financial market in the innovation sphere largely depends
on the state of institutionalization of the innovation environment, which aims to regulate relations between
institutions of international innovation financing and domestic innovation actors, structure their behavior in
the international capital market and ensure its orderliness and predictability.
Despite the numerous scientific works of domestic and foreign scholars, which consider various aspects of
the institutionalization of economic processes, the least studied are international institutions of a financial nature.
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Given the critical importance of the financial component in the intensification of the innovation process, the
study of institutions of international financing of innovation projects in Ukraine is an urgent scientific problem.
Therefore, the aim of the article is to study the characteristics and features of the main institutions — the Institute
of Foreign Direct Investment and the Institute of International Lending to Innovation and assess the effectiveness
of their use to increase the innovation potential of the country.
The article analyzes the involvement of main financial institutions to increase the level of innovation of the
national economy, outlines the main subjects of foreign direct investment and international lending for innovation,
identified problems of full use of the potential of these institutions in Ukraine, the necessity of the complex
approach in development of the institutional environment of innovative sphere for achievement of the goals of
increase of competitiveness of national economy is proved. The primary task of improving the institutional
environment, effective and purposeful use of the potential of foreign direct investment institutions and
international lending for innovation is the formation and simultaneous development of the Institute of Law, the
Institute of Project Management, social and other institutions.
Ключові слова: інституціалізація, міжнародне фінансування, інститути, інноваційна діяльність, прямі
іноземні інвестиції, кредитування.
Key words: institutionalization, international financing, institutes, innovation activity, foreign direct investment,
lending.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ускладнення глобальної епідеміологічної
ситуації боротьба за конкурентоспроможність націо$
нальних економік ще більше загострюється, оскільки
лише висококонкурентні економіки здатні в екстремаль$
них ситуаціях забезпечити безпеку, високий рівень і
якість життя своїх громадян. У досягненні високих по$
зицій конкурентоспроможності визначальною є іннова$
ційна складова, яка для України стала ще й фундамен$
тальним викликом у її глобалізаційних інтеграційних
процесах. Критичний стан розвитку інноваційного се$
редовища в Україні та постійна втрата нею позицій у
міжнародних рейтингах інноваційності та конкурентос$
проможності обумовлені численними факторами, серед
яких найважливішим визнана нестача фінансових ре$
сурсів для реалізації інноваційних проєктів, які зазви$
чай пов'язані з певними ризиками [1, с.5]. У зоні особ$
ливого ризику перебуває фінансування початкового
етапу інноваційного процесу — етапу генерування ідей
та проведення наукових досліджень як основи форму$
вання інноваційного потенціалу. Проте в Україні пито$
ма вага витрат на наукові дослідження і розробки у ВВП
постійно скорочується: у 2017 році вона становила 0,45%
(проти 0,55% у 2015 р. та 0,75% у 2010 р.) у той час коли
у країнах ЄС частка витрат на науку у ВВП становить у
середньому 2,06% [2, с. 62].
Протягом тривалого часу традиційно в Україні ос$
новним джерелом впровадження інноваційних проєктів
були власні кошти підприємств (у 2018 році у промис$
ловості вони становили 88,2% [2, с. 68]). Проте у сучас$
них умовах власні кошти підприємств є не надійним і не
достатнім джерелом для здійснення інноваційної діяль$
ності, що обумовлює необхідність задіяння інших дже$
рел фінансування цієї сфери, зокрема міжнародних
фінансових ресурсів. Як свідчать дані офіційної статис$
тики вони використовуються вітчизняними суб'єктами
господарювання не в повній мірі. Нині частка коштів іно$
земних інвесторів у загальному обсязі фінансування
інновацій, наприклад, у промисловості, знаходиться на
низькому рівні і становить близько 0,9%.
Успішний менеджмент на міжнародному фінансово$
му ринку в інноваційній сфері найбільше залежить від
стану інституціалізації інноваційного середовища, яка
покликана врегулювати відносини між інститутами
міжнародного фінансування інновацій та вітчизняними
суб'єктами інноваційної діяльності, структурувати їхню
поведінку на міжнародному ринку капіталу, надати їй
характеристику впорядкованості та передбачуваності
для досягнення цілей динамічного економічного розвит$
ку на основі інновацій.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у дослідження основ інституалізації
та загальних проблем інституційного забезпечення еко$
номічного розвитку належить вченим економічної теорії
зі світовим ім'ям Д. Норту [3], Р. Нурєєву [4], П. Тол$
берту [5], Дж. Стигліцю [6], В. Ростоу [7] та іншим.
Науковому пошуку у царині інституційних факторів
трансформаційних перетворень в інноваційній моделі
розвитку економіки присвячені напрацювання сучасних
вчених: А. Аузана [8], А.І. Даниленка [9], В.П. Дубіщева
[10], Л.М. Ентіна [11], Д.Г. Лук'яненка [12], А.М. Поруч$
ника [13] та інших вітчизняних і зарубіжних науковців.
У наукових працях українських і зарубіжних вчених
розглядаються різні аспекти інституціалізації економі$
чних, суспільних, політичних та інших процесів. Проте
з точки зору інституціалізації інноваційної сфери най$
менш дослідженими є інститути фінансового характе$
ру. З огляду на те, що фінансова складова є критично
важливим фактором активізації інноваційної діяльності
в Україні, теоретико$прикладні проблеми формування
і використання інституційного потенціалу у сфері
міжнародного фінансування інноваційної діяльності
потребують більш детального розгляду та додаткових
наукових пошуків.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження характеристик і особ$
ливостей функціонування основних фінансових інсти$
тутів: прямих іноземних інвестицій та інституту міжна$
родного кредитування інноваційної діяльності в Україні
та оцінка результативності їх функціонування з позиції
досягнення цілей інноваційного розвитку економіки та
задоволення інтересів суб'єктів інноваційної діяльності
щодо використання можливостей міжнародного ринку
капіталу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З позиції економічної науки інституціалізацію не$
обхідно розглядати як процес перетворення будь$яких
відносин в інститути, тобто у таку форму цих відносин,
яка матиме встановлені правила, норми, можливості для
саморегуляції тощо. У сфері міжнародного фінансуван$
ня інноваційної діяльності формування інституційного
середовища та його вдосконалення має відбуватися з
метою максимального використання потенціалу фінан$
сових інститутів в активізації інноваційних процесів в
Україні. Звернення до інститутів міжнародного фінан$
сування інноваційної діяльності та їх задіяння у вирі$
шення проблем інноваційного розвитку країни вимагає
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певних знань про їхнє функціонування, встановлення
проблем розвитку та шляхів підвищення ефективності
використання їхнього потенціалу для забезпечення
інноваційного розвитку економіки країни.
Найбільш розвиненим інститутом у сфері міжна$
родного фінансування інновацій є інститут інвестицій,
зокрема прямих іноземних інвестицій (ПІІ), які у сучас$
ному світі стали драйвером інклюзивного розвитку та
визначальним фактором у зміні глобального інновацій$
ного ландшафту. Саме країнами з високорозвиненою
економікою цей інститут активно використовується для
безперервного нарощування інноваційного потенціалу
та підвищення конкурентоспроможності національних
економік. За останніми дослідженнями Світового бан$
ку, МВФ та Конференції ООН з торгівлі і розвитку у
2018 році у рейтингу країн за рівнем прямих іноземних
інвестицій лідирували США, де їх обсяг (сальдо імпорт
мінус експорт) за рік сягнув 354,8 млрд дол., що стано$
вить 1,7% від ВВП [14; 15]. До п'ятірки країн лідерів за
річним обсягом ПІІ входять Китай, Гонконг, Сінгапур,
Нідерланди. Причому саме ці країни за даними Все$
світнього економічного форуму також є лідерами за
індексом глобальної конкурентоспроможності та зай$
мають провідні світові позиції у розвитку та впровад$
женні багатьох новітніх технологій та виробництві ви$
сокотехнологічних товарів і послуг [16; 17].
Проте закономірність, що характерна для розвине$
них економік щодо взаємозв'язку між обсягами ПІІ, на$
рощуванням інноваційного потенціалу та підвищенням
конкурентоспроможності національних економік, в
Україні не спостерігається. Більш детальний розгляд
руху ПІІ в Україні свідчить про існування проблем у цій
сфері.
На початок 2020 року загальний обсяг ПІІ (акціо$
нерного капіталу) за накопичувальним підсумком в еко$
номіці України становив 35,8 млрд дол., з яких 79% інве$
стицій надійшло з країн ЄС [18]. Найбільшими інвесто$
рами в економіку України є Кіпр (30% загального обся$
гу інвестицій), Нідерланди (23%), Велика Британія (6%)
та Німеччина (5%). Майже третина інвестицій спрямо$
вується інвесторами у промисловість, близько 20% — у
фінансову сферу, у підприємства оптової та роздрібної
торгівлі — 7%, у сферу операцій з нерухомим майном
— 12%. Нерівномірно відбувається інвестування і у
розрізі регіонів. Найбільше ПІІ спрямовується у м. Київ
(54%), Дніпропетровську (11%) та Київську (5%) області.
За дослідженнями Всесвітнього економічного фо$
руму за обсягами прямих іноземних інвестицій на душу
населення на рівні 1,6 тис. дол. Україна займає 76 пози$
цію у рейтингу за цим показником серед 86 досліджу$
ваних країн [19]. Для порівняння: у Сінгапурі цей по$
казник перевищує 196 тис. дол. на душу населення, у
Гонконзі — 264 тис. дол., у Великій Британії він знахо$
диться на рівні 30 тис. дол. на одну особу.
Водночас слід зазначити, що державними органами
інноваційна складова ПІІ в економіку України не оці$
нюється, вони відповідно до Закону України "Про ре$
жим іноземного інвестування" не повинні проходити
також державну реєстрацію як інноваційні проєкти [20].
Оцінка впроваджуваних інвестиційних проєктів в Ук$
раїні на предмет їх інноваційності, експертиза імпор$
тованих технологій за критеріями новизни, ступенем
впливу на навколишнє середовище державними органа$
ми у постійному режимі не проводиться, а здійснюють$
ся лише під час окремих періодичних аудиторських пе$
ревірок, що проводяться, наприклад, Рахунковою пала$
тою України. Законом України "Про наукову і науко$
во$технічну експертизу" діяльність щодо експертизи
інвестиційних проєктів обмежена, обов'язковій експер$
тизі щодо інноваційності підлягають лише програми і
проєкти державного значення. Тому стверджувати, що
іноземний акціонерний капітал на 100 відсотків задія$
ний в інноваційному процесі України підстав не існує і
через його незначні обсяги суттєвого впливу на інно$
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ваційні характеристики вітчизняної економіки не ство$
рює.
Основними суб'єктами прямих іноземних інвестицій
у світі є транснаціональні корпорації (ТНК), їм нале$
жить майже 90% світових обсягів прямих зарубіжних
інвестицій. В економіку Україну переважний обсяг іно$
земних інвестицій потрапляє шляхом реалізації інвес$
тиційних проєктів зарубіжними ТНК. Завдяки рішенням
материнських ТНК щодо капіталовкладень та географії
розміщення зарубіжних філій вони суттєво впливають
на формування і розвиток інноваційного потенціалу
країн світу. За даними ООН (United Nations Conference
on Trade and Development — UNCTAD) на 100 найпотуж$
ніших ТНК світу припадає більше 60% зарубіжних ак$
тивів у загальній вартості їхніх активів, близько 60%
зарубіжного персоналу у загальній чисельності персо$
налу ТНК, під їх контролем знаходиться близько 80%
патентів і ліцензій на нові технології, винаходи та ноу$
хау, ними фінансується від 75 до 80 відсотків загально$
го обсягу наукових досліджень [21].
В Україні на кінець 2018 року функціонувало понад
30 світових ТНК, представлених філіями ("Apple",
"Danone", "British Petroleum", "Hewlett Packard",
"Huawei", "CocaCola", "Microsoft", "McDonalds
Corporation", "Metro Cash & Carry", "Nestle", "Procter
& Gamble", "Shell", "Samsung", "Toyota" тощо), що ста$
новить значно менше 1% їх загальної кількості і не може
суттєво впливати на інноваційність національної еконо$
міки. Перспективними для інвестицій ТНК стають ті
країни, які можуть забезпечити розширення ринку збу$
ту виробленої продукції цими корпораціями за рахунок
достатньої купівельна спроможність своїх громадян,
економію на транспортних витратах та вартості робо$
чої сили, дешеві енерго— та інші ресурси, низький рівень
оподаткування, а у підсумку — значні прибутки для
ТНК.
Присутність ТНК в економіці країни пов'язується з
новими інтеграційними можливостями, із збільшенням
конкурентоспроможності національного виробництва,
задоволенням потреб населення у високоякісній про$
дукції, із додатковими фінансовими ресурсами на впро$
вадження технологій, із збільшенням податкових над$
ходжень до державного бюджету, з новими робочими
місцями, із зростанням кваліфікації зайнятих у них пра$
цівників, набуттям передового досвіду управління та
культури ведення бізнесу, із доступом на зовнішні рин$
ки, активізацією зовнішньоторговельних зв'язків тощо.
Проте розміщення ТНК на території країни, на думку
вчених та експертів, потенційно може супроводжува$
тися і негативними моментами: інтенсивним використан$
ням природних ресурсів, впровадженням екологічно
небезпечних виробництв, витісненням з ринку націо$
нального виробника, виробництвом продукції для внут$
рішнього ринку при її обмежених експортних можли$
востях, встановленням монопольних цін на свою про$
дукцію, впровадженням застарілих технологій, відсут$
ністю доступу до інноваційних проєктів, які зазвичай
реалізовуються материнськими ТНК у країнах їх поход$
ження [22—24]. Тому стверджувати про гарантоване за$
безпечення транснаціональними корпораціями іннова$
ційного характеру інвестицій для країни$реципієнта
України підстав не існує.
Отримання максимальної користі від розміщення
ТНК на території країни має досягатися шляхом впро$
вадження протекціоністської національної політики,
заохочення надходження ПІІ інноваційного характеру
у пріоритетні галузі народногосподарського комплек$
су з метою комплексного і гармонійного розвитку те$
риторій та секторів національної економіки і підвищен$
ня їх конкурентоспроможності. Для цього необхідно
вдосконалювати і розвивати інститут права на предмет
впровадження законодавчих норм антимонопольного
нагляду за діяльністю ТНК, запровадження пільгового
оподаткування для іноземних інвесторів за умов розмі$
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щення ними на території країни інноваційних проєктів
у пріоритетних з точки зору національних інтересів га$
лузях економіки тощо. Тобто розвиток інституту ПІІ
потребує синхронного розвитку в країні інституту пра$
ва, інвестиційного менеджменту, соціальних інститутів,
зокрема професійної компетенції органів управління,
їх соціальної відповідальності та чесності, що є переду$
мовою підвищення ефективності діяльності ТНК в Ук$
раїні.
В усьому світі у сфері інноваційного розвитку ши$
рокого розповсюдження отримав інститут кредитуван$
ня, зокрема міжнародними фінансовими організаціями,
який в реаліях України має відігравати вагому роль у
активізації інноваційної діяльності через брак достатніх
внутрішніх фінансових ресурсів на реалізацію інновац$
ійних проєктів та нестабільність вітчизняної банківсь$
кої системи. За даними Міністерства фінансів України
у 2017 році у структурі державних зовнішніх запозичень
частка запозичень на впровадження спільних з міжна$
родними фінансовими організаціями проєктів станови$
ла лише 7,2%, решта — спрямовувалася на фінансуван$
ня дефіциту бюджету, рефінансування зовнішнього бор$
гу та операції з цінними паперами [25]. До основних
суб'єктів іноземного кредитування інновацій в Україні
належить Європейський банк реконструкції та розвит$
ку (ЄБРР), Міжнародний банк реконструкції та розвит$
ку (МБРР — Група Світового банку), Міжнародна
фінансова корпорація (МФК — Група Світового банку),
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ).
Міжнародні фінансові організації Групи Світового
банку (МБРР та МФК) кредитують лише державний сек$
тор, надаючи кредити як зовнішню позику державі, які
використовуються, зокрема, на підготовку і реалізацію
спільних довгострокових інвестиційних проєктів за
пріоритетними напрямами соціально$економічного роз$
витку України. Світовий банк надає запозичення акціо$
нерам Банку, статус якого Україна отримала у 1992 році
і має в ньому 0,77% акцій. З того часу Світовий банк зат$
вердив для України 50 позик загальною сумою 10,1 млрд
дол., з яких Україна фактично отримала лише 7,4 млрд
дол. [26]. За даними Міністерства закордонних справ
України станом на кінець 2019 року за участі Світового
банку в Україні реалізовувалися 12 інвестиційних
проєктів в галузі електроенергетики, розвитку міської
інфраструктури, системи соціальної підтримки та охо$
рони здоров'я населення. Здебільшого спільні проєкти,
що фінансуються Групою Світового банку, пов'язані із
наданням населенню України нових якісних послуг, із
виробництвом нової продукції, забезпеченням нової
якості життя, що дає підстави для віднесення їх до інно$
ваційних.
Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР) — міжнародна фінансова організація, яка є од$
ним із найбільших інституційних інвесторів в Україні,
яка стала його членом у 1992 році. ЄБРР надає цільові
кредити на реалізацію конкретних проєктів розвитку не
лише державним, а й приватним структурам (40% по$
зичкових коштів спрямовується Банком у державний
сектор, 60% — у приватний). ЄБРР кредитує спільні про$
єкти, покриваючи при цьому до 35% загального обсягу
фінансових витрат на проєкт. У цих умовах приватні
підприємці мають бути переконані в інноваційних харак$
теристиках проєктів кредитування та гарантованих, три$
валих ефективних результатах від їх реалізації.
За даними Міністерства фінансів України на поча$
ток травня 2020 року загальний обсяг фінансування,
виділеного Україні ЄБРР від 1992 року, становить
14,8 млрд євро на реалізацію 464 проєктів, з яких 28 — у
державному секторі [27]. На теперішній час на стадії ре$
алізації у державному секторі України перебуває
7 спільних з ЄБРР проєктів на суму кредитів 1,55 млрд
євро та низка проєктів розвитку підприємств малого і
середнього бізнесу (МСБ). За класифікацією ЄБРР у ка$
тегорію МСБ відносяться компанії з річною виручкою
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до 50 млн євро або обсягом активів до 43 млн євро з
кількістю постійних співробітників до 500 осіб. Міні$
мальна сума кредита ЄБРР становить 5 млн дол., яка має
покрити до 35% вартості прєкту. Пріоритетними напря$
мами для фінансування ЄБРР є проєкти перспективних
секторів економіки: агропромисловий комплекс, енер$
гозбереження та енергоефективність, інформаційні тех$
нології, зв'язок, транспорт.
Для отримання кредиту від ЄБРР проєкти мають
бути прибутковими, передбачати гарантоване фінансу$
вання усіма сторонами, відповідати інтересам національ$
ної економіки та стандартам екологічної безпеки. Для
підприємств МСБ кредитування Банком проєктів зале$
жить від: показника EBITDA (Earning Before Interest,
Taxes, Depreciation and Amortization — прибуток до
сплати відсотків, податків і амортизації), оскільки він
свідчить про обсяг бізнесу без впливу податкового на$
вантаження і методів амортизаційних відрахувань і який
за останній рік має бути від 1 млн євро. Крім того,
підприємствам МСБ необхідно мати прозору структу$
ру управління і кінцевих власників, не бути фігурантом
політичних справ, мати досвід реалізації проєктів роз$
витку та бути соціально відповідальними.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) є фінансо$
вою установою Європейського Союзу і надає кредити
на проєкти в Україні на базі Мандату ЄС на зовнішнє
кредитування в рамках Угоди про асоціацію, яка була
підписана у червні 2014 року. Робоча група експертів у
Представництві ЄІБ в Києві забезпечує підготовку і ре$
алізацію спільних з ЄІБ проєктів в галузях соціальної
та економічної інфраструктури, розвитку місцевого
приватного сектору та кліматичних змін. Слід зазна$
чити, що в Україні у найбільш відповідальній за інно$
ваційний процес сфері та найбільш проблемній для
фінансування — науково$освітній сфері найменше ви$
користовується потенціал інституту іноземного кре$
дитування. На теперішній час в Україні реалізовуєть$
ся спільний з ЄІБ проєкт у цій сфері — "Вища освіта
України".
Слід зауважити, що Угода про асоціацію між Украї$
ною та ЄС відкрила нові можливості для співробітницт$
ва у сфері інноваційної діяльності. Інститут асоціації
дозволяє Україні приєднатися до європейських науко$
вих програм інноваційного розвитку, використовувати
інформаційні та фінансові можливості країн$членів ЄС
та брати участь у рамкових програмах з досліджень та
інновацій. В межах 8$ї Рамкової програми "Горизонт
2020" ЄІБ та Європейським інвестиційним фондом у його
складі був започаткований ініціативний напрям
"InnovFin — Фінансування ЄС для новаторів", який зо$
рієнтований на підтримку інвестицій для підприємств
дослідницько$інноваційної галузі (R/I) та надання по$
зик інноваційним компаніям, у тому числі МСБ.
ЄІБ та Європейський інвестиційний фонд інвес$
тиційні потреби мікропідприємств та малих і середніх
підприємств приватного сектору підтримують шляхом
пріоритетного відкриття для них доступу до фінансу$
вання на пільгових умовах, яке у нинішній складній со$
ціально$економічній ситуації є ключовою проблемою
розвитку приватного сектора. При цьому аналіз інно$
ваційної складової проєктів приватного сектору має
бути пріоритетним у процесі укладання кредитних угод.
У 2020 році Міністерством фінансів України залу$
чено у ЄІБ кредит на 400 млн євро в рамках інвестицій$
ної лінії "Основний кредит для малих і середніх
підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації"
на цілі кредитування середньо— та довгострокових інве$
стиційних потреб приватних підприємств. Для МСБ
розмір кредиту може становити від 25 млн євро, а для
компаній з кількістю працюючих понад 3000 осіб — до
50 млн євро [28].
Станом на початок липня 2020 року загальний об$
сяг кредитних ресурсів, наданих Україні ЄІБ на реалі$
зацію проєктів у державному і приватному секторах
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економіки, становить більше 6,4 млрд євро. Проєктний
портфель ЄІБ у приватному секторі складається з по$
над 50 проєктів, у державному секторі на теперішній час
він представлений 16 проєктами на стадії реалізації та 3
проєктами на стадії підготовки до реалізації на загаль$
ну суму 4 млрд євро. Причому по 9 проєктах загальною
вартістю 1,6 млрд євро, що знаходяться на стадії реалі$
зації у державному секторі, станом на 1 липня 2020 року
зовсім не вибиралися кошти від дати укладення угод у
2014 — 2018 р.
Таким чином Україна недостатньо використовує
потенціал інституту іноземного кредитування інновац$
ійних проєктів. Серед країн Центрально$Східної Євро$
пи вона має один із найнижчих показників вибірки
коштів, які надаються міжнародними фінансовими
організаціями на реалізацію проєктів розвитку. За да$
ними Міністерства фінансів України на кінець 2018 року
рівень вибірки коштів за діючими проєктами ЄБРР ста$
новив 48%, Світового Банку — 27%, ЄІБ — 15,6% [29].
Це призводить до втрат виділених міжнародними фінан$
совими організаціями коштів та невиправданого наван$
таження на бюджет країни витратами на обслуговуван$
ня зовнішніх запозичень. Такий стан використання іно$
земних кредитів пояснюється, насамперед, низькою
спроможністю реалізації проєктів як на місцевому, так
і на національному рівні через відсутність професійних
інвестиційних менеджерів в міністерствах та місцевих
органах влади, низьку соціальну і професійну відпові$
дальність виконавців та авторів проєктів, складними тен$
дерними процедурами, повільною підготовкою доку$
ментів та платежів, недосконалістю законодавчої бази
тощо.
Для підготовки і впровадження в Україні проєктів
інноваційної спрямованості необхідно у першочергово$
му порядку сформувати пріоритетні напрями залучен$
ня кредитів від міжнародних фінансових інституцій на
реалізацію проєктів розвитку, запровадити заходи щодо
підвищення ефективності та результативності про$
єктного менеджменту в умовах децентралізації, запро$
вадити жорсткий моніторинг розробки і впровадження
проєктів, а також відповідальність за ефективність ви$
користання коштів за міжнародними кредитними уго$
дами.
У демократичному світі інститут кредитування на$
був достатньої формалізації і стандартизації у форматі
інституту права. В Україні інститут права у врегулюванні
суспільних відносин в інноваційній сфері, зокрема щодо
функціонування інституту міжнародного кредитуван$
ня ще не набув досконалої форми, що обумовлює нео$
днозначність трактування економічних явищ та спричи$
няє перешкоди у розвитку інноваційних процесів. Ук$
раїнським законодавством мають бути насамперед
унормовані обставини отримання суб'єктами іннова$
ційної діяльності, у тому числі мікропідприємствами та
підприємствами МСБ, кредитів від міжнародних фінан$
сових організацій, які надаються під державні гарантії,
та специфіка отримання зовнішніх запозичень суб'єкта$
ми інноваційної діяльності з метою створення сприят$
ливих умов для активізації ними інноваційної діяльності.
Необхідно також створити відповідну інформаційну
базу та широко інформувати суб'єктів господарювання
про можливості міжнародного фінансування іннова$
ційних проєктів та процедури отримання кредитних ре$
сурсів на їх реалізацію.
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Вдосконалення інституційного середовища, ефек$
тивне, цілеспрямоване формування і використання по$
тенціалу прямих іноземних інвестицій та кредитування
у сфері міжнародного фінансування інноваційної діяль$
ності спрямоване на підвищення інституційної спро$
можності, яка визначатиме траєкторію розвитку інно$
ваційної сфери в Україні, рівень інноваційності націо$
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нальної економіки, формат української присутності як
в європейському, так і в глобалізаційному економічно$
му просторі. Нарощення інституційного потенціалу в
інноваційній сфері вимагає комплексного підходу,
оскільки стан розвитку і можливості використання од$
ного із досліджуваних фінансових інститутів залежить
від відповідного синхронного розвитку інших інститутів,
зокрема інституту права, проєктного менеджменту, со$
ціальних інститутів тощо.
У сучасних умовах діджиталізації та внутрішніх і
зовнішніх обмежень, пов'язаних з пандемією, динамі$
ка розвитку інституційного середовища інноваційної
сфери характеризуються виникненням нових інсти$
тутів і набуттям нового змісту традиційними інститу$
тами (фінансовими, правовими, соціальними, політич$
ними, економічними). Дослідження процесу їх транс$
формації, встановлення проблем формування та вико$
ристання потенціалу цих інститутів має стати перспек$
тивним напрямом подальших досліджень та першочер$
говим завданням менеджменту у сфері інноваційної
діяльності.
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THE CURRENT STATE OF LENDING TO THE REAL SECTOR IN AZERBAIJAN

В статье проанализировано современное состояние процесса финансирования реального сектора наQ
циональной экономики Азербайджана со стороны банковской системы. Проведено исследование норQ
мативноQправовой базы кредитования реального сектора, параметров, характеризующих состояние креQ
дитования реального сектора, динамики валового внутреннего продукта, производимого в стране, и креQ
дитных вложений в реальный сектор экономики и др. аспекты банковского кредитования реального секQ
тора.
Достижение устойчивого экономического роста в стране и вывод развития национальной экономики
на качественно новый уровень, обеспечение ее устойчивости, невозможно без привлечения банковского
капитала в реальный сектор. То есть на современном этапе необходимо обеспечить полное взаимное
проникновение промышленного и финансового капитала. Таким образом, взаимосвязь между промышQ
ленностью и банковским капиталом является одним из основных факторов экономического роста. ОдQ
нако текущий уровень активности банков по финансированию реального сектора является низким, что
в первую очередь отражается в слабом влиянии банковского сектора на развитие сектора нефинансовых
корпораций. Возникновение этой проблемы является логическим следствием нестабильного функциоQ
нирования экономики Азербайджана в целом. Мировой финансовый кризис и последующее резкое паQ
дение мировых цен на нефть оказали серьезное негативное влияние на экономику ряда стран, в том чисQ
ле Азербайджана. Одним из основных проявлений этих процессов в Азербайджане стал кризис ликвидQ
ности в банковском секторе, усиление тенденций в инвестициях, кредитовании и острая нехватка средств.
Следует отметить, что банковский капитал можно трансформировать в экономику посредством банQ
ковского кредитования, а также финансовых вложений, то есть покупки ценных бумаг (в основном акQ
ций) предприятий и организаций. Последний метод не предусмотрен законодательством, регулируюQ
щим банковское дело в Азербайджане. С практической точки зрения роль коммерческих банков в АзерQ
байджане как финансовых инвесторов можно оценить, как очень слабую. Причину такого положения
можно объяснить неэффективностью перераспределительной функции финансового рынка. На сегодQ
няшний день в мировой практике преимущество в области инвестирования принадлежит специализиQ
рованным инвестиционным банкам. В нашей стране пока таких банков не создано.
У статті проаналізовано сучасний стан процесу фінансування реального сектора національної еконоQ
міки Азербайджану з боку банківської системи. Проведено дослідження нормативноQправової бази креQ
дитування реального сектора, параметрів, що характеризують стан кредитування реального сектора,
динаміки валового внутрішнього продукту, виробленого в країні, і кредитних вкладень у реальний секQ
тор економіки та інші аспекти банківського кредитування реального сектора.
Досягнення сталого економічного зростання в країні і висновок розвитку національної економіки на
якісно новий рівень, забезпечення її стійкості, неможливо без залучення банківського капіталу в реальQ
ний сектор. Тобто на сучасному етапі необхідно забезпечити повне взаємне проникнення промислового
і фінансового капіталу. Таким чином, взаємозв'язок між промисловістю і банківським капіталом є одним
із основних факторів економічного зростання. Однак поточний рівень активності банків щодо фінансуQ
вання реального сектора є низьким, що в першу чергу відбивається в слабкому впливі банківського секQ
тора на розвиток сектора нефінансових корпорацій. Виникнення цієї проблеми є логічним наслідком
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нестабільного функціонування економіки Азербайджану загалом. Світова фінансова криза і подальше
різке падіння світових цін на нафту зробили серйозний негативний вплив на економіку ряду країн, в
тому числі Азербайджану. Одним з основних проявів цих процесів в Азербайджані стала криза ліквідності
у банківському секторі, посилення тенденцій в інвестиціях, кредитуванні та гостра нестача коштів.
Слід зазначити, що банківський капітал можна трансформувати в економіку за допомогою банківсьQ
кого кредитування, а також фінансових вкладень, тобто покупки цінних паперів (в основному акцій)
підприємств і організацій. Останній метод не передбачений законодавством, що регулює банківську спраQ
ву в Азербайджані. З практичної точки зору роль комерційних банків в Азербайджані як фінансових інвеQ
сторів можна оцінити, як дуже слабку. Причину такого становища можна пояснити неефективністю пеQ
рерозподільній функції фінансового ринку. На сьогодні у світовій практиці перевага в області інвестуQ
вання належить спеціалізованим інвестиційним банкам. У нашій країні поки таких банків не створено.
The article analyzes the current state of the process of financing the real sector of the national economy of
Azerbaijan by the banking system. A study of the legal and regulatory framework for lending to the real sector,
parameters characterizing the state of lending to the real sector, the dynamics of the gross domestic product
produced in the country, and credit investments in the real sector of the economy, and other aspects of bank
lending to the real sector were carried out.
Achieving sustainable economic growth in the country and bringing the development of the national economy
to a qualitatively new level, ensuring its sustainability, is impossible without attracting bank capital to the real
sector. That is, at the present stage, it is necessary to ensure full mutual penetration of industrial and financial
capital. Thus, the relationship between industry and banking capital is one of the main drivers of economic
growth. However, the current level of activity of banks in financing the real sector is low, which is primarily
reflected in the weak influence of the banking sector on the development of the sector of nonQfinancial
corporations. The emergence of this problem is a logical consequence of the unstable functioning of the economy
of Azerbaijan as a whole. The global financial crisis and the subsequent sharp drop in world oil prices have had
a serious negative impact on the economies of a number of countries, including Azerbaijan. One of the main
manifestations of these processes in Azerbaijan was the liquidity crisis in the banking sector, the strengthening
of trends in investments, lending and an acute shortage of funds.
It should be noted that bank capital can be transformed into the economy through bank lending, as well as
financial investments, that is, the purchase of securities (mainly shares) of enterprises and organizations. The
latter method is not provided for by the legislation regulating banking in Azerbaijan. From a practical point of
view, the role of commercial banks in Azerbaijan as financial investors can be assessed as very weak. The reason
for this situation can be explained by the ineffectiveness of the redistribution function of the financial market.
Today, in the world practice, the advantage in the field of investment belongs to specialized investment banks.
No such banks have been created in our country yet.
Ключевые слова: банки, банковская система, реальный сектор, институциональные факторы, кредиты,
активы, депозиты.
Ключові слова: банки, банківська система, реальний сектор, інституційні чинники, кредити, активи,
депозити.
Key words: banks, banking system, real sector, institutional factors, loans, assets, deposits.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В процессе экономических реформ, проводимых в
республике, коренным образом изменились принципы
взаимодействия банков с предприятиями реального сек$
тора, банковским и промышленным капиталом. В совет$
ское время, банковская система была частью государ$
ственной экономики с доминированием монополий, ко$
торая обслуживала административно$централизован$
ную экономическую систему. Банки и банковский ка$
питал были органически включены в механизм плани$
рования и распределения. В ходе же экономической
реформы в годы приобретения независимости была со$
здана двухуровневая банковская система: наряду с Цен$
тральным банком Азербайджанской республики была
сформирована и развита система коммерческих банков,
действующих на принципах рыночного управления.
На сегодняшнем этапе актуальна задача создания
качественно новых взаимоотношений между реальным
и банковским секторами экономики. Предприятия и
банки реального сектора строят свою деятельность и
действуют на рыночной основе с учетом взаимных ком$
мерческих интересов. Чтобы решить эту проблему, не$
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обходимо минимизировать имеющийся дисбаланс, раз$
рыв между банками и предприятиями реального секто$
ра экономики. Слабое финансовое состояние предпри$
ятий реального сектора экономики, стремительный из$
нос производственных фондов, с одной стороны, уве$
личивают инвестиционные потребности предприятий
для обновления производственных мощностей, преодо$
ления текущего спада и обеспечения устойчивого эко$
номического роста, а с другой стороны, тяжелая фи$
нансово$экономическая ситуация, снижение ликвидно$
сти реального сектора, не позволяет кредиторам выпол$
нять условия и требования к заемщикам, становится
сильным фактором увеличения кредитных рисков и
ограничения кредитных вложений.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
В работах Мамедова З.Ф. "Банковский кризис и ре$
формирование банковского сектора в контексте глоба$
лизации", Муршидли Ф.Ф. "Банковское обслуживание
внешноэкономической деятельности Азербайджана в
условиях финансовой глобализации", Керимова А.Е.
"Рынок банковских услуг: теория и практика (на при$
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мере коммерческих банков Азербайджанской Респуб$
лики)" были широко проанализированы результаты ис$
следований по эффективности банковского кредитова$
ния реального сектора.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
В данном контексте наше исследование ставило своей
целью определить пути решения проблем банковского
кредитования реального сектора в современных усло$
виях экономического развития страны и подготовить ре$
комендации для дальнейшего совершенствования это$
го процесса с учетом актуальных задач национальной
экономики.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
I. Введение
Процесс кредитования реального сектора экономи$
ки играет важную роль в экономическом развитии стра$
ны. После обретения Азербайджаном независимости и
заключения в 1994 году "Контракта века" в экономику
страны в огромных масштабах начал поступать между$
народный капитал. В течении короткого периода вре$
мени за счет доходов от нефти экономика Азербайджа$
на начала возрождаться. Отрасли и сектора экономики
вышли на путь динамичного развития. Во всех отраслях
экономики как за счет внутренних, так и за счет иност$
ранных инвестиций начали реализовываться стратеги$
ческие проекты. Однако несмотря на это, для обеспе$
чения финансирования реальной экономики, ее отрас$
лей и секторов были необходимы банковские ресурсы.
Оценивая эту ситуацию, Президент Ильхам Алиев ска$
зал: "Банковский сектор играет очень важную роль в
развитии экономики каждой страны. Действительно,
наши государственные инвестиционные проекты и ин$
вестиционные программы огромны и исчисляются мил$
лиардами, но в то же время кредиты, выдаваемые бан$
ковским сектором, особенно кредитные ресурсы реаль$
ному сектору экономики, очень важны" [1, с. 180].
Состояние кредитования реального сектора в стра$
не напрямую зависит от состояния системы, которая
осуществляет этот процесс, то есть от банковской сис$
темы. Данная ситуация включает в себя цели и направ$
ления кредитной политики Центрального Банка в сфе$
ре кредитования, уровень нормативно$правовой базы,
необходимой для осуществления этих операций, воз$
можности кредитных организаций, ситуацию на депо$
зитном рынке, уровень обязательных резервных норм,
учетную политику, приоритеты экономического разви$
тия, цели экономической политики. Каждый из указан$
ных параметров влияет на операции и процессы креди$
тования [2, с. 216].
После обретения Азербайджаном независимости в
1992 году в стране была создана независимая двухуров$
невая банковская система. С этого времени, из$за от$
сутствия в банковской системе специализированных
банков, все банки занимаются депозитами, эмиссией
ценных бумаг, валютными, инвестиционными, кредит$
ными, лизинговыми, факторинговыми, трастовыми рас$
четами и другими опрациями, что характерно для всех
универсальных банков. Одной из важных причин, при$
водящих к такой ситуации, является недостаточное раз$
витие фондового рынка.
II. Нормативно$правовая база кредитования реаль$
ного сектора
Кредитование реального сектора кредитными орга$
низациями в Азербайджанской Республике осуществля$
ется на основании "Внутренних процедур и правил бух$
галтерского учета при выдаче кредитов в банках", ут$
вержденных Правлением Центрального Банка 3 апреля
2001 года (протокол №3, D/регистр №12) [2, с. 227].
Эти правила состоят из четырех основных разделов.
Первый раздел называется "Общие положения". В этом
разделе отражены законы, на которых основаны пра$
вила, и требования, предъявляемые к правилам. Соглас$
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но этим требованиям, кредитные организации должны
разработать внутренние правила для выдачи кредитов.
Правила, разработанные банками, должны охватывать
все вопросы, связанные с кредитным процессом, вклю$
чая начальный этап подготовки, знакомство с клиентом,
комплексный анализ его состояния, кредитную доку$
ментацию, выдачу кредитов, контроль за использова$
нием кредита и т. д. Эти правила должны надлежащим
образом выполняться каждым банком и его филиала$
ми.
Второй раздел анализируемых правил называется
"Составные части правил выдачи кредитов". В этом раз$
деле находят свое отражение содержание, характер и
механизм кредитных операций, осуществляемых с це$
лью повышения экономической активности. Согласно
международной практике, в данном разделе как обяза$
тельное условие отражены следующие требования: не$
обходимость обоснования выдачи кредита; цели сторон;
функции и ответственность сторон; разделение полно$
мочий между сторонами; субъекты кредитования, виды
кредитов; характер сферы и сектора кредитования; цель
выдачи кредитов; сроки оплаты; процентные ставки за
пользование кредитом; условия оплаты; правила при$
ема кредитного обеспечения (залога); требования к
оценке залогового обеспечения; финансовая информа$
ция о заемщиках; кредитоспособность заемщика; усло$
вия просрочки долга; взыскание долгов; списание дол$
га; уровень специального резерва на покрытие возмож$
ных убытков по сделке; контроль качества кредитного
портфеля; порядок представления отчета о кредитных
операциях правлению и Наблюдательному Совету бан$
ка; забалансовые обязательства; правила работы с ли$
цами, имеющими отношение к банку; содержание кре$
дитных досье и другие условия [2, с. 227].
Третий раздел Правил кредитования называется
"Бухгалтерский учет операций, связанных с кредитом".
В этом разделе отражены правила бухгалтерский запи$
си учета следующих элементов, которые являются
неотъемлемой частью кредитных операций, проводимых
кредитными организациями: перевод кредита от креди$
тора к заемщику; его возврат в установленные сроки;
учет обязательств по кредиту; учет просроченных кре$
дитов; продление срока оплаты просроченных креди$
тов; реструктуризация кредитного портфеля; получе$
ние процентов за пользование кредитом; поступление в
банк взимаемых процентов; учет запасов, созданных для
покрытия возможных убытков по активам; списание
основной суммы появившейся безнадежной задолжен$
ности из баланса; погашение безнадежных долгов и др.
Последний раздел правил осуществления кредитных
операций называется "Итоговые положения". В этом
разделе, учитывая серьезность ответственности за кре$
дитные операции, говорится, что в соответствии с бан$
ковским законодательством Наблюдательный Совет,
который несет общую ответственность за деятельность
банка, не реже одного раза в год должен пересматри$
вать внутренние правила банка с точки зрения текущей
банковской тактики и в случае необходимости вносить
в них изменения и дополнения.
III. Параметры, характеризующие состояние кре$
дитования реального сектора
Кредитование реального сектора динамично осуще$
ствлялось банковской системой Азербайджанской Рес$
публики на основе соблюдения вышеуказанных правил.
За последнее десятилетие кредитные организации ока$
зали поддержку динамичному развитию экономики
страны (см. табл. 1).
Как видно из данных таблицы, за последние десять
лет в Азербайджане, за исключением 2016 и 2017 годов,
наблюдается ежегодный динамичный рост общих кре$
дитных вложений в реальный сектор экономики. Так,
по сравнению с предыдущим годом рост в 2010 году
составил 8,9%, в 2011 году — 7,9%, в 2012 году — 24,3%,
в 2013 году — 25,9%, в 2014 году — 20,2%, в 2015 году —
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Таблица 1. Динамика кредитования экономики Азербайджанской Республики за период
с 2010 по 2019 годы (млн манат)

Кредитные
вложения
ИзмеГоды
нение
сумма
(+;-)
в % -х
2010 9163.4
108.9
2011 9850.3
107.9
2012 12243.7 124.3
2013 15422.9 125.9
2014 18542.6 120.2
2015 21730.4 117.2
2016 16444.6 75.7
2017 11757.8 71.5
2018 13020.3 110.7
2019 15100.0 116.0

Краткосрочные
сумма
2567.1
2951.2
3508.3
3335.5
3931.3
5297.3
3478.0
2101.3
2695.1
3050.2

доля в
общей
сумме, в
%-х
28.0
30.0
28.7
21.6
21.2
24.4
21.1
17.9
20.7
20.2

Долгосрочные
сумма
6596.3
6899.1
8735.4
12087.4
14611.3
16433.1
12966.6
9656.5
10325.2
12049.8

доля в
общей
сумме, в
%-х
72.0
70.0
71.3
78.4
78.8
75.6
78.9
82.1
79.3
79.8

Источник: [6]. Таблица составлена автором на основе данных Центрального Банка Азербайджанской республики.

17,2%. В результате кризиса цен на нефть, охватившего
мировую экономику в 2015 году, и в нашей стране так$
же произошел спад в ряде секторов экономики. В ре$
зультате, из$за массового вывода средств из банков на$
селением, банки потеряли часть своих кредитных ресур$
сов. Именно по этой причине в 2016 году кредитные вло$
жения сократились на 5285,8 миллиона манатов или
24,3% по сравнению с 2015 годом и составили 16444,6
миллиона манатов. В результате произошедшей в этот
период девальвации и в 2017 году также наблюдалось
снижение общих кредитных вложений, что связано с ос$
торожным поведением населения и юридических лиц. В
том же году по сравнению с 2016 годом снижение со$
ставило 4686,8 миллиона манатов или 28,5%. В резуль$
тате анализируемый показатель составил 11757,8 мил$
лиона манатов, т.е. он опустился до уровня, который
был до 2012 года.
В последующие годы, то есть в 2018 году, за счет
процесса восстановления экономики страны общий
объем кредитных вложений увеличился на 10,7% или
1262,5 миллиона манатов по сравнению с предыдущим
годом. Динамика роста существовала также и в 2019 году,
который является итоговым годом анализа. Так, рост в
этом году составил 16% или 2079,7 миллиона манатов.
Как видно из данных таблицы, наибольшее креди$
тование реального сектора за последние десять лет было
осуществлено в 2015 году. Общий объем кредитных вло$
жений в этом году составил 21730,4 миллиона манатов.
Анализ показывает, что годы, когда темпы роста сово$
купных кредитных вложений были наивысшими, при$
ходились на годы, когда экономика страны развива$
лась динамично и более быстрыми темпами. Так, в
2012—2015 годах этот показатель рос более быстрыми
темпами и составлял в среднем 20—22% в год.
Одним из важных аспектов кредитных вложений в
реальный сектор экономики Азербайджанской Респуб$
лики является преобладание удельного веса долгосроч$
ных кредитов в общем объеме кредитных вложений. Как
видно из данных таблицы 1, удельный вес долгосроч$
ных кредитов в общем объеме кредитных вложений за
все анализируемые годы колебался в диапазоне от 70%
(самый низкий) в 2011 году до 79,8% (самый высокий) в
2019 году. Преобладание удельного веса долгосрочных
кредитов является показателем наличия долгосрочных
проектов в экономике страны и условий для динамич$
ного, устойчивого развития. Важно отметить, что по
данным Центрального Банка, за эти годы в кредитах,
направленных банками в реальную экономику, инвес$
тиции в основной капитал составляли небольшую часть.
Основными причинами такой тенденции являются:
1. Низкий уровень инвестиционной привлекательности
реального сектора. Это характеризует слабую конку$
рентоспособность сектора. В таких условиях кредито$
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вание реального сектора и инвестиции в основной ка$
питал сопряжены с высокими рисками. 2. По тем или
иным причинам банки не могут привлечь свободные
средства населения и юридических лиц на необходимом
уровне и, как следствие, невозможно создать необхо$
димый уровень инвестиционных ресурсов. 3. Из$за низ$
ких доходов населения банки неспособны привлечь до$
статочно средств и обеспечить долгосрочные кредиты
реальному сектору [7, с. 56].
Мировой опыт показывает, что в ресурсоориенти$
рованных экономиках, т.е. в странах, где экономика ос$
нована только на использовании ресурсов, слабая кон$
курентоспособность реального сектора — характерная
черта. Потому что в таких странах, поступление боль$
ших доходов от продажи сырья обеспечивает укрепле$
ние курса национальной валюты. В результате конку$
рентоспособность торговой сети, товары которой яв$
ляются объектом импорта и экспорта, снижается. Имен$
но такая ситуация наблюдалась и в экономике Азербай$
джана. Так, высокие нефтяные доходы, получаемые
страной за период с 2006 до 2013 год, привели к искус$
ственному росту курса маната, который достиг 0,78 ма$
ната за доллар. И все это происходило несмотря на то,
что дефицит ненефтяной внешней торговли за тот же
период увеличился с 4,3 млрд долларов до 8,9 млрд дол$
ларов [7, с. 57].
В таком случае предприниматели направляют свои
средства в сектор, который не конкурирует с иностран$
ными производителями, т.е. в неторговый сектор. Сле$
дует отметить, что за период с 2008 по 2013 год темпы
экономического роста в стране в среднем составляли
9%, что в основном было получено за счет неторгового
сектора, а именно, за счет строительного сектора, сек$
тора социальных услуг, транспорта и других.
Для того, чтобы проанализировать роль банковско$
го сектора в кредитовании реального сектора в Азер$
байджане, значение этого сектора в обеспечении мак$
роэкономических показателей, а также проанализиро$
вать текущую ситуацию в реальном секторе, необходи$
мо рассмотреть соотношение ВВП и кредитных вложе$
ний в стране за последнее десятилетие. (см. табл. 2).
Согласно данным таблицы 2, за исключением 2015 го$
да, за период с 2010 по 2019 год объем произведенного
в стране валового внутреннего продукта увеличивался.
Так, по сравнению с предыдущим годом, в 2010 году
рост составил 19,2%; в 2011 году — 22,6%; в 2012 году —
5,1%; в 2013 году — 6,3%; в 2014 году — 1,4%; в 2016 году
— 11,1%; в 2017 году — 16,4%; в 2018 году — 13,9% и в
2019 году — 2,0%. В результате глобального мирового
кризиса, произошедшего в 2014—2015 годах, объем ВВП
в 2015 году снизился на 7,9% по сравнению с показате$
лем предыдущего года, установившись на уровне 92,1%
к предыдущему году. В те годы уровень кредитования
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Таблица 2. Динамика валового внутреннего продукта, производимого в стране, и кредитных вложений
в реальный сектор экономики Азербайджана
в 2010—2019 гг. (млн манат)

Валовая внутрення
продукция
Годы
Объем
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

42465.0
52082.0
54743.7
58182.0
59014.1
54380.0
60425.2
70337.8
80092.0
81681.0

Кредитные
вложения

Изменение
(+;-) в % -х
119.2
122.6
105.1
106.3
101.4
92.1
111.1
116.4
113.9
102.0

Объем
9163.4
9850.3
12243.7
15422.9
18542.6
21730.4
16444.6
11757.8
13020.3
15100.0

Кредитные
вложения
Изме
Доля
нение
Изменение
в
(+;-) в
(+;-) в % -х
ВВП
% -х
108.9
21.6
107.5
18.91 -2.69
124.3
22.36 +3.45
126.0
26.5
+4.14
120.2
31.4
+4.9
117.2
39.9
+8.5
75.7
27.2
-12.7
71.5
16.7
-10.5
110.7
16.2
-0.5
115.9
18.5
+2.3

Источник: [5; 6]. Таблица составлена автором на основе данных Государственного Комитета Статистики и Центрального Банка
Азербайджанской Республики.
Таблица 3. Динамика доли кредитов в ВВП, вложенных
в реальный сектор Азербайджана за период с 2010 по 2019 годы

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Единица
измерения
млн манат
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

ВВП
42465.0
52082.0
54743.7
58182.0
59014.1
54380.0
60425.2
70337.8
80092.0
81681.0

Новые
кредитные
вложения
755.9
686.9
2393.4
3179.2
3119.7
3187.8
1262.5
2079.7

Доля
кредитных
вложений в
ВВП
1.8
1.3
4.3
5.5
5.3
5.8
1.6
2.5

Источник: [5; 6]. Таблица составлена автором на основе данных Государственного Комитета Статистики и Центрального Банка
Азербайджанской Республики.

реального сектора, за исключением 2016—2017 годов,
имел положительную динамику, при этом процентные
ставки колебались относительно ВВП. Так, общий
объем кредитных вложений по отношению к ВВП в
2010 г. составил 21,6%, в 2011 г. — 18,91%, в 2012 г. —
22,36%, в 2013 г. — 26,5%, в 2014 г.— 31,4%, в 2015 году —
39,9%, в 2016 году — 27,2%, в 2017 году — 16,7%, в
2018 году — 16,2% и в 2019 году — 18,5%. Хотя с перво$
го взгляда это может показаться нормальным, на самом
деле доля кредитных вложений в ВВП в стране очень
низкая. Чтобы проанализировать это, необходимо рас$
смотреть долю новых кредитов в ВВП за последние де$
сять лет. (табл. 3).
Как видно из данных таблицы 3, доля кредитов в ре$
альный сектор в валовом внутреннем продукте Азербай$
джанской Республики за последние десять лет очень
низкая. Так, новые кредитные вложения в 2010 г. состави$
ли 1,8% от ВВП, в 2011 г. — 1,3%, в 2012 г. — 4,3%, в 2013 г.
— 5,5%, в 2014 г.— 5,3%, в 2015 г. — 5,8%, в 2018 г. — 1,6%,
в 2019 г. — 2,5% от ВВП.
Мировой опыт показывает, что по сравнению с со$
ответствующими показателями развитых и развиваю$
щихся стран этот уровень является очень низким. Та$
кое положение связано с рядом причин. Эти причины
включают в себя следующие:
— После подписания "Контракта века" в сентябре
1994 года в стране начала осуществляться новая "Не$
фтяная стратегия". На основе этой стратегии в эконо$
мику страны был привлечен огромный объем междуна$
родного капитала, а нефтяной сектор стал ведущим сек$
тором. До 85% привлеченного иностранного капитала
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было направлено в основной капитал нефтяного секто$
ра. Остальные отрасли экономики были развиты слабо
и не могли стать привлекательными сферами для кре$
дитования;
— Низкий уровень свободных денежных средств,
имеющихся на руках у населения, а также в распоря$
жении юридических лиц не создавал благоприятных
условий для процесса создания базы кредитных ресур$
сов для кредитных организаций.
— Высокая стоимость кредитных ресурсов, созда$
ваемых кредитными организациями, обусловила высо$
кие процентные ставки по кредитам в стране. Именно
поэтому реальный сектор не заинтересован в кредитах
в условиях дорогой денежно$кредитной политики [4, с.
73].
— Учетная политика, проводимая Центральным
Банком, не может эффективно влиять на денежный и
кредитный рынки. Низкий удельный вес таких креди$
тов на кредитном рынке приводит к тому, что этот ин$
струмент денежно$кредитной политики не может рабо$
тать эффективно;
— Две девальвации, произошедшие в результате
кризиса 2014—2015 гг. вынудили как население, так и
юридические лица быть очень осторожными со своими
средствами. Опасаясь повторной девальвации, нужда$
ющиеся в свободных денежных средствах не заинтере$
сованы в получении кредитов в иностранной валюте. По
той же причине банки не могут отдавать предпочтение
кредитам в национальной валюте. В результате, и сегод$
ня кредитный портфель еще не достиг докризисного
уровня.
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— В связи с кризисом Центральный Банк, начиная с
2015 года вызвал глубокое замедление на денежно$кре$
дитном рынке страны, проводя контрактивную договор$
ную денежно$кредитную политику с целью таргетиро$
вания инфляции. Повышение учетной ставки до 15%, ко$
торая по$прежнему и сегодня составляет 6,25%, создает
проблемы для кредитного и денежного рынков [3, с. 46];
— Повышение с 2015 года минимального уставного
капитала для банков в пять раз с 10 миллионов до 50 мил$
лионов манатов привело к закрытию 18 банков на банков$
ском рынке в 2015—2019 годах. Это оказало свое негатив$
ное влияние на кредитный рынок и рынок депозитов.
IV. ВЫВОДЫ
Существует большое число факторов, которые как
положительно, так и отрицательно влияют на современ$
ное состояние кредитования реального сектора в Азер$
байджане. Каждый из них имеет различный уровень
влияния. На наш взгляд, в экономике страны есть по$
тенциал для обеспечения реального сектора кредитны$
ми ресурсами на необходимом высоком уровне. Для это$
го, следует отдавать преимущество параметрам денеж$
но$кредитной политики в стране, создающим позитив$
ные тенденции в экономике.
Центральный Банк должен смягчить учетную поли$
тику, обеспечить переход к экспансионистской денеж$
но$кредитной политике, оптимизировать уровень под$
держки экономического развития путем внесения из$
менений в депозитную политику, создать среду, кото$
рая обеспечит конкурентоспособность в реальном сек$
торе, повысит привлекательность этого сектора. Для
активизации денежно$кредитного рынка необходимо
адаптировать обязательные резервные нормы к интере$
сам экономических субъектов и т. д. Если эти меры бу$
дут реализованы комплексно, скоординированно, то
можно будет добиться более положительных резуль$
татов в кредитовании реального сектора в стране.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОДАТКОВОГО АНАЛІЗУ

We determine which terms shall be applied in tax analysis by revealing the differences between terminological
apparatus of accounting and tax accounting by the way of use of comparative analysis and dialectic synthesis
methods.
Several scientists engaging in learning of issues connected to the field of tax analysis presented and used
certain terms and conceptions in their investigations. The most concepts for purposes of this research cover the
follows: tax burden, operational tax costs, tax environment, tax discounts. The use of special terminology exists
in official documents in one or other form concerning the tax analysis conducted by public authorities. It is
required to analyze and generalize these terms in order to conduct the said research.
Formed as a result of the synthesis of a number of special and sectoral areas of scientific knowledge, and only
in the 20th century became an independent science, economic analysis, under the influence of the newly emerging
needs of practice, creates new promising scientific areas, one of which is tax analysis as a tool for assessing
results and consequences taxation.
The development of strategic management at the organization level has led to the emergence of tax planning
as an element of the organization's financial management in order to reduce the negative impact of taxation on
the results of operations, the implementation of which requires the development of tax analysis procedures.
Recognition of the active role of the external environment in the activities of the organization made it possible to
rethink the meaning of tax analysis, without limiting its task of "optimization" of tax expenditures. For the
harmonious interaction of the organization with the surrounding socioQeconomic environment, tax analysis
ensures the alignment of interests in the taxation process, reflecting the relationship between structural levels —
public finance and the finance of business entities as agents of economic relations. The development of a
conceptual theoretical basis for the interpretation of performance, taking into account the impact of taxation,
opens up opportunities for solving a number of practical problems, including one of the main ones being the
coordination of the interests of the state and business, which directly determine the sustainable socioQeconomic
development of Azerbaijan.
Дослідники в області податкового аналізу ввели і використовували в своїх дослідженнях певні терQ
міни і поняття. Більшість концепцій з метою цього дослідження охоплюють таке: податковий тягар, опеQ
раційні податкові витрати, податкове середовище, податкові пільги. В офіційних документах в тій чи іншій
формі також використовується спеціальна термінологія, що стосується податкового аналізу, проведеноQ
го державними органами. Для проведення такого дослідження в статті проаналізовані та узагальнені ці
терміни.
Слід зазначити, що в результаті синтезу ряду спеціальних та галузевих областей наукового знання
економічний аналіз у ХХ ст. став самостійною галуззю науки. Під впливом потреб практики народжуQ
ються нові перспективні наукові напрями економічного аналізу, одним з яких є податковий аналіз. ВиQ
никнення податкового аналізу пов'язано з необхідністю оцінки та врахування впливу на результати госQ
подарської діяльності податкової системи, що впливає на фінансові інтереси різних груп економічних
агентів. Накопичений практичний досвід дозволяє зробити перші кроки у визначенні предмета, методу і
цілей податкового аналізу, які є фундаментальними концепціями, які підтверджують появу самостійноQ
го наукового напряму в економічному аналізі.
Економічний зміст податків виражається відносинами в формуванні державних фінансів. У процесі
оподаткування, здійснюваного в рамках ієрархічної структури фінансової системи країни, податкові
платежі відображають потоки фінансових ресурсів і взаємозв'язок між структурними рівнями — дерQ
жавними фінансами і фінансами господарюючих суб'єктів, як агентів економічних відносин. Одна із клюQ
чових проблем оподаткування — це неминучий конфлікт, що виникає в процесі реалізації функцій дерQ
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жавного сектора в зв'язку з природним обмеженням загального обсягу його доходів. Податкові платежі,
що надходять до бюджетної системи, є доходом державного сектора і одночасно одним із видів витрат
для платника податків. Зазначені питання, на наш погляд, вимагають всебічного вивчення.
Key words: tax analysis, tax burden, operational tax costs, tax environment, tax discounts.
Ключові слова: податковий аналіз, податковий тягар, операційні податкові витрати, податкове середо
вище, податкові знижки.
DEFINITION OF THE PROBLEM
The practical need for scientific approach to the study
of the diversity of issues of economic analysis in different
areas led to the isolation and development of its individual
scientific directions. A knowledge system that studies the
impact of taxation on conditions for the sustainable
development of economic entities, forms a separate scientific
direction — tax analysis. Meanwhile in economic analysis
until recently, the study of these issues was not given due
attention. At the same time, certain issues of tax analysis
developed within the framework of other sciences, and the
term "tax analysis" is mainly associated with macroeconomic
level.
Modern business conditions of organizations in a market
economy for making effective economic decisions dictate
the need analysis of the whole variety of internal and
external factors affecting financial and economic activities,
including factors of tax expenses.
ANALYSIS OF LATEST RESEARCH
AND PUBLICATIONS
In the scientific works of Chipurenko E.V. "Metho$
dology of tax analysis and assessment of the impact of the
tax system on the activities of commercial organizations",
Kalbiyev Y.A. "Fiscal policy and problems for regulation of
the national economy", Nikiforova N.A., Milovidova S.N.
"Tax Analysis" tax analysis issues are extensively analyzed.
PURPOSE OF ARTICLE
The main purpose of research is to investigate the main
conceptions used in "tax analysis", to substantiate the
difference between subjects of tax relations, also to elucidate
the issued roused more interest for entrepreneurs and to
create a condition for creating of maximal sufficient
condition for them.
PRESENTATION OF PRINCIPAL PART
Introduction
One of the important used in tax analysis is the
conception of tax burden. According to E.V. Chipurenko,
tax burden of the organization is a group of the main
universal characteristics of the condition of organization
giving an opportunity to single description of business
activity and its results necessary to conduct supervision over
selection of management decisions and the impact of
taxation to fulfillment of organizational functions by
considering the impact of tax environment [1, p. 50].
T.V. Kulikova determines tax burden at micro level as
indicator giving an opportunity to measure the number of
results of mutual impacts with quantity among subjects of
tax relations. The absolute tax burden is general amount of
tax costs of economic entities collected for payment on
certain period. The relative tax burden is amount of tax costs
of economic entities connected with comparative base
during a certain period [2]. The authors appeal to different
taxes used in the literature, for example "tax burden", "the
whole tax collection" and other such synonyms in many
works analyzed on the existing research subject, in the term
of "tax burden". According to us, the term of "tax burden"
has been formed well, because it is used in the documents
published in official sites of the Ministry of Taxes of the
Republic of Azerbaijan and it comes across in special
literature more. The term of "tax burden" is used in the
source with English language.
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The discounted taxation, simplification of taxation, its
stability is one of the issues roused interest for entrepreneurs
among priority directions of state collection. Recently,
several changes made in the Tax Code of the republic will
give opportunity for creating of maximal efficient condition
for development of small business in the republic by the way
of simplification of accounting system, simplification of tax
burden of small entrepreneurial subjects in the country. The
specialists think that, increase of tax burden for small
entrepreneurial subjects is contrary to the logic of tax
reforms and priorities of state policy in the field of
stimulating of small business. As mentioned by prof. S.V.
Salahov, "...tax burden determined at macroeconomic level
describes the real appearance in the form of distorted. So,
tax burden calculated as comparison of CIP of taxes paid
by tax payers in the country doesn't take into account the
different characteristics of payers, for example, the
structure of production and turnover costs in regard to
obtaining of their incomes, differentness of scientific and
fund capacity of production, the level of profitability and
other important factors" [3, p. 361].
In accordance with method called "reaganite eco$
nomics" and used in USA at the beginning of 80s of the last
century, the state mitigates tax burden by fixing minimal
tax rates for entrepreneurs and decreases its costs and the
costs directed to social program. The main purpose of this
policy is to provide the priority development of capital and
to stimulate the investment activity. It shall be noted that,
economic development policy is applied in the cases when
the danger of crossing of stagnation to economic crisis arises
in the country economy.
The economists think that, tax burden covers the
responsibility of all tax payers before law. Because, putting
of additional taxes is not acceptable for entrepreneurial
activity depending on property and organizational$legal
forms. So, taxes are accepted by competent authorities. So,
putting of tax and duties on payers is protected by the state
[4, p. 235; 5, p. 356].
Principal part according to the theory of American
economists prof. A.Laffer, increase of tax rates till certain
limit gives an opportunity for increase of tax entries, receives
its maximum price till that limit. After a while, budget
entries decrease sharply. Laffer thinks that, increase of tax
burden in the non$substantiated form causes to development
of secret economy. According to Laffer, only decrease of
tax burden stimulates the entrepreneurial activity and
develops the initiative. It is clear that, the growth of state
incomes doesn't occur on the account of growth of tax
burden of product (work and service) manufacturers, it
occurs on the basis of expanding of taxation base on the
account of increase of production. But, according to
specialists, "Laffer curve" doesn't create an exact notion
about omitted quantity of taxes received for state budget
by reflecting only the dependence indicated [6, p. 134]. The
level of that quantity depends on financial condition of tax
payers acting in concrete country and economic situation
existing in that country.
Certain indicators system in regard to establishment of
tax system has been developed in the countries with
developed market economy. It is impossible to speak about
entrepreneurial activity in the cases excessing the last
possible price of those indicators. The practice shows that,
if 30—40% of incomes are received from tax payers, the
decrease of collection and the solution of capital to the
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country economy decreases. The economists think that, of
taxation level gives an opportunity to receive 40—50% of
the incomes from tax payers, this case will decrease the
interest of entrepreneur in initiative and expanding of
production [6, p. 134].
In general, the indicator of tax burden determined on
common tax system has several serious shortages. The main
serious shortage consists of it that, this indicator doesn't
take into account the individual characteristics of concrete
tax payer. But, taxes are determined by the state, therefore
the calculation of this indicator has important significance.
As it is known, there are many enterprises differing one
other for types of activity and many features in every
country, this variety exerts its influence to formation of their
taxation base and amount of taxes paid by them. Certainly,
the consideration of all of these while formation of tax
system bears the complicated character. But, we think that,
there is a need for development of new indicator to be
calculated by considering these parameters.
The methods of calculation of special weight of taxes in
CIP determining the level and dynamics of tax burden in
macro level, determined on the basis of the main
macroeconomic indicators of country economy and level
of tax burden per population, tax potential among different
approaches to calculation of tax burden exist in the world
practice. But we think that, such approaches to calculation
of tax burden exclude the comparison of economic results
of different economic entities representing different fields
of the economy. Hereby, it shall be acknowledged that, use
of these methods at the time of calculation of tax burden at
macro level is advisable.
The comparison of all tax amounts received from tax
payers with percentage in the capacity of CIP shall be found
not depending on payment of tax to which level budget and
extra$budgetary funds to calculate tax burden indicator at
macro level in tax practice of the world countries.
The research conducted shows that, real tax burden of
enterprises in our republic is considerable upper than
average indicator on the country. Therefore, we think that,
the characteristics of country economy shall be taken into
consideration at the time of impact of taxes to
entrepreneurial activity. The point is that, all of tax payers
were treated equally not depending on property form and
administrative$territorial placement while forming tax
system in the republic. Analysis shows that, the main tax
burden bears on certain, gradually limited tax payers.
Therefore, as confirmed by specialists, "...the problem of
decreasing of tax burden in republican tax system is closely
regarded to expanding of taxation base, elimination of
problem in payments in the economy and strengthening of
financial$tax discipline as a result of attraction of all
financial$economic transactions performed by economic
agents to taxes" [6, p. 142—143].
The research shows that, tax burden indicator
calculated in comparison with CIP doesn't reflect exactly
the tension of tax liabilities on enterprises of separate sectors
of economy and different production fields. So, use of
comparative indicator reflecting tax burden of economic
agents is advisable. The current financial condition of
economic subjects engaging in entrepreneurial activity in
our republic and the present tendency of their development
gives grounds to say that, 30$40% of comparative tax burden
indicator calculated on the basis of value established newly
in the country is more advisable. It shall be emphasized that,
higher tax burden in leading fields of the economy weakens
the entrepreneurial activity, also bankrupts their financial$
economic work. Therefore, non$excess of maximal
comparative tax burden level per any economic subject than
50% is recommended.
According to prof. Y. Kalbiyev, though discounted
regime of taxation justified itself, "...the motive of its
application for the great majority of small entrepreneurship
is very negative — it shall be evaded the taxation legally"
[5, p. 106]. The economist$scientist thinks that, the negative
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role of this tax as official method of evasion from VAT at
the time of entering of special accounts may increase much
more. So, there is a need for establishment of efficient tax
environment within traditional VAT for small entrepre$
neurship.
The important duty of tax analysis is evaluation of tax
condition in referring to tax terms of economic subject under
influence of external and internal factors. The influence of
external factors is determined with impact of different
normative and legal acts to the activity determining the
running terms of economic subject. Internal factors — are
the whole of characteristics such as property form of
organization, organizational$legal form, types, character,
scope of activity, accepted accounting policy, etc.
Some scientists use the concept of tax environment in
their researches, which is a set of various factors related to
the taxation system that directly and indirectly affect the
activities of economic entities.
E.V. Chipurenko uses the term "indicators of tax environ$
ment" to determine the indicators obtained as a result of the
analysis of the tax environment. At the same time, indicators
are distinguished by the scientist at three levels: at country
level, at the field level, at the organization level. Indicators
of the tax environment at the organizational level are an
indicator of the tax burden, as well as the suitability of the
tax environment for the taxpayer [1, p. 76; 8, p. 60].
Tax liabilities are tax costs of the organization. In the
economic literature, it is accepted to distinguish between
concepts such as costs and expenses. Similarly, some authors
distinguish differences between tax expenses and costs.
These concepts are specified in the presentation of
E.G. Dedkova named "the analysis and forecasting of tax costs
in industrial enterprises", at the same time tax costs are meant
the liabilities calculated related to the tax, and tax expenses
are meant tax liabilities paid actually by the author [7, p. 13].
In the economic literature, costs mean the value written
off to the production of materials, raw materials and others,
then costs reduce the financial result. The organization's
expenses are recognized as writing off of assets and (or)
reduction of economic benefits as a result of creation of
liabilities caused to the reduction of capital [9, p. 147]. The
terms "expenses" and "costs" are used as synonyms in the
Tax Code of the Republic of Azerbaijan.
In our opinion, all taxes calculated for any reason,
regardless of their actual payments, are expenses remaining
in the place, except for taxes, which are included in indirect
costs and then distributed among the types of products,
works and services by increasing the prime cost. The amount
of these taxes, in whole or in part, forms tax expenses as a
result of the sale or other failure of these products, works
or services until their prime cost are written off. Transit
(operating) costs are understood as interaction costs
between economic entities. Such costs are any necessary
resource costs that are not directly attributable to the
production of economic goods, but ensure the successful
implementation of this process [10].
As the term "costs" isn't used in the normative legal acts
on accounting and tax accounting, then we will use the term
"operating tax expenses".
The organization's tax expenses ion operations are costs
related to the application of the taxpayer's duties deter$
mined by the organization under the Tax Code, i.e tax
accounting, issuance of tax declaration and other documents
necessary for tax control, elimination of detected violations
of tax legislation and other fulfillment.
Important concepts for tax analysis purposes are the
concept of tax regime, which understood as a certain rule
for the calculation and payment of taxes established by tax
legislation, as well as the concept of "compatibility of tax
regimes", which allows the simultaneous application of
several tax regimes depending on the type of economic
activity performed by the organization. In the economic
literature, the terms "tax regime" and "tax system" are used
as synonym.
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Alternative taxation regimes — general taxation system
(only alternative under certain conditions), simplified tax
system, tax system for agricultural producers, as well as non$
alternative, i.e absolute tax regime were defined in the Tax
Code. The alternativeness means the possibility of the
selection of tax system if the necessary conditions deter$
mined by the economic entity in the Tax Code are met.
Optimization of taxation is an activity aimed at using
the best possible options of methods and techniques of the
regimes provided for in the tax legislation for the calculation
of taxes, as well as discounts, allocations in order to reduce
tax expenses and keep tax risks at an acceptable level.
In his study, Hoftman A.P. uses the term "tax corridor"
which is presented by the scientist as "the establishment of a
function of targeted optimization of taxation of the enterprise
with minimal tax risk". It presents the conception of lower
and upper boundaries of the tax corridor [9, p. 147].
According to the scientist's words, the lower limit of
the tax corridor is the minimum quantity of the tax burden,
in case the tax risk is not the maximum. The upper limit of
the tax corridor is the maximum quantity of the tax burden
if the efficiency of the financial and economic activities of
the economic organization is maintained.
The term "tax field" is often used in tax planning and
forecasting. The organization's tax field is the set of taxes
and their features provide by its tax regime.
Also, the term, which is often used in researches related
to the taxation, is the expression of "tax discount". The tax
discount mainly means the reduction of tax base, the receipt
of tax discount, granting of tax benefits, the application of
a lower tax rate and reduction of tax liability as a result of
refund from the budget (recovery) and refund of tax
compensation. It is necessary to distinguish the justified and
unjustified tax discounts. The existence of unjustified tax
discounts shows the illegal actions of the taxpayer.
CONCLUSION
1. The conduction of radical reforms in the tax system
should, first of all, intend the application of tax discounts
for entrepreneurship and the improvement of existing rates.
At the same time, the state can concretize all the existing
forms of tax discounts of the world countries in relation to
this or other economic entities and this or other areas, which
is intended to stimulate economic activity as follows: —
finding opportunities to further reduce the rates of some
taxes (especially profit tax and VAT); — application of
various tax discounts, as well as exemption from taxes in
the first stages of activity of enterprises operating in the real
sector fields, which are intended to stimulate economic
activity; — to keep at the disposal of local executive
authorities a part of taxes collected from business entities
in order to accelerate the development of economic regions
of the republic; — application of the discounted tax to
investments directed by entrepreneurs to underdeveloped,
as well as strategically important regions of the republic;
— conducting tax audits on a selective basis and when there
is a good reason for it etc.
2. Several tax discounts are carried out for many
economic entities that support small business, including
small business support funds, investment and leasing
companies, credit and insurance companies, advertising and
information companies and others by the government in the
developed market economy countries. We consider that this
practice of the world countries in the field of tax policy shall
be kept in mind.
However, it should be noted that when using any form
of international practice, it would be wrong to apply them
blindly, to repeat them as they are, and it would not give
the expected results. Therefore, we consider that the
experience of the world countries in the field of tax discounts
must be organically connected with the nature of the tasks
and the direction of implementation of the requirements of
the current stage of our economic development. These
discounts include the application of low and different taxes
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for areas that are engaged in production in the early stages
of its activity, necessary for the development of the
economy, economic regions and types of activities, and
exemption from tax for a certain period etc.
3. It is important to note that the same concepts used in
normative legal acts in the field of accounting and tax
accounting often differ. So, when income and expenses are
classified, terms such as "incomes (income) on the ordinary
activity types", "other incomes", " expenses (sales expenses)
on the ordinary activity types", "other expenses" in modern
accounting, and "incomes from sales", "non$sale incomes",
"expenses related to the production and sales", "non$sale
expenses" in tax accounting are used. Contrary to the tax
accounting, the modern accounting isn't used the term of
reserves, but instead used the expressions of "estimated
liabilities" and "estimated reserves". Due to the differences
between the terminological apparatus of accounting and tax
accounting, it is necessary to determine which terms will be
used in tax analysis.
4. The database of tax analysis is mainly the information
of the tax accounting system that is independent of the
accounting system in the organization or will be established
on its basis. In the second case, the information source for
tax analysis is actually the accounting system. Moreover,
one of its information sources will be accounting (financial)
reports to solve individual problems of tax analysis, for
example, to assess tax risks according to generally available
criteria, regardless of how the organization forms the tax
accounting system.
The ability to use both the tax accounting system and
the accounting system as a database for tax analysis, in our
opinion, allows the use of the terms of both systems in tax
analysis.
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В статье раскрыта роль нефтяного сектора в экономическом развитии Азербайджана. Проведен анализ
направлений влияния нефтяного сектора на устойчивое развитие национальной экономики Азербайджана,
дана оценка динамики инвестиций в экономику страны, ВВП страны, выявлена связь между ростом инвестиQ
ций и экономическим ростом и т.д.
Основа экономики Азербайджана — нефтяная промышленность. По сей день нефтяной сектор играет лоQ
комотивную роль в экономике страны. Нефтяной фактор также использовался для преодоления экономичесQ
кой стагнации, возникшей после восстановления нашей независимости. Этой цели послужил "Контракт века",
подписанный 20 сентября 1994 года. После подписания этого соглашения была разработана национальная неQ
фтяная стратегия для достижения всестороннего развития страны. Целью было достижение экономического
развития с использованием возможностей нефтяного сектора. В связи с этим в Азербайджане указом общенаQ
ционального лидера Гейдара Алиева от 29 декабря 1999 года был создан Государственный нефтяной фонд. В
целом, создание таких фондов в богатых нефтью странах, направлено на равное распределение прибыли от
этого природного ресурса между поколениями, их эффективное и целенаправленное использование. В настоQ
ящее время Нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) — это организация, которая сформироваQ
на на очень высоком институциональном уровне, а также признана на национальном и международном уровQ
не, способная делиться своим опытом в области управления активами. Это связано с тем, что ГНФАР был соQ
здан с учетом аналогичного мирового опыта, местных особенностей и потребностей, а также модели, которая
использовалась для сбора доходов от нефти для будущих поколений, а также для решения проблем сегодняшQ
него дня. Прозрачность — один из основных принципов ГНФАР. С точки зрения институционализации и проQ
зрачности, Фонд стал международным финансовым учреждением, отвечающим современным стандартам, и
достиг многих достижений, которые служат повышению престижа Азербайджана на международной арене.
Следует отметить, что экономические проблемы возникают в тех странах, где это нефтяное богатство не исQ
пользуется должным образом для развития страны и социального благополучия населения. Наша страна обесQ
печила полную прозрачность в использовании своих нефтяных доходов, которые используются главным обQ
разом для реконструкции социальной инфраструктуры и улучшения условий жизни вынужденных пересеQ
ленцев с оккупированных территорий Азербайджана.
У статті розкрито роль нафтового сектора в економічному розвитку Азербайджану. Проведено аналіз наQ
прямів впливу нафтового сектора на сталий розвиток національної економіки Азербайджану, надано оцінку
динаміки інвестицій в економіку країни, ВВП країни, виявлено зв'язок між зростанням інвестицій та еконоQ
мічним зростанням і т.д.
Основа економіки Азербайджану — нафтова промисловість. До цього дня нафтовий сектор відіграє локоQ
мотивну роль в економіці країни. Нафтовий фактор також використовувався для подолання економічної стагQ
нації, що виникла після відновлення нашої незалежності. Цій меті послужив "Контракт століття", підписаний
20 вересня 1994 року. Після підписання цієї угоди було розроблено національну нафтову стратегію для досягQ
нення всебічного розвитку країни. Метою було досягнення економічного розвитку з використанням можлиQ
востей нафтового сектора. У зв'язку з цим в Азербайджані указом загальнонаціонального лідера Гейдара АліQ
єва від 29 грудня 1999 року було створено Державний нафтовий фонд. Загалом, створення таких фондів у багаQ
тих нафтою країнах, направлено на рівний розподіл прибутку від цього природного ресурсу між поколіннями,
їх ефективне і цілеспрямоване використання. Нині Нафтовий фонд Азербайджанської Республіки (ДНФАР) —
це організація, яка сформована на дуже високому інституціональному рівні, а також визнана на національноQ
му та міжнародному рівні, здатна ділитися своїм досвідом у галузі управління активами. Це пов'язано з тим,
що ДНФАР було створено з урахуванням аналогічного світового досвіду, місцевих особливостей і потреб, а
також моделі, яка використовувалася для збору доходів від нафти для майбутніх поколінь, а також для виріQ
шення проблем сьогоднішнього дня. Прозорість — один з основних принципів ДНФАР. З точки зору інституQ
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ціоналізації і прозорості, Фонд став міжнародною фінансовою установою, що відповідає сучасним стандарQ
там, і досяг багатьох досягнень, які служать підвищенню престижу Азербайджану на міжнародній арені. Слід
зазначити, що економічні проблеми виникають в тих країнах, де це нафтове багатство не використовується
належним чином для розвитку країни і соціального благополуччя населення. Наша країна забезпечила повну
прозорість у використанні своїх нафтових доходів, які використовуються головним чином для реконструкції
соціальної інфраструктури та поліпшенню умов життя вимушених переселенців з окупованих террріторій
Азербайджану.
The article reveals the role of the oil sector in the economic development of Azerbaijan, analyzes the directions of
the oil sector's influence on the sustainable development of the national economy of Azerbaijan, assesses the dynamics
of investments in the country's economy, the country's GDP, reveals the relationship between investment growth and
economic growth, etc.
The basis of Azerbaijan's economy is the oil industry. To this day, the oil sector plays a locomotive role in the
country's economy. The oil factor was also used to overcome the economic stagnation that emerged after the restoration
of our independence. This goal was served by the "Contract of the Century" signed on September 20, 1994. After the
signing of this agreement, a national oil strategy was developed to achieve the comprehensive development of the
country. The aim was to achieve economic development using the opportunities of the oil sector. In this regard, the
State Oil Fund was established in Azerbaijan by the decree of the national leader Heydar Aliyev dated December 29,
1999. In general, the creation of such funds in oilQrich countries is aimed at equal distribution of profits from this
natural resource between generations, their effective and purposeful. At present, the Oil Fund of the Republic of
Azerbaijan (SOFAZ) is an organization that is formed at a very high institutional level, and is also recognized at the
national and international level, capable of sharing its experience in the field of asset management. This is due to the
fact that SOFAZ was created taking into account similar global experience, local characteristics and needs, as well as
the model that was used to collect oil revenues for future generations, as well as to solve the problems of today.
Transparency is one of the main principles of SOFAZ. In terms of institutionalization and transparency, the Fund has
become an international financial institution that meets modern standards and has achieved many achievements that
serve to increase the prestige of Azerbaijan in the international arena. It should be noted that economic problems arise
in those countries where this oil wealth is not used properly for the development of the country and the social welfare
of the population. Our country has ensured full transparency in the use of its oil revenues, which are mainly used for
the reconstruction of social infrastructure and improvement of the living conditions of internally displaced persons
from the occupied territories of Azerbaijan.
Ключевые слова: нефтяной сектор, устойчивое развитие, инвестиции, валовый внутренний продукт, эко
номический рост.
Ключові слова: нафтовий сектор, сталий розвиток, інвестиції, валовий внутрішній продукт, економічне
зростання.
Key words: oil sector, sustainable development, investments, gross domestic product, economic growth.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Актуальность проведения исследований, связан$
ных с вопросами нефтяного сектора экономики в со$
временной экономической теории все еще остается не$
изменной. Нефтяная промышленность Азербайджана
стремительно развивалась в XX в. Были созданы мощ$
ные производственные базы и научные центры. Азер$
байджан в период II мировой войны поставлял топли$
во фронту, который сыграл большую роль в разгроме
фашизма.
Одним из величайших достижений нашей страны в
послевоенные годы было открытие и разработка нефтя$
ных и газовых месторождений. В 1949 году в 100 км от
берега, впервые в мировой практике была разработана
нефтедобывающая платформа под названием "Нефтя$
ные Камни", которая в то время считалась уникальным
сооружением. Первая нефть на шельфе Азербайджана
была добыта на рубеже 1970—1980 гг. с освоением не$
фтяниками более глубоких участков Каспийского моря.
В результате целенаправленных мер, принятых за тот
период, нефтяная промышленность была расширена и
создана ее разветвленная инфраструктура.
За последние годы были достигнуты важнейшие
стратегические задачи нефтяной отрасли страны. Пер$
вое международное нефтяное соглашение по месторож$
дению "Азери$Гюнешли$Чыраг", заключенное в 1994 г.,
отражающее экономический суверенитет Азербайджа$
на, заложило фундамент динамичного развития нашей
экономики. Работа, проделанная с этой даты, является
гарантом стабильного развития настоящего и будуще$
го поколений страны.
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Для успешного выполнения своей функции данная
отрасль эконмики должна быть способной решать мно$
гоцелевые задачи диверсифицированного экономичес$
кого развития, что в настоящее время и являяется од$
ной из приоритетных задач правительства Азербайд$
жанской республики.
АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ
В работах Багирова М.М., Багирова О.М. "Оценка
финансовой эффективности экономической диверсифи$
кации Азербайджана", Байрамова В.И. "Вопросы уси$
ления финансового обеспечения диверсификации эко$
номики Азербайджана", Гасымова Т.Н. "Место иност$
ранных инвестиций в нефтяном секторе Азербайджана
и влияние нефтяных доходов на бюджет", где были ши$
роко проанализированы и получены эффективные ре$
зультаты по анализу эффективности инфраструктуры
экономики.
ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Выявить особенности влияния нефтяного сектора на
устойчивое экономическое развитие Азербайджана в
современных условиях и подготовить рекомендации для
дальнейшего совершенствования этого процесса с уче$
том актуальных задач.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
I. Введение
Обеспечение устойчивого и продолжительного раз$
вития на современном этапе экономического развития

Економiка та держава № 10/2020
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Таблица 1. Динамика инвестиций, вложенных в экономику Азербайджана
за период с 2000 по 2019 годы (млн манат)

Всего инвестиций
Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Cəmi

сумма
1289.8
1454.5
2718.9
4249.3
5820.3
6733.4
7415.6
10353.9
13328.0
10475.0
14118.9
17048.8
20251.0
21448.2
21890.6
20057.4
22706.4
24462.5
25877.0
26150*
277849.5

увеличение и
уменьшение
(в %-х)
112.7
186.9
156.3
136.9
115.7
110.1
139.6
128.7
78.6
134.8
120.7
118.8
105.9
102.1
91.6
113.2
107.7
105.8
101.0

Иностранные инвестиции
сумма
829.5
1016.8
2172.8
3311.0
4496.3
4628.5
4514.2
5727.2
5625.8
4395.1
6619.7
6849.8
8102.7
8269.3
9175.6
10998.9
16216.1
15697.3
14002.1
13582.9*
146230.0

увеличение
и уменьшение
(в %-х)
122.6
213. 7
152.4
135.8
102.9
97.5
126.8
98.2
78.2
150.6
103.5
118.3
102.1
110.9
119.8
147.4
96.8
89.2
97.0

Внутренние инвестиции
удельный
удельный вес
увеличение и
вес в общем
в общем объеме сумма
уменьшение
объеме
(в %-х)
(в %-х)
(в %-х)
64.3
460.3
35.7
70.0
437.7
95.1
30.0
79.9
546.1
124.8
20.1
77.9
938.3
171.8
22.1
77.2
1324.0
141.1
22.8
68.7
2104.9
158.9
31.3
60.8
2901.4
137.8
39.2
55.3
4626.7
159.5
44.7
42.2
7702.2
166.4
57.8
42.0
6079.9
78.9
58.0
46.8
7499.2
123.3
53.2
40.2
10199.0 136.0
59.8
40.0
12148.3 119.1
60.0
38.55
13178.9 108.5
61.45
41.9
12715.0 96.5
58.1
54.8
9058.5
71.2
45.2
71.4
6490.3
71.6
28.6
64.1
8765.2
135.0
35.9
54.0
11874.9 135.5
46.0
51.9
12568.0 105.8
48.1
52.6
131619.5
47.4

Источник: таблица составлена автором на основе данных Государственного Комитета Статистики Азербайджанской Респуб
лики.

является приоритетным направлением для каждой стра$
ны мира. Потому что, не обладая параметрами устой$
чивого развития, невозможно решить существующие
проблемы в экономике страны на макро$ и микроуров$
не. Мировой опыт показывает, что устойчивое разви$
тие отражает в себе единство очень важных элементов
экономической активности, интеграции, глобализации
и так далее, без которых невозможно достижение ко$
нечной цели экономического развития.
Начиная с 1950$х годов ХХ века, изменения, произо$
шедшие в мировой экономике, процессы, идущие на
международных рынках, возникающие негативные и
позитивные тенденции вынуждали мировые страны осу$
ществлять многогранные и многомерные изменения, как
политические, так и экономические. Одним из важней$
ших событий того периода было углубление кризиса,
охватившего социалистическую систему, и ее крах. В ре$
зультате этого процесса распался СССР, рухнула со$
циалистическая система, и был положен конец напряжен$
ной борьбе двух полюсов, происходившей на протяже$
нии 70 лет. Социалистическая система рухнула, а капи$
талистическая система погрузилась в глубокий вихрь
кризиса, который потребовал радикальных реформ.
II. Направления влияния нефтяного сектора в обес$
печении устойчивого развития
Перед экономикой Азербайджана, только что об$
ретшего независимость в 1991 году, стояла такая важ$
ная задача, как трансформация в новую экономическую
и политическую систему. Трансформация в новую сис$
тему требует от общества нового экономического мыш$
ления, новых экономических отношений, новых эконо$
мических взглядов и подходов, нового стиля экономи$
ческого поведения, новой системы экономических от$
ношений и т. д. Посредством всего этого страна долж$
на обеспечить переход к новой системе имущественных
отношений, осуществить разгосударствление собствен$
ности, продолжать развивать различные формы соб$
ственности, такие как государственные, частные, акци$
онерные, смешанные, широко внедрять малое и среднее
предпринимательство, обеспечивать социальное благо$
получие населения на основе рыночных моделей. Сле$
дует не допускать монополию, устранять чрезмерную
эксплуатацию ресурсов, расширять применение новых
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технологий в производственном процессе, а также ко$
ренным образом перестраивать экономику на основе
прогрессивного передового мирового опыта. Выпоне$
ние этих задач должно было способствовать созданию
динамичной, стабильной, устойчивой экономики в стра$
не и обеспечить основу, фундамент для устойчивого
развития [1, с. 19].
В первые годы перехода страны к рыночной эконо$
мике, то есть в начале 1990$х годов, объем валовой внут$
ренней продукции страны не был на требуемом уровне,
безработица выросла до беспрецедентного уровня, за$
нятость упала до небывалого рекордно низкого уров$
ня, инфляция достигла гиперуровня. За исключением
нефтяного комплекса, производство промышленной
продукции упало до очень низкого уровня, а продоволь$
ственный рынок на 80—85% зависел от импорта. Для
обеспечения устойчивого развития, ставшего важней$
шим приоритетом экономической политики в стране,
очень важно было решить все вышеперечисленные про$
блемы. Однако, чтобы решить эти проблемы, нужны
были огромные средства. Но этих средств не было ни в
государственном бюджете, ни в других источниках. В
тот период единственной надеждой страны был лишь
один источник — иностранные инвестиции, а единствен$
ная сфера, которая могла привлечь инвесторов для вло$
жения иностранных инвестиций — это нефтегазовый
сектор.
В сентябре 1994 года, через три года после обрете$
ния нашей страной независимости, в результате напря$
женных и очень сложных переговоров, которые велись,
начиная с 1991 года, в Баку был подписан "Контракт
века". Благодаря подписанию этого соглашения и реа$
лизации мер, предусмотренных этим соглашением,
Азербайджан вступил в новый этап экономического
развития. Важность значения этого этапа заключалась
в том, что "Нефтяная стратегия" и политика "Откры$
тых дверей", объявленные этим соглашением, заложи$
ли основу для привлечения в страну крупных объемов
международного капитала в форме прямых и порт$
фельных инвестиций. В нашей стране начали работать
более 300 компаний из более чем 10 ведущих стран
мира. В целях совместной разработки нефтяных мес$
торождений иностранные компании и страны, заинте$
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ресованные в сотрудничестве нашей страной, начали
инвестировать огромные средства в нефтяной и газо$
вый комплекс.
Начиная с 1995 года, благодаря вложениям иност$
ранных инвесторов в экономику нашей страны, в ней
сформировалась тенденция динамичного развития,
обеспечена стабильная и устойчивая ситуация. Благо$
даря ускорению экономических процессов, с 2000 года
в стране был заложен фундамент устойчивого и продол$
жительного развития, наблюдается почти ежегодный
рост макроэкономических показателей. Основные при$
чины этого связаны с деятельностью, проводимой для
развития нефтяного комплекса, нефтяного сектора [6,
с.139].
Анализируя данные Госкомстата Азербайджана,
мы видим, что в обеспечении динамичного развития
экономики страны велика роль как иностранных, так
и внутренних инвестиций. Анализируя структуру ин$
вестиций за период с 2000 по 2019 гг., мы видим, что в
2000—2007 гг. по удельному весу преобладали иност$
ранные инвестиции, в 2008—2014 гг. — внутренние вло$
жения, а в 2015—2019 гг. — вновь иностранные инвес$
тиции (см. табл. 1).
Необходимо отметить, что за все годы иностранных
инвестиций, включая и 2007 г., 80—85% этих инвести$
ций было направлено в основной капитал нефтяной от$
расли. Именно по этой причине нефтегазовый сектор
стремительно развивался и создав благоприятные ус$
ловия для развития других секторов экономики, зало$
жил основы устойчивого развития в стране.
За анализируемцй период были успешно реализо$
ваны все параметры, обеспечивающие устойчивое раз$
витие страны, включая устойчивый рост объема Вало$
вой Внутренней Продукции, уровня занятости, дина$
мичный рост валютных резервов, снижение безработи$
цы, таргетирование уровня инфляции в соответствии с
целями экономической политики, обеспечение посто$
янного положительного сальдо платежного и расчет$
ного балансов страны, делающего страну надежным и
гибким партнером в международных отношениях, со$
здание нормально функционирующего бюджета стра$
ны, денежной, денежно$кредитной, финансовой, тамо$
женной, страховой, инвестиционной, энергетической
системы и т. д. [3, с. 106].
Как видно из данных таблицы 1, за период с 2000 по
2019 год в экономику страны было вложено инвестиций
на сумму 277849,5 млн манат. Эти средства напрямую
способствовали обеспечению роста валового внутрен$
него продукта, произведенного в стране в отчетном
году, а также создали условия для динамичного разви$
тия всех секторов экономики. 52,6% этих инвестиций,
то есть 146230,0 млн манатов, пришлось на иностран$
ные инвестиции, а оставшиеся 47,4% — на внутренние
инвестиции. Как видно из данных таблицы 1, за исклю$
чением только двух лет — 2009 года и 2015 года, за весь
период с 2000 по 2019 гг. наблюдался динамичный рост
общих инвестиций в экономику страны. По сравнению
с 2000 годом, в 2010 году общий объем инвестиций увели$
чился в 10,9 раза и достиг 14 118,9 млн манат. По сравне$
нию с 2010 годом уровень данного показателя в 2019 го$
ду увеличился в 1,85 раза и достиг 26 150 млн манат.
Среднегодовой рост за анализируемый период соста$
вил 101,4%. Такой уровень роста стал одним из важней$
ших факторов динамичного развития экономики стра$
ны [3, с. 96].
Как видно из данных таблицы, по удельному весу в
общем объеме инвестиций, иностранные инвестиции
преобладали в 2000—2007 гг. Так, уровень данного по$
казателя по годам составил: 64,3% — в 2000 г., 70% — в
2001 г., 79,9% — в 2002 г., 77,9% — в 2003 г., 77,2% — в
2004 г., 68,7% — в 2005 г., 60,8% — в 2006 г. и 55,3% в
2007 г. На протяжении всего этого периода основная
часть иностранных инвестиций была направлена в ос$
новной капитал в нефтяном секторе, что обеспечило
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техническое и технологическое обновление этого сек$
тора, обеспечило соответствие его уровню мировых
стандартов. 2000—2007 гг. характеризуются как пе$
риод формирования качественных параметров эконо$
мического развития, которые позволили стране создать
собственные валютные резервы. Именно в результате
этого, начиная с 2008 года внутренние инвестиции ста$
ли преобладали в общем объеме инвестиций в экономи$
ку страны. Так, их уровень в 2008 г. составлял 57,8%, в
2009 г. — 58%, в 2010 г.— 53,2%, в 2011 г. — 59,8%, в
2012 г. — 60%, 2013 г. — 61,45%, а в 2014 году — 58,1%.
Уже в эти годы формирование собственных достаточных
валютных резервов страны и достижение необходимо$
го уровня развития нефтегазового комплекса обусло$
вило увеличение внутренних инвестиций, и в то же вре$
мя, их переориентацию в другие отрасли экономики [7,
с. 120].
Для обеспечения динамичного развития страны и
решения важнейших задач экономики, при помощи ин$
вестиционной политики было обеспечено последова$
тельное развитие стратегических секторов экономики,
создан рынок конкурентоспособных инвестиционных
ресурсов, инвестиции переориентированы на приори$
тетные направления развития, созданы условия для бла$
гоприятного развития частного сектора. Посредством
ограничения централизованного финансирования были
созданы условия для реализации инвестиционных воз$
можностей индивидуального предпринимательства при
финансировании объектов государственной собствен$
ности, ускорена реализация социальных и инфраструк$
турных проектов, максимально сокращен инвестицион$
ный цикл и т. д. [3, с. 36].
Одним из важнейших показателей, характеризую$
щих обеспечение динамичного, устойчивого развития
страны, является динамика валового внутреннего про$
дукта (см. табл. 2).
Как видно из данных таблицы 2, в течение анализи$
руемого периода, т.е. с 2000 по 2019 гг., за исключением
2009 и 2015 гг., на протяжении всех остальных лет в стра$
не наблюдалась динамика роста ВВП. По сравнению с
аналогичным показателем 2000 года, в 2019 году этот
показатель увеличился в 17,3 раза. В результате обес$
печения динамичного развития, начиная с 2000 года по
конец 2008 года ВВП увеличился в 8,5 раза и составил
40137,2 млн манат.
В результате финансового кризиса, охвативше$
го мировую финансовую систему в 2009 году, объем
ВВП в нашей стране снизился на 4535,7 млн манатов
или 11,3% по сравнению с 2008 годом и составил
35601,5 млн манат. Однако в последующие годы ана$
лизируемый показатель вновь показал растущую
динамику, увеличившись к 2014 году и составив
59014,1 млн манат. Это в 1,6 раза больше по сравне$
нию с показателем 2009 года.
Как видно из данных таблицы, в результате глобаль$
ного мирового кризиса 2015 года, из$за четырехкрат$
ного падения цен на нефть объем ВВП в этом году со$
ставил 54380,0 млн манат, что по сравнению с 2014 го$
дом означает снижение на 4634,1 млн манат или 8%.
В последующие годы в результате динамики роста
по итогам 2019 года объем ВВП увеличился в 1,5 раза
по сравнению с 2015 годом. Рост ВВП за анализируе$
мый период показывает, что в стране идет процесс ус$
тойчивого развития. Несмотря на то, что в последние
годы на мировом рынке произошло резкое падение ми$
ровых цен на нефть, в результате масштабной диверси$
фикации в стране объем ВВП не только не уменьшился,
но остался стабильным и увеличивался из года в год [4,
с. 11—13].
Анализируя темпы роста ВВП, мы видим, что до
2007 года уровень этого показателя рос быстрее. Так,
по сравнению с 2000 годом, его рост в этом году соста$
вил 601%. В остальные периоды такого роста не наблю$
далось. Основной причиной этого было быстрое разви$
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тие нефтяного сектора из$за сильного притока
иностранного капитала в экономику страны в
тот период, и наблюдаемого на этой основе бума
экономического развития.
Анализируя показатели таблицы 2 и учи$
тывая, что более 90% инвестиционных вложе$
ний, которые являются важнейшим фактором
развития экономики страны, направляются в
нефтяной сектор, можно сказать, что нефтя$
ной сектор выступил в качестве ключевого ис$
точника устойчивого и продолжительного
развития. Мы видим, что на протяжении мно$
гих лет инвестиции играли решающую роль в
формировании ВВП. В 2003 и 2004 годах
удельный вес инвестиций в ВВП составлял
59,45% и 68,23% соответственно. Это самые
высокие показатели за 2000—2019 годы. В це$
лом, анализируемый показатель за этот пери$
од сформировался на уровне 35,59%, что яв$
ляется достаточно высоким показателем. В
результате обеспечения устойчивого и про$
должительного развития решены политичес$
кие, экономические, энергетические, экологи$
ческие, валютные проблемы и вопросы наци$
ональной безопасности страны. Укрепив свои
геополитические и геоэкономические пози$
ции, наша страна стала самым надежным уча$
стником глобальных процессов и конкурен$
тоспособным партнером в экономических от$
ношениях с каждой страной [5, с. 121].

Таблица 2. Динамика валового внутреннего продукта
и инвестиций, произведенных в Азербайджанской Республике
за период с 2000 по 2019 гг.
(млн манат)
Объем
Доля
Объем Изменение
изменнеие
Годы
инвестиционных
инвестиций в
ВВП
(+:-) в %-х
(+:-) в %-х
вложение
ВВП, в %-х
2000 4718.1
1289.8
27.3
2001 5315.6
112.6
1454.5
112.7
27.36
2002 6062.5
114.1
2718.9
186.9
44.84
2003 7146.5
117.9
4249.3
156.3
59.45
2004 8530.2
119.4
5820.3
136.9
68.23
2005 12522.5 146.8
6733.4
115.7
53.7
2006 18746.2 149.7
7415.6
110.1
39.55
2007 28360. 5 151.3
10353.9
139.6
36.5
2008 40137.2 141.5
13328.0
128.7
33.2
2009 35601.5 88.7
10457.0
78.6
29.3
2010 42465.0 119.3
14118.9
134.8
33.2
2011 52082.0 122.6
17048.8
120.7
32.7
2012 54743.7 105.1
20251.0
118.8
36.9
2013 58182.0 106.3
21448.2
105.9
36.8
2014 59014.1 101.4
21890.6
102.1
37.1
2015 54380.0 92.0
20057.4
91.6
36.8
2016 60425.2 111.1
22706.4
113.2
37.6
2017 70337.8 116.4
24462.5
107.7
34.77
2018 80092.0 113.8
25877.0
105.8
32.3
2019 81681.0* 102.0
26150.0*
101.0
32.0
780543.6
277849.5
35.59
Cəmi
Источник: таблица составлена автором на основе данных Государ
ственного Комитета Статистики Азербайджанской Республики.

III. ВЫВОДЫ
После обретения Азербайджанской Республикой
независимости обеспечение динамичного, устойчивого
развития экономики стало возможным в результате
осуществления многогранных, глубоких экономических
процессов в различных направлениях. В целом, выход
экономики страны из кризиса, создание экономической
стабильности, достижение стабильной, устойчивой си$
туации, создание основы, фундамента для устойчивого
развития, было реализовано за счет нефтяного секто$
ра. Нефтяной сектор страны сыграл решающую роль не
только в решении этих задач, но и в укреплении геоэко$
номического и геополитического положения страны.
Развитие этого сектора и стабилизация макроэкономи$
ческой ситуации в стране благодаря этому направлению,
сделало возможным реализацию устойчивого развития
в стране.
Поскольку нефтяной сектор по$прежнему являет$
ся ведущим сектором в стране, с его помощью и под$
держкой решаются самые важные проблемы как на мак$
ро$, так и на микроуровне. В то же время страна прово$
дит политику масштабной диверсификации за счет это$
го сектора, что в конечном итоге обеспечивает ускоре$
ние устойчивого развития.
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GLOBAL COORDINATION AND OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE TO ACHIEVE
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Метою статті є оцінка глобальних координованих зусиль щодо скорочення розриву між країнами
лідерами та аутсайдерами економічного розвитку через інструмент офіційної допомоги з метою розвитQ
ку. Для оцінки взаємозв'язків були відібрані ключові показники економічного, соціального та екологічQ
ного розвитку країн та досліджені лінійні кореляційний зв'язки з офіційною допомогою з метою розвитQ
ку. Проведені розрахунки продемонстрували значний вплив такого інструменту на ключові елементи
розвитку країн. Проте у країн з низьким рівнем доходів залишається ризик відставання від розвинених
країн, зважаючи на розрив в освоєнні технологічних інновацій. У статті заначено, що офіційна допомога
з метою розвитку також характеризується нерівномірністю, що ставить перед Україною додаткові виQ
клики взаємовигідної інтеграції до світової спільноти.
The aim of the article is to assess the global coordinated efforts in reducing the gap between the leaders and
outsiders of economic development through the instrument of official development assistance. The selected
indicators are based on the Sustainable Development Goals. Thus, the article defines an impact on economic,
social and environmental aspects. Accordingly, the object of the article is a method for assessing the impact of a
formal development assistance instrument in the context of the Sustainable Development Goals on low— and
middleQincome countries. To assess the relationship, key indicators of economic, social and environmental
development of the countries were selected and linear correlations with the official development assistance were
investigated. The calculations showed a significant impact of this tool on key elements of development. However,
lowQincome countries have the risk of lagging behind developed countries, given the gap in the development of
technological innovation. Poorer countries will continue to be on the periphery of development, and this may
nullify the coordination efforts. The article notes that official development assistance is also uneven. In the context
of Ukraine, despite difficult political and economic circumstances, it is not the largest recipient of official
international development assistance in Europe. This indicates that geopolitical interests continue to dominate
the international economic arena. Accordingly, Ukraine should strengthen its representation and voice in
international organizations, reduce the gap with developed countries by attracting additional financial resources
that will be directed to the country's development. In particular, there is a need to strengthen policies to ensure
a balanced economic, social and environmental dimension of a country's sustainable development, while using
the wide range of tools provided to countries through coordination programs to support development. It is noted
that the institutional architecture of the global world is changing dynamically and Ukraine should take a worthy
place in the world order.
Ключові слова: глобальна координація, офіційна допомога з метою розвитку, цілі сталого розвитку, Мон
терейський консенсус, стратегії розвитку.
Key words: global coordination, official development assistance, sustainable development goals, Monterey
Consensus, development strategies.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки призвела не тільки
до позитивних, але і до негативних наслідків у розвитку
окремих країн. У результаті розрив між багатими та
бідними країнами постійно збільшується. Такі асиметрії
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розвитку у кінцевому результаті можуть також зачепи$
ти і розвинуті країни.
Важливим кроком до спроби скорочення розриву
економічного розвитку між країнами став "Монтерейсь$
кий консенсус" під егідою ООН. Згідно з ним, розвинені
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Перелік індикаторів та джерела інформації

Цілі сталого
Індикатор
розвитку
ЦСР1
Коефіцієнт бідності - 1,90 дол. США
на день (ПКС 2011 р.) (% населення)
ЦСР2
Врожайність зернових (т / га)
ЦСР3
ЦСР4
ЦСР5
ЦСР6
ЦСР7
ЦСР8
ЦСР9

ЦСР10
ЦСР11
ЦСР12
ЦСР13
ЦСР14
ЦСР15
ЦСР16
ЦСР17
-

Поточні витрати на охорону здоров'я
на душу населення (доларів США)
Чистий коефіцієнт охоплення
початковою школою (%)
Індекс гендерного паритету (GPI)
навчання в початкових та середніх
школах
Люди, які користуються принаймні
базовими послугами питної води (%
населення)
Виробництво електроенергії з
відновлюваних джерел, за винятком
гідроелектростанцій (кВт-год)
Безробіття, усього (% від загальної
кількості робочої сили)
Індекс ефективності логістики: Якість
торгівої та транспортної
інфраструктури
(1 = низька; 5 = висока)
Коефіцієнт бідності - 5,50 дол. США
на день (ПКС 2011 р.) (% Населення)
Щільність населення (людей на кв. км
землі)

Джерело
Світовий банк
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.DDAY
Продовольча і сільськогосподарська організація ООН
https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG
ВООЗ
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD
ЮНЕСКО
https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.NENR
ЮНЕСКО
https://data.worldbank.org/indicator/SE.ENR.PRSC.FM.ZS
ВООЗ та ЮНІСЕФ
https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.ZS
Світовий банк
https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.RNWX.KH
МОП
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS
Світовий банк
https://data.worldbank.org/indicator/LP.LPI.INFR.XQ

Світовий банк
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.UMIC
Продовольча та сільськогосподарська організація та
Світовий банк
https://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST
Продуктивність використання води,
Продовольча та сільськогосподарська організація, а
загальна (ВВП на кубічний метр
також оцінки ВВП Світового банку та ОЕСР
загального водозабору)
https://data.worldbank.org/indicator/ER.GDP.FWTL.M3.KD
Викиди CO2 (метричні тонни на душу Світовий банк
населення)
https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
Морські заповідні території
Всесвітній центр моніторингу охорони навколишнього
(% територіальних вод)
середовища ООН
https://data.worldbank.org/indicator/ER.MRN.PTMR.ZS
Наземні заповідні зони (% від
Всесвітній центр моніторингу охорони навколишнього
загальної площі суші)
середовища ООН
https://data.worldbank.org/indicator/ER.LND.PTLD.ZS
Прозорість, підзвітність та корупція в Світовий банк
державному секторі, рейтинг CPIA
https://data.worldbank.org/indicator/IQ.CPA.TRAN.XQ
(1 = низький; 6 = високий)
Чиста офіційна допомога з метою
Комітет сприяння розвитку Організації економічного
розвитку, отримана на душу
співробітництва та розвитку
населення (долари США)
https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ODAT.PC.ZS
Експорт високих технологій (% від
Організація Об'єднаних Націй
всього експорту)
https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS

Джерело: адаптовано з [12].

країни повинні координувати свої зусилля та сприяти
країнам, що розвиваються в досягненні міжнародних
цілей в галузі розвитку шляхом надання належної тех$
нічної та фінансової допомоги. Але роль координацій$
них зусиль та їх ефект залишається невизначеним. Тому
виникає необхідність дослідити глобальні координовані
зусилля скоротити розрив між країнами лідерами та
аутсайдерами економічного розвитку і оцінити перспек$
тиви інструменту офіційної допомоги з метою розвит$
ку для України.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Нинішні глобалізаційні процеси характеризуються
певними суперечностями. Частина з них полягає у
збільшенні соціально$економічного розриву між краї$
нами. Зокрема у дослідженнях Д. Лук'яненка та Т. Каль$
ченка зазначається, що такий розрив насамперед зумов$
лений різницею у генеруванні та освоєнні технологіч$
них інновацій у сучасному інформаційному середовищі.
Це вимагає гармонізації національних економічних інте$
ресів, політик і дій, для захисту слабкіших партнерів.
Такий сценарій можливий лише за умов гуманізації
світогосподарського розвитку [1].

www.economy.in.ua

Механізм досягнення такої цілі вірогідний за умов
координації економічного розвитку країн. Вона по$
трібна для спільного ухвалення рішень урядами на
підставі компромісів. Міждержавна координація у
праці В. Бренсона, Дж. Френкеля та М. Гольдштейна виз$
начена як добровільне прийняття різними країнами зо$
бов'язань і спільних правил у сфері економічних відно$
син [2].
При цьому, спираючись на теорію колективної дії
[3] та теорію ігор [4], американський економіст М. Ол$
сон відмічає, що міжнародну співпрацю стає важче
підтримувати через збільшення кількості гравців [5].
Досягти згоди стає складніше, зважаючи на різноманітні
обставини, в яких різні уряди і економіки знаходяться.
Дж. Стігліц також піднімає питання чи всі країни мають
докладати рівних зусиль для досягнення результату [6].
У свою чергу, як зазначається у праці К. Абботта і
Дункана Снідаля, міжнародні організації є важливими
суб'єктами міжнародної політики, особливо у критичні
періоди, оскільки вони мають повноваження медіації,
вирішення суперечок, підтримки миру, застосування
санкцій тощо. Вони також допомагають в управлінні
різними ключовими сферами починаючи від глобальної
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 2. Результати лінійного кореляційного зв'язку Пірсона офіційної допомоги розвитку
з показниками розвитку країн

Показники
Коефіцієнт бідності - 1,90 дол. США на день
(ПКС 2011 р.) (% Населення)
Врожайність зернових (т / га)
Поточні витрати на охорону здоров'я на душу населення
(доларів США)
Чистий коефіцієнт охоплення початковою школою (%)
Індекс гендерного паритету (GPI) навчання в початкових
та середніх школах
Люди, які користуються принаймні базовими послугами
питної води (% населення)
Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, за
винятком гідроелектростанцій (кВт-год)
Безробіття, усього (% від загальної кількості робочої
сили)
Індекс ефективності логістики: Якість торгівої та
транспортної інфраструктури (1 = низька; 5 = висока)
Коефіцієнт бідності - 5,50 дол. США на день
(ПКС 2011 р.) (% Населення)
Щільність населення (людей на кв.км землі)
Продуктивність використання води, загальна (ВВП на
кубічний метр загального водозабору)
Викиди CO2 (метричні тонни на душу населення)
Морські заповідні території (% територіальних вод)
Наземні заповідні зони (% від загальної площі суші)
Прозорість, підзвітність та корупція в державному
секторі, рейтинг CPIA (1 = низький; 6 = високий)
Експорт високих технологій (% від всього експорту)
Примітка. *- відмінність достовірна (p<0,05)

політики в галузі охорони здоров'я і завершуючи моне$
тарною політикою у всьому світі [7].
Згідно з дослідженням Стеріан Марії Габріели, у ос$
нові архітектури багатосторонньої системи глобально$
го управління та координації, що нині вибудовується,
історичну значну роль відіграє Організація Об'єднаних
націй (ООН) [8]. У свою чергу, важливим кроком до
спроби скорочення розриву економічного розвитку між
країнами став "Монтерейський консенсус" під егідою
ООН. Відповідно до нього, розвинені країни повинні
сприяти країнам, що розвиваються в досягненні міжна$
родних цілей в галузі розвитку шляхом надання належ$
ної технічної та фінансової допомоги країнам, що роз$
виваються. Такий крок вимагає від країн вдосконален$
ня координації, поліпшення інтеграції з національними
стратегіями в області розвитку, підвищення передбачу$
ваності і стабільності [9].
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка впливу координованого
інструменту офіційної допомоги з метою розвитку на
ключові елементи розвитку країн з низьким і середнім
рівнем доходів та оцінка перспектив даного інструмен$
ту для України. В основі відібраних для аналізу показ$
ників лежать Цілі сталого розвитку. Таким чином буде
досліджений вплив на економічні, соціальні та еко$
логічні аспекти розвитку країн. Відповідно, об'єктом
статті є метод оцінювання впливу інструменту офіцій$
ної допомоги з метою розвитку в контексті Цілей ста$
лого розвитку на країни з низьким і середнім рівнем
доходів. Предметом статті є умови, чинники та детер$
мінанти розвитку країн.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На сайті Організації економічного співробітництва
та розвитку офіційна допомога з метою розвитку виз$
начається як державна допомога, призначена для спри$
яння економічному розвитку та добробуту країн, що
розвиваються. Список країн$реципієнтів періодично
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r
р
-0,86* 0,006

Країн з
низьким і
середнім
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0,09
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-0,59
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-0,86* 0,012

0,92*
0,2

0,0001
0,7
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0,55

0,0001
0,05

-0,74* 0,004
0,9
0,3
-0,81* 0,0001

0,91*
0,96
-0,96
-0,095

0,0001
0,2
0,2
0,75

-

0,76*

0,01

Країни з
низьким
рівнем доходів

оновлюється і наразі включає понад 150 країн з дохо$
дами на душу населення нижче 12 276 доларів США [10].
У свою чергу прийнята на 70$ій Генеральній Асамб$
леї ООН 25 вересня 2015 року глобальна система ста$
лого розвитку дає змогу оцінити успішність координації
офіційної допомоги з метою розвитку та її вплив на еко$
номічні, соціальні та екологічні аспекти розвитку країн
[11].
Для кореляційного аналізу було обрано показники,
які наведені у таблиці 1. Були відібрані дані з 2004 по
2018 рік для країн низьким рівнем доходів та для уза$
гальненої категорії країн з низьким і середнім рівнем
доходів.
Результати лінійного кореляційного зв'язку Пірсо$
на між чистою офіційною допомогою з метою розвит$
ку, отриманої на душу населення, та показниками роз$
витку країн представлені у таблиці 2.
Згідно з результатами, представленими у таблиці 2,
кореляційний аналіз показав таке:
— У країнах з низьким рівнем доходів збільшення
офіційної допомоги з метою розвитку продемонстру$
вала високий рівень кореляції з коефіцієнтом бідності
((r= $0,86), р <0,05), з показником врожайності зерно$
вих ((r= 0,81), р <0,05), поточними витратами на охоро$
ну здоров'я на душу населення ((r= 0,96), р <0,05), з по$
казником доступу до питної води ((r= 0,92), р <0,05) та
прозорістю, підзвітністю та корупцією в державному
секторі ((r= $0,81), р <0,05). Важливим моментом є те,
що кореляція офіційної допомоги з метою розвитку з
експортом високих технологій у таких країнах не про$
слідковується.
— Для узагальненої категорії країн з низьким і се$
реднім рівнем доходів збільшення офіційної допомоги
з метою розвитку продемонструвала високий рівень
кореляції з коефіцієнтом бідності ((r= $0,89), р = 0,01),
з показником врожайності зернових ((r= 0,91), р =
0,0001), чистим коефіцієнтом охоплення початковою
школою ((r= 0,9), р = 0,0001), індексом гендерного па$
ритету (GPI) навчання в початкових та середніх школах
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 3. Чисті надходження від офіційної міжнародної допомоги розвиткові
до країн Європи, млн дол. США

Країна

20102017

19701979

20002009

20102017

2015

Допомога
Населення, на душу
млн ос.
населення,
дол.

2017

878
0

583
157
696

535
253
1 435
669

2 586
1 005
791
469

2 147
1 444
313
355

3 613
1 523
633
445

3 057
1 134
1 655
433

80,81
42,22
7,02
3,51

37,8
26,9
235,7
123,5

-

3
-

28
326
98

74
198
361
273

463
359
264
170

438
317
333
213

370
262
169
168

384
236
155
148

1,83
3,55
2,88
2,10

209,7
66,5
53,9
70,3

453
1 094

434
1 314

1 235
3 123

40
41
1 034
4 913

95
44
919
7 165

100
104
1 020
6 786

86
-22
907
8 155

115
-252
1 126
8 191

0,62
9,51
-

184,8
-26,5
-

Боснія і
Герцеговина

Річні суми

Україна

Середньорічні показники

2016

Сербія

Туреччина
Україна
Сербія
Боснія і
Герцеговина
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((r= 0,93), р = 0,0001), з показником доступу до питної
води ((r= 0,91), р = 0,0001), виробництвом електроенергії
з відновлюваних джерел ((r= 0,79), р = 0,002), індексом
ефективності логістики ((r= 0,88), р = 0,02) та експор$
том високих технологій ((r= 0,76), р = 0,01).
Аналізуючи вищезазначені результати, можна гово$
рити про значний вплив офіційної допомоги з метою
розвитку на ключові елементи розвитку країн з низь$
ким і середнім рівнем доходів.
Попри це, відсутність кореляції офіційної допомо$
ги з метою розвитку з експортом високих технологій у
країнах з низьким рівнем доходів свідчить про ризик їх
подальшого відставання від розвинених країн, зокрема
через розрив в освоєнні технологічних інновацій, що
може звести координаційні дії країн нанівець. Таким чи$
ном, бідні країни будуть продовжувати експортувати
ресурси до багатих країн, які потім виготовлятимуть
продукцію з цих товарів і продаватимуть у бідніші краї$
ни. Оскільки вартість виготовленої продукції завжди
вища, ніж у сировини, бідніші країни ніколи не зароб$
лятимуть достатньо коштів від експорту, щоб покрива$
ти свій імпорт і продовжуватимуть перебувати на пери$
ферії розвитку [13].
У контексті ж України, слід зазначити, що незважа$
ючи на складні політичні та економічні обставини, в яких
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опинилася країна, вона не є найбільшим реципієнтом
офіційної міжнародної допомоги розвиткові у Європі.
Дані, наведені у таблиці 3 та рисунку 1, підтверджують й
факт того, що розподіл такої допомоги є нерівномірним.
Аналіз вищезазначених даних показує, що незважа$
ючи на те, що Україна входить у трійку реципієнтів до$
помоги розвиткові до країн Європи, розмір цієї допо$
моги на душу населення складає всього 26,9 доларів
США, що є одним з найнижчих значень серед країн
Європи, які отримують таку допомогу.
Це може свідчити про те, геополітичні інтереси про$
довжують домінувати на міжнародній економічній арені.
Відповідно, Україна має посилювати своє представ$
ництво і голос у міжнародних організаціях, скорочува$
ти відставання від розвинених країн за допомогою за$
лучення додаткових фінансових ресурсів, які направля$
тимуться на розвиток країни.
ВИСНОВКИ
Координаційні зусилля розвинутих країн щодо
офіційної допомоги з метою розвитку продемонстру$
вали значний вплив на різноманітні аспекти розвитку
країн з низьким і середнім рівнем доходів. Зокрема,
аналіз лінійних кореляційних зв'язків між чистою офі$
ційною допомогою з метою розвитку, отриманої на
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душу населення, та показниками розвитку країн вста$
новив зв'язок такого інструменту з покращенням ситу$
ації щодо бідності, врожайності, витратами на охорону
здоров'я, прозорістю, підзвітністю та корупцією в дер$
жавному секторі та іншими показниками. Проте
відсутність кореляції офіційної допомоги з метою роз$
витку з експортом високих технологій саме у країнах з
низьким рівнем доходів означає, що бідніші країни про$
довжуватимуть перебувати на периферії розвитку і це
може звести координаційні дії країн нанівець.
Окрім того, на основі наведених даних, можна ствер$
джувати, що офіційна допомога з метою розвитку та$
кож характеризується нерівномірністю. Зокрема розмір
цієї допомоги на душу населення для України є одним з
найнижчих серед країн Європи. Це свідчить про те, що
геополітичні інтереси продовжують домінувати на
міжнародній економічній арені.
Тому у аспекті євроінтеграційних прагнень України
важливим є реальна імплементація ключових індикаторів
Цілей сталого розвитку у стратегію розвитку країни, що
дозволить простіше і взаємовигідно інтегруватися не
тільки до Європейської, але і до світової спільноти.
Відповідно, в українського уряду виникає не$
обхідність переглянути та посилити свою політику щодо
забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку зад$
ля досягнення збалансованого економічного, соціаль$
ного та екологічного вимірів сталого розвитку країни,
використовуючи широкий спектр інструментів, зокре$
ма тих, які надаються країнам в рамках координацій$
них програм підтримки розвитку.
Водночас інституційна архітектура глобального
світу динамічно змінюється і Україна має займати гідне
місце у світовому порядку.
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Формирование и развитие отдельных сегментов внутреннего рынка зависит от многочисленных факQ
торов. Среди них важное место занимает международная торговля. Как показывают статистические данQ
ные, в структуре внутреннего рынка Азербайджана обеспечение населения различными видами бытоQ
вых изделий осуществляется практически полностью за счет импорта, что способствует усилению оттоQ
ка валюты из республики.
В данной статье анализируется состояние и структура импорта бытовых товаров и обосновываются
предложения по совершенствованию импорта в данном секторе внутреннего рынка.
Активное участие страны в мировой торговле в современных условиях связан со значительными преQ
имуществами: позволяет больше и эффективно использовать ресурсы, доступные в стране, подключать
и применять мировые достижения науки и техники в более короткие сроки в условиях структурной пеQ
рестройки экономики, так и более совершенно удовлетворять потребности населения.
В связи с этим изучение и определение принципов оптимального участия национальных экономик в
международной торговле, факторов конкурентоспособности отдельных стран и развития мировой торQ
говли на конкретных примерах мирового рынка. Это особенно важно для решения экономических проQ
блем стран, вставших на путь развития рыночной экономики, ориентированной на активное участие в
глобальной экономической деятельности.
Международная торговля бытовыми товарами, произведенными в разных странах, также представQ
ляет собой особую форму международного разделения труда и отражает взаимную экономическую заQ
висимость участников мирового хозяйства.
Структурные изменения в экономике стран, где произошла научноQтехническая революция, специаQ
лизация и структура промышленного производства усилили их взаимодействие с национальными комQ
паниями. Это помогло значительно оживить их международную торговлю. Следует отметить, что межQ
дународная торговля является посредником во всех международных сделках и способствует увеличеQ
нию потока товаров по сравнению с их производством. По данным Всемирной торговой организации, в
мире на каждые 10% роста производства приходится 16% роста мировой торговли. Эти темпы роста торQ
говли создают более благоприятные условия для ее развития и тем самым способствуют более тесной
интеграции национальных экономик.
Формування і розвиток окремих сегментів внутрішнього ринку залежить від численних факторів.
Серед них важливе місце займає міжнародна торгівля. Як показують статистичні дані, в структурі внутQ
рішнього ринку Азербайджану забезпечення населення різними видами побутових виробів здійснюєтьQ
ся практично повністю за рахунок імпорту, що сприяє посиленню відтоку валюти з республіки.
У цій статті аналізується стан і структура імпорту побутових товарів і обгрунтовуються пропозиції
щодо вдосконалення імпорту в зазначеному секторі внутрішнього ринку.
Активну участь країни у світовій торгівлі в сучасних умовах пов'язаний зі значними перевагами: дозQ
воляє більше і ефективно використовувати ресурси, доступні в країні, підключати і застосовувати світові
досягнення науки і техніки в більш короткі терміни в умовах структурної перебудови економіки, так і
досконаліше задовольняти потреби населення.
У зв'язку з цим вивчення і визначення принципів оптимального участі національних економік у міжнаQ
родній торгівлі, чинників конкурентоспроможності окремих країн і розвитку світової торгівлі на конкQ
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ретних прикладах світового ринку. Це особливо важливо для вирішення економічних проблем країн, що
встали на шлях розвитку ринкової економіки, орієнтованої на активну участь у глобальній економічній
діяльності.
Міжнародна торгівля побутовими товарами, виробленими в різних країнах, також є особливою форQ
мою міжнародного поділу праці і відображає взаємну економічну залежність учасників світового госпоQ
дарства.
Структурні зміни в економіках країн, де відбулася науковоQтехнічна революція, спеціалізація та струкQ
тура промислового виробництва посилили їх взаємодію з національними компаніями. Це сприяло значQ
ному пожвавленню їх міжнародної торгівлі. Слід зазначити, що міжнародна торгівля є посередником у
всіх міжнародних операціях і сприяє збільшенню потоку товарів у порівнянні з їх виробництвом. За даQ
ними Світової організації торгівлі, у світі на кожні 10% зростання виробництва припадає 16% зростання
світової торгівлі. Ці темпи зростання торгівлі створюють сприятливіші умови для її розвитку і тим самим
сприяють тіснішій інтеграції національних економік.
The formation and development of individual segments of the domestic market depends on numerous factors.
Among them, international trade takes an important place. As statistics show, in the structure of Azerbaijan's
internal market, the provision of the population with various types of household goods is carried out almost
entirely through imports, which contributes to the increase in the outflow of foreign currency from the republic.
This article analyzes the state and structure of imports of household goods and substantiates proposals for
improving imports in this sector of the domestic market.
The active participation of the country in world trade in modern conditions is associated with significant
advantages: it allows more and more efficient use of the resources available in the country, to connect and apply
the world achievements of science and technology in a shorter time in the context of the structural restructuring
of the economy, and to more completely satisfy the needs of the population.
In this regard, the study and definition of the principles of optimal participation of national economies in
international trade, the factors of competitiveness of individual countries and the development of world trade on
specific examples of the world market. This is especially important for solving the economic problems of countries
that have embarked on the path of developing a market economy focused on active participation in global
economic activity.
International trade in household goods produced in different countries also represents a special form of the
international division of labor and reflects the mutual economic dependence of the participants in the world
economy.
Structural changes in the economies of countries where the scientific and technological revolution took place,
the specialization and structure of industrial production have increased their interaction with national companies.
This helped to significantly revitalize their international trade. It should be noted that international trade is an
intermediary in all international transactions and contributes to an increase in the flow of goods in comparison
with their production. According to the World Trade Organization in the world for every 10% growth in production
accounts for 16% of the growth in world trade. These rates of growth in trade create more favorable conditions for
its development and thereby contribute to a closer integration of national economies.
Ключевые слова: торговля, внутренний рынок, формирование бытовых товаров, структура, улучшение,
обеспечение, зависимость, совершенствование, поток валюты.
Ключові слова: торгівля, внутрішній ринок, формування побутових товарів, структура, поліпшення, за
безпечення, залежність, вдосконалення, потік валюти.
Key words: trade, domestic market, formation of household goods, structure, improvement, provision, dependence,
improvement, currency flow.

ВВЕДЕНИЕ
Формирование экономики каждой страны, в том
числе ее отдельных секторов, происходит в результате
действия спроса и предложения, а также эффективно$
го использования преимуществ международного разде$
ления труда. Эти законы и факторы, составляющие эко$
номическую систему действуют не только внутри стра$
ны, но, в то же время, предусматривают развитие меж$
дународных экономических связей, направленных на ис$
пользование преимуществ международного разделения
труда, но в том числе и на составляющей их основу раз$
витие внешней торговли. В этих условиях обеспечение
и сбалансирование рыночных структур, объединяющих
в себе важную часть отечественных и международных
экономических сфер, в том числе объём и структура
спроса и предложения, создающих динамическое соот$
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ветствие между доходами потребителей и рыночными
ценами, а также предложение в целом, формируется не
только за счет национального производства, но и за счет
импорта.
Оценка внешнеэкономических торговых связей
Азербайджана на современном этапе экономического
развития
Внешнеэкономические связи, особенно иностран$
ные инвестиции, участвуют не только в обеспечении
предложения готовой продукцией и услугами, но и со$
здают условия для стимулирования и развития внутрен$
него производства, открывают дорогу на международ$
ные рынки. Отмеченное имеет важное значение для го$
сударств, перешедших на рыночную экономику, в том
числе и для Азербайджанской Республики. Именно по$
этому в последние годы в Азербайджане происходит
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Таблица 1. Тенденции развития внешней торговли
в Азербайджане в 2005—2018 гг.

Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2014
2015
2017
2018

Торговый
Импорт Экспорт
оборот
8558,4
11638,9
11771,7
54922,8
20824,5
27960,8
39462,1
20646
24257,6
30923,6

4211,2
5366,7
5713,5
7166,6
6123,1
6600,6
9187,7
9221
8782,0
11465,0

4347,2
6372,2
6058,2
47756,2
14701,4
21360,2
30274,4
11425
15475,6
19458

Сальдо
(экспортимпорт)
136,0
1105,5
344,7
40589,6
8578,3
14759,6
21086,7
2204,0
6693,6
7993,6

Источник: таблица составлена автором на основе статисти
ческого сборника "Внешняя торговля Азербайджана" за 2010—
2018 годы, с. 634.

ускоренный рост внешней торговли, создаются благо$
приятные условия для развития рыночных структур,
стимулируется использование внутренних и внешних
источников в развитии сегментов потребительского
рынка. Логическим итогом использования отмеченных
факторов является то, что республика, торговавшая в
1994 году всего с тремя государствами, в 2019 году уже
осуществляла торговые связи с 168 странами мира,
внешнеторговый оборот по экспорту превысил 12 млрд
манатов с положительным сальдо. Все это сыграло боль$
шую роль в развитии всех секторов внутреннего рынка,
в том числе рынка бытовых товаров. Для информации
отметим, что в конце прошлого века основная часть по$
требительского рынка удовлетворялась за счет внешней
торговли. Примерно 65—70% этого падало на долю про$
довольственных, остальная часть — на непродоволь$
ственные товары. В структуре импорта непродоволь$
ственных товаров преимущество составляли бытовые
товары. Изменения на рынке бытовых товаров за счет
внешней торговли оказывает влияние на формирование
спроса в стране и ориентацию его в соответствии с но$
вой системой. Это влияние способствует, с одной сто$
роны, развитию новой структуры и источнику спроса, с
другой стороны — повышению уровня жизни людей в
результате увеличения спроса, расширения его ассор$
тимента, стабилизации и даже снижения цен. Благопри$
ятные и неблагоприятные изменения можно ясно уви$
деть из данных 1990—2018 годов. Согласно этим дан$
ным, в 1991 г. объем товарооборота во внешней торгов$
ле Азербайджана был наиболее высоким, потом неста$
бильно изменялся, с 1994 до 2001 года он имел отрица$
тельное сальдо, а в период 2004—2018 годы завершился
с положительным сальдо. Эти изменения оказали свое
влияние на потребительский рынок Азербайджана и на
один из его ведущих сегментов — рынок бытовых това$
ров. Прежде чем рассмотреть отмеченные нами изме$
нения, считаем целесообразным рассмотреть тенденции
изменения внешней торговли в Азербайджане на при$
мере данных, представленных в таблице 1.
Долгие годы во внешней торговле преимущество
составлял экспорт нефти и импорт продовольственной
продукции. После 2015 г. удельный вес продовольствен$
ной продукции в структуре импорта снизился до 13%, а
удельный вес бытовых товаров в структуре импорта в
Азербайджане начал стремительно повышаться. Это
способствовало усилению оттока иностранной валюты
из страны. Отток валюты из страны из$за роста импор$
та бытовых товаров, в основном, происходил за счет
импорта из Италии, Германии, Китая и других стран.
Надо отметить, что за счет торгового оборота с Азер$
байджаном позиции этих стран укреплялись. Италия
занимала в 2006 г. первое место и смогла сохранить его
до 2019 г. Несмотря на то, что Германия в 2006 г. зани$
мала 6$е место, в 2019 г. в результате улучшения торгово$
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экономических связей, смогла выйти на 2$е место, США
с 12$го места переместилась на 8$е, Таиланд с 30$го —
на 10$е, Индонезия с 72$го — на 3$е, Япония с 24$го —
на 11$ое место.
Наряду с этим, в последние годы во внешнеторго$
вых связях со многими странами, в том числе с пригра$
ничными странами, наблюдалась тенденция к ослабле$
нию. Торговые связи с Турцией с 3$его места в 2000 г.
опустились на 7$е в 2018 г., с Исламской Республикой
Иран с 8$го на 31$е место. В отмеченные годы объем
внешней торговли с Великобританией и Северной Ир$
ландией с 5$го места переместился на 9$ое, с Украиной
с 10$го места — на 17$ое, с Казахстаном с 13$го — на
25$ое.
Снижение объема внешней торговли Азербайджа$
на с соседними странами в основном произошло за счет
снижения импорта продовольственных товаров. По на$
шему мнению, эта тенденция должна восприниматься
нормально, так как в соответствии с требованиями ряда
социально$экономических программ, принятых Указом
Президента Азербайджанской Республики, Стратеги$
ческой Дорожной Карты по экономическому развитию
Азербайджана, были поставлены такие значительные
задачи, как обеспечение экономической безопасности
в стране, снижение зависимости от импорта, создание
экспортонаправленной экономики. Именно поэтому
произошли коренные продвижения в удовлетворении
потребностей населения в продовольственных продук$
тах за счет местного производства [1]. В условиях ры$
ночных отношений эти изменения оказывают значи$
тельное влияние на развитие спроса и предложения на
продовольственные продукты на потребительском рын$
ке. С одной стороны, формируется новая структура
спроса, с другой стороны, в условиях усиливающейся
конкуренции расширяются возможности выбора потре$
бителями, снижаются цены, что способствует повыше$
нию их платежеспособности. Однако, к сожалению,
надо отметить, что отмеченные выше положительные
изменения не наблюдаются в сегменте бытовых това$
ров внутреннего рынка.
В структуре внешней торговли Азербайджана осо$
бое место занимает удовлетворение потребностей на$
селения за счет импорта этих товаров, поэтому в Стра$
тегической Карте развития экономики Азербайджана
показано, что в ближайшие годы должен быть создан
основательный поворот в поставке на внешние рынки
непроизводимых в республике и неэкспортируемых то$
варов.
Надо учесть, что внешняя торговля предусматрива$
ет не только обеспечение населения различной продук$
цией рынка бытовых товаров [3]. Внешняя торговля ока$
зывает влияние и на доходы потребителей. Так, она спо$
собствует созданию возможностей производства быто$
вых товаров в стране, росту занятости юридических и
физических лиц, повышению их доходов. В то же время
надо отметить, что импортируемые из зарубежных
стран (Китай, Малайзия и др.) бытовые товары часто
оказывают отрицательное воздействие на семейный
бюджет и не соответствуют нормам здоровья. В боль$
шинстве случаев это относится к одноразовым бытовым
товарам, производимых в Китае, к мягкой мебели, из$
готовляемой из синтетических материалов (испарения
химических веществ в их составе в теплых условиях). Из$
за этого наблюдается уменьшение числа потребителей
данной продукции, поставляемой на рынок бытовых
товаров республики. Противоположно этому, в струк$
туре внешней торговли увеличивается удельный вес про$
дукции, поступающей на рынок бытовых товаров Азер$
байджана из Турции, Германии и других государств, что
способствует усилению потребительского рынка.
Следует отметить, что влияние внешней торговли на
формирование и развитие рынка бытовых товаров
происходит прямым и косвенным путем. Если прямое
влияние связано с импортно$экспортными операциями,
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то косвенное влияние различно. Косвенное влияние вне$
шних торгово$экономических связей состоит из следу$
ющих направлений:
— создание новых возможностей для более полно$
го удовлетворения рыночного спроса по бытовым то$
варам;
— поиск путей выхода на международный рынок
бытовых товаров, произведенных сверх рыночного
спроса в стране и отвечающих мировым стандартам;
— возможности снижения цен на бытовые товары в
результате расширения национального рынка;
— в целях специализации в соответствии с преиму$
ществами международного разделения труда, создание
условий для развития местного потенциала производ$
ства бытовых товаров на основе инновативных факто$
ров и эффективного использования преимуществ меж$
дународного разделения труда.
На основании направлений прямого и косвенного
влияния внешней торговли на рынок бытовых товаров,
рассмотрим механизм и способы ее влияния как на ры$
нок в целом, так и на рынок бытовых товаров.
Как известно, каждая страна должна использовать
свои экономико$географические и другие преимущества
для эффективного производства определенных видов
продукции. Однако государство не должно полностью
передавать эти функции в распоряжение рынка, так как
стороны, участвующие во внешнеторговых связях, в
большинстве случаев стараются действовать не в инте$
ресах общества, а в соответствии со своими личными
интересами. С другой стороны, решение таких макро$
экономических проблем, как защита местного произ$
водства, сектора бытовых товаров и других сегментов
рынка, создание условий для роста ВВП и др. требует
общегосударственного подхода [6]. Именно поэтому,
вмешательство государства во внешнюю торговлю, уси$
ление внимания к развитию всех сегментов рынка за счет
этого фактора превращается в объективную необходи$
мость. Надо отметить, что влияние государства в эко$
номические процессы в основном в форме регулирую$
щей деятельности может дать более ожидаемый эф$
фект.
Известно, что осуществление свободной внешней
торговли теоретически выгодно для каждой участвую$
щей в этом процессе страны. Однако, в реальной жизни
из$за несовпадения национальных интересов государств
и общих интересов общества внутри страны с частными
интересами сторон$участников внешней торговли воз$
никает необходимость государственного регулирования
внешней торговли.
В современном периоде, во всех странах мира раз$
витие национальных рынков и его отдельных сегментов
посредством внешней торговли в определенной степе$
ни регулируется государством. Несмотря на различие
систем этого регулирования, в отдельных странах все
они руководствуются следующими общими принципа$
ми:
1. Прежде всего, принцип государственного сувере$
нитета, который предусматривает:
— проведение торговой внешнеэкономической по$
литики с учетом национальных экономических интере$
сов (сбалансированное развитие национальной эконо$
мики и секторов внутреннего рынка, стимулирование
прогрессивных структурных изменений, эффективная
интеграция национальной экономики в мировую хозяй$
ственную систему и др.);
— безусловное выполнение обязательств, вытека$
ющих из заключенных в сфере международных эконо$
мических отношений договоров и соглашений;
— формирование системы национальных государ$
ственных органов (таможенные органы и т.д.) регули$
рования внешнеэкономических связей.
2. Принцип осуществления торговой внешнеэконо$
мической деятельности хозяйственными субъектами в
условиях открытой экономики.
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Этот принцип предусматривает ряд прав для хозяй$
ственных субъектов, осуществляющих свою деятель$
ность в этой сфере. Сюда относится следующее:
— право для всех граждан страны заниматься лю$
бым видом торговой внешнеэкономической деятельно$
сти, исключая предусмотренные законодательством
случаи;
— право добровольного участия в торговых внеш$
неэкономических связях (независимо от формы соб$
ственности и других факторов);
— право владеть, распоряжаться и использовать
средства, получаемые от торговой внешнеэкономичес$
кой деятельности.
3. Принцип равноправия хозяйственных субъектов,
участвующих во внешнеторговой деятельности, недопу$
щение к ним избирательного отношения. Этот принцип
предусматривает следующее:
— равноправие всех субъектов торговой внешнеэко$
номической деятельности (независимо от форм соб$
ственности и других факторов);
— запрет на действия государства, направленных на
ограничение прав субъектов торговой внешнеэкономи$
ческой деятельности и дискриминацию;
— недопущение политики ограничения во внешне$
торговой деятельности со стороны какого$либо субъек$
та.
4. Принцип верховенства законов в условиях откры$
той экономики, который предусматривает следующее:
— регулирование внешнеторговой деятельности
только законами государства;
— при осуществлении своей деятельности участни$
ки внешней торговли должны соблюдать установленные
государством законы;
— при установлении государственных законов
субъектам торговой внешнеэкономической деятельно$
сти запретить использование законодательных актов
местных органов управления, приводящих к созданию
неблагоприятных условий;
— защита государством прав и законных интересов
субъектов внешней торговли.
5. Принцип преимущества экономических методов
государственного регулирования торговых внешнеэко$
номических связей, в том числе рынка бытовых това$
ров, перед административными, что вытекает из самой
природы рыночных отношений.
Коренные политические и экономические измене$
ния, произошедшие после 90$х годов, создали гарантию
объединения мировой хозяйственной системы и созда$
ния правовых, административных и организационно$
технических основ международных экономических от$
ношений, что оказало свое влияние на внешнюю тор$
говлю отдельных государств.
Анализ особенностей регулирования внешней тор$
говли и национального рынка показывает, что в совре$
менном периоде системы регулирования внешней тор$
говли и национальных рынков обладают рядом харак$
терных особенностей. Так, одной из важных особенно$
стей современных систем национального регулирования
торговых внешнеэкономических связей заключается в
их формировании на основе твердой правовой базы.
Регулирование торговых внешнеэкономических связей
основывается на законах, которые точно определяют
пределы полномочий государственных органов испол$
нительной власти, а также права и обязанности субъек$
тов торговой внешнеэкономической деятельности. В
настоящее время одной из наиболее существенных осо$
бенностей систем национального регулирования торго$
вых внешнеэкономических связей состоит в приведении
в соответствие и идентификация правовых, админист$
ративных и организационно$технических основ этих
систем в государствах, в том числе сопоставление ме$
ханизмов осуществления регулирования [2]. Как видно,
при установлении квоты цена товара на внутреннем
рынке бывает выше мировой рыночной цены и эти сред$
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ства поступают в пользу компаний, имеющих лицензию
для квоты.
Практика показывает, что при одновременном
применении пошлины и квоты повышается цена това$
ра на внутреннем рынке, снижается благополучие
местных потребителей. Однако, есть два отличия кво$
ты от пошлины. Прежде всего, при применении по$
шлины, объем поступаемого на рынок товара само$
регулируется в соответствии с принципом спроса и
предложения. Если при установлении квоты прави$
тельство передает свои полномочия по регулирова$
нию в распоряжение рынка, то в этом случае действу$
ет принцип "кто импортирует, тот и зарабатывает".
На таможенных пунктах возникают очереди, что при$
водит к нежелательным процессам [4]. Из$за этого
правительство вынуждено лицензировать квоту. В
случае, если средства, получаемые от применения
пошлины, в виде налога поступают в бюджет, тогда
компании часть этого дохода расходуют на повыше$
ние своего имиджа (телевидение, конференции, бла$
готворительные акции и т.д.), а незначительную часть
расходуют в виде платы за лицензию. Несмотря на то,
что, с первого взгляда пошлина выглядит более вы$
годно, чем квота, тем не менее нельзя забывать, что
если пошлина не будет изменяться по месяцам или
годам, то это может привести к вытеснению местно$
го производства иностранными компаниями, имею$
щих конкурентное преимущество. Учитывая это, в
ряде стран возникает необходимость обращения за
квотой. Таким образом, более целесообразно комп$
лексное использование методов регулирования тор$
говых внешнеэкономических связей с учетом требо$
ваний конкретных условий. Другими словами, в стра$
нах, активно присоединяющихся к международному
экономическому сотрудничеству, государство долж$
но разрабатывать и осуществлять целевую стратегию
данного сотрудничества. Только в этом случае фор$
мирование и развитие национального потребительс$
кого рынка, в том числе его сегментов, происходит в
благоприятных условиях.
В ряде случаев обеспечение рынка многих потре$
бительских товаров, в том числе бытовых, за счет ме$
стного производства, бывает на очень низком уров$
не или же невозможным. Кроме того, как известно,
в 1970$х годах качество бытовых товаров (холодиль$
ников, кондиционеров), производимых по старым
производственным технологиям в Азербайджане
было низкое, а стоимость высокая, поэтому такое
положение не устраивало потребителей местного
рынка бытовых товаров. Открытость данного рынка
для внешней торговли создает условия потребите$
лям для приобретения более качественного товара в
соответствии своим требованиям. С другой стороны,
наличие конкуренции создает стимул для местных
производителей бытовых товаров осуществлять про$
изводство более прогрессивными методами, что в
конечном итоге способствует повышению качества
и эффективности национального производства бы$
товых товаров. В результате этого, развитие внеш$
ней торговли имеет важное значение с аспекта фор$
мирования в Азербайджане нормального рынка бы$
товых товаров. Однако, при развитии национально$
го производства нельзя забывать требования к вы$
сокому качеству импортируемых товаров. Реализа$
ция этой необходимости вытекает из целей, постав$
ленных в Стратегической Дорожной Карте развития
экономики Азербайджана.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По нашему мнению, учитывая особенности совре$
менного периода и мировой опыт, можно прийти к вы$
воду, что на современном этапе внешняя торговля,
проводимая в соответствии со стратегией внешнеэко$
номической деятельности любой страны, перешедшей
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на рыночную экономику, должна основываться на сле$
дующих принципах:
— обеспечение единства и системности политики
международного сотрудничества во внешней торговле;
— обеспечение последовательности и прогнозиру$
емости политики сотрудничества во внешней торговле;
— правильное определение последовательности це$
лей и задач;
— объективная оценка существующего положения
внешнеторговых связей в национальной экономике;
— правильное определение преимуществ страны в
международном разделении труда;
$учитывание значения роли государственного регу$
лирования в системе внешней торговли (правильное ис$
пользование квот и пошлин);
— учет глобальных процессов и тенденций разви$
тия, происходящих в мировой экономике.
Расширение импорта бытовых товаров усиливает
конкуренцию на внутреннем рынке и этим создает сти$
мул для повышения качества соответствующих товаров,
производимых в стране. С другой стороны, сохранение
широкомасштабного импорта бытовых товаров может
стать фактором, препятствующим обеспечению занято$
сти населения страны и развитию отраслей, производя$
щих национальные бытовые товары. Именно поэтому
создание национального производства бытовых това$
ров, наряду с созданием на рынке здорового спроса,
способствует интересам внутреннего рынка и экономи$
ки страны, повышению конкурентоспособности продук$
ции, производимой в стране, улучшению позиций Азер$
байджана на международных рынках.
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THE USE FEATURES OF MONETARY INSTRUMENTS BY THE NATIONAL BANK
OF UKRAINE IN UNCERTAIN CONDITIONS

У статті проведено огляд грошового ринку України за період останніх 10 років, досліджено динаміку
грошових агрегатів, зокрема щодо їх нерівномірного зростання, зазначено тенденції до зростання швидQ
кості обігу грошей. Виявлено причину зростання швидкості грошей, зокрема через масове впровадженQ
ня ІТQтехнологій у банківські послуги та доступність Інтернету, саме ІТQтехнологій є основним джерелом
грошей для ІнтернетQторгівлі і безготівкових розрахунків. Спрогнозовано, що в динаміці швидкість обігу
грошей в Україні буде збільшуватися й надалі. Зазначено особливості застосування інструментів щодо
регулювання готівкового обігу, зокрема в умовах зростання оборотності грошей. Як наслідок, виявлено,
що інструменти готівкового регулювання знижують свою ефективність в динаміці за останні роки. ДоQ
сліджено особливості регулювання облікової ставки Національним Банком України та операцій на відкриQ
тому ринку в умовах невизначеності та сформульовано висновок, що діапазон зміни облікової ставки за
останні п'ять років зменшився у п'ять разів, особливо суттєво в останні два роки.
The article describes an overview of the Ukrainian money market for the last 10 years. First of all, the dynamics
of all monetary units were investigated, the trend of their uneven growth was revealed (the fastest growing cash
aggregate — M1 in terms of deposits to the question), the speed of turnover of money was calculated and the
tendencies to its growth were indicated. The reason for this phenomenon has been substantiated, that this is due
to the mass introduction of information and telecommunication technologies into banking services over the
past ten years and the accessebility of the Internet (the popularity was gained because of the convenience and
speed). It is predicted that the rate of turnover of money will continue to increase.
There was investigated the dynamics of Ukraine's GDP as a sphere served by money. It was found that GDP
growth in hryvnia equivalent during 2010Q2019 was occurred in 3.7 times, in dollar — 1.2 times, and in cash mass
— 2.4 times.. Disparities in such growth mean the presence of inflation (in certain periods — at high rates) and
the exchange rate of major currencies (also jumpy).
In the process of studying the features of the application of tools for regulation of cash circulation, it was
found that the composition of cash in circulation has changed. So, NBU converts banknotes in denominations
from one to ten UAH, and gradually removes coins from circulation. It is obsereved the decrease in the number of
banknotes in denominations up to 100 UAH. and increase their number for denominations from 200 UAH. and
higher. It is justified that cash regulation tools reduce their efficiency because of the rising rate of turnover of
money.
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There were investigated the features of NBU discount rate regulation and the transactions on the open market
in conditions of uncertainty. the range of changes in the discount rate over the past five years has decreased
fivefold, especially significantly in the last two years. This means the creation of the expansion of the money
supply condition, but the amount of transactions on the open market are carried out in the direction of removing
of the cash from circulation and reducing the money supply. So this ambiguous situation is created in order to
remove the inflationary fast monetary aggregate M1 and the monetary aggregate M0, that is as inflationary as
M0 but not as fast as the first one.
Ключові слова: інструменти грошовокредитного регулювання, грошові агрегати, облікова ставка, опе
рації на відкритому ринку.
Key words: instruments of monetary regulation, cash aggregates, discount rate, transactions on the open market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останніми роками в економіці України діє низка
негативних факторів. Захоплення Криму і війна на Дон$
басі, високий рівень корупції, негативний інвестиційний
клімат, політичні потрясіння — всі ці негативні факто$
ри разом важко оцінити, щось прогнозувати, тому мож$
на вважати, що економіка України перебуває в стані
невизначеності. За таких умов, коли економіка держа$
ви знаходиться в стані невизначеності важливим є пра$
вильне застосування монетарних інструментів. Велику
роль в цих умовах невизначеності відіграє Національ$
ний банк України, який здійснює грошово$кредитну
політику, що є одним із інструментів грошово$кредит$
ного регулювання. Ось чому вивчення досвіду застосу$
вання інструментів грошово$кредитного регулювання
Національним банком України є актуальним нині.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити грошову масу і застосуван$
ня інструментів грошово$кредитного регулювання На$
ціональним банком в умовах нестабільності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі дослідження грошової маси та застосу$
вання інструментів грошово$кредитного регулювання
особливу увагу слід приділити грошовому обігу, зокре$
ма грошовим агрегатам М0, М1, М2, М3. Структурова$
ну динаміку грошових агрегатів та їх питому вагу в агре$
гаті М3 за останні 10 років подано у таблиці 1.
Аналізуючи дані, що подано в таблиці 1 ми дійшли
висновків, що протягом останніх 10 років зростання го$
тівкової грошової маси відбулося у 2,57 рази, грошової
маси за агрегатом М1 — у 3,13 рази, а решти двох агре$
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
гатів — у 2,8 рази. Тобто грошової маси побільшало у
І ПУБЛІКАЦІЙ
2,8 рази (за агрегатом М3, який включає в себе всі інші).
Серед останніх досліджень і публікацій слід відзна$ Питома вага М0 коливалася в діапазоні 26—30%, що не
чити інформаційні повідомлення на ресурсах Національ$ є значним коливанням. Набагато більшу амплітуду має
ного Банку України [1; 6; 7], Державного комітету ста$ агрегат М1 (41—54%). Це пояснюється активним пере$
тистики України [4] та наукові ресурси [2; 3; 5].
ходом на розрахунки через Інтернет і банківською кар$
ткою протягом цього часу. Тобто це вплив
Таблиця 1. Динаміка грошових агрегатів у 2010—2020 рр.
впровадження новітніх ІТ$технологій у
Грошові агрегати, млн грн
Питома вага у М3
банківській сфері. Грошовий агрегат М2 ста$
Роки
М0
М1
М2
М3
М0
М1
М2
новив 99% від М3, що означає, що трастових
2010
182 990 289 894 596 841
597 872
30,61 48,49 99,83
(довірчих операцій) майже не проводилося.
2011
192 665 311 047 681 801
685 515
28,11 45,37 99,46
А це в свою чергу означає, що економіка
2012
203 245 323 225 771 126
773 199
26,29 41,8
99,73
України останні 10 років була економікою
2013
237 777 383 821 906 236
908 994
26,16 42,22 99,7
недовіри з відповідним грошовим оборотом
2014
282 947 435 475 955 349
956 728
29,57 45,52 99,86
[2]. Це призводить до незаробленого прибут$
2015
282 673 472 217 993 812
994 062
28,44 47,5
99,97
ку, знижує ефективність операцій тощо [3].
2016
314 392 529 928 1 102 391
1 102 700
28,51 48,06 99,97
Тож грошей в економіці побільшало.
2017
332 546 601 631 1 208 557
1 208 859
27,51 49,77 99,98
Наступним кроком доцільно порівняти гро$
2018
363 629 671 285 1 273 772
1 277 635
28,46 52,54 99,7
шовий обіг і ВВП України за останні 10 років
2019
384 366 770 043 1 435 221
1 438 311
26,72 53,54 99,79
(див. табл. 2).
2020 (серпень) 470 420 908 804 1 672 122
1 674 878
28,09 54,26 99,84
Варто звернути увагу, що таблиця 2
Зростання
2,57
3,13
2,80
2,80
відображає дані до 2019 р. (тоді як таблиця
1 до серпня 2020 р.). Аналізуючи всі парамет$
Джерело: [1].
Таблиця 2. Динаміка ВВП України, грошової маси і швидкості її обігу

Швидкість
М3,
ВВП
ВВП
обігу грошей
млрд грн (млрд грн) (млрд дол.)
за М1 за М3
2010
597,9
1079,3
136,0
3,72
1,81
2011
685,5
1300,0
163,2
4,18
1,9
2012
773,2
1404,7
175,8
4,35
1,82
2013
909,0
1465,2
183,3
3,82
1,61
2014
956,7
1587,0
133,5
3,64
1,66
2015
994,1
1988,6
91,0
4,21
2
2016
1 102,7 2385,4
93,3
4,5
2,16
2017
1 208,9 2983,9
112,2
4,96
2,47
2018
1 277,6 3560,6
130,8
5,3
2,79
2019
1 438,3 3974,6
167,8
5,16
2,76
Зростання 2,4
3,7
1,2
1,4
1,5
Роки

Джерело: [4].
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Таблиця 3. Динаміка обігу банкнот у 2017—2020 рр.

Номінал,
грн
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000

2017
492,8
287,2
209,7
177,8
153,2
288,0
473,4
598,0
301,4
-

2018
546,7
256,5
229,5
183,2
141,4
242,9
425,0
593,5
358,4
-

Кількість, млн шт.
2019 2020 (1.01)
528,3 491,2
225,7 202,0
229,8 259,8
175,9 186,3
129,2 134,4
191,3 168,4
381,5 337,4
673,9 687,5
417,6 464,0
3,9

2020 (1.07)
469,3
190,6
230,3
177,4
134,0
158,8
351,0
685,5
525,5
34,0

Джерело: [6].
Таблиця 4. Динаміка обігу монет у 2017—2020 рр.

Номінал
1 коп.
2 коп.
5 коп.
10 коп.
25 коп.
50 коп.
1 грн
2 грн
5 грн
10 грн

2017
2437,4
1396,3
1805,9
3754,3
1615,4
1169,6
478,5

2018
2438,0
1396,9
1877,2
3809,6
1722,5
1233,9
495,0

Кількість, млн шт.
2019 2020 (1.01)
2437,7 2435,2
1396,6 1395,4
1876,3 1858,5
3807,8 3857,2
1727,7 1706,2
1240,4 1262,0
550,5 669,4
57,0
167,0
0,8

2020 (1.07)
2434,4
1395,0
1853,7
3888,7
1680,2
1257,9
711,4
210,0
16,5
1,3

Примітка: Розмінні монети номіналами 1, 2, 5 копійок виве
дені з обігу 1 жовтня 2019 р., але ще фігурують у даних НБУ за
2020 р. (табл. 4). Чому така ситуація — потрібно досліджувати
додатково.
Джерело: [6].

ри подані в табл. 2, зокрема М3, ВВП, швидкість обігу
грошей ми розуміємо, що всі вони зростають в динаміці.
Номінальний ВВП України у гривневому еквіваленті зріс
у 2,4 рази, а в доларовому еквіваленті — в 1,2 рази. Дис$
пропорція у зростанні пояснюється зростанням цін і де$
вальвацією гривні.
Швидкість обігу грошей, яка зросла за двома агре$
гатами — М1 і М3. Оскільки грошовий агрегат М1 вхо$
дить у М3, то приріст М3 через вплив М1 є більшим, ніж
інших складових М3. Те саме підтверджується найбіль$
шим зростанням М1 від усіх інших грошових агрегатів
(див. табл. 1). Звідси робимо висновок, що збільшення
швидкості обігу грошей з 3,72 до 5,16 оборотів відбуло$

ся за рахунок впровадження ІТ$технологій. Тут варто
описати процес їхнього впровадження. Послуги SMS$
банкінгу та Інтернет$банкінгу банки пропонували ще на$
багато раніше, але впроваджуватися в маси почалося
приблизно у 2005 р. Розрахунки банківськими картками
поволі набирали популярності (спочатку люди переводи$
ли основну частину зарплати в готівку, а вже потім сфера
послуг пропонувала можливість розрахуватися карткою).
Паралельно почали набирати популярності Інтернет$ма$
газини [5]. Останні 2—3 роки більшість людей у містах ак$
тивно користується депозитами до запитання. Карантин,
зумовлений пандемією коронавірусу, створив умови, коли
люди в більшій мірі почали надавати розрахункам через
термінали, або онлайн перед розрахунками готівко. Тож
передбачаємо, що надалі цей вплив ІТ$сфери на швидкість
обігу грошей залишиться суттєвим.
Готівковий оборот теж змінився. Змінилася його
структура (див. табл. 3, табл. 4). На жаль, нам не вдало$
ся знайти дані, старші 2017 р.
Щодо банкнот номіналом від 1 грн до 100 грн, то їх
кількість має чітку тенденцію до зменшення, а почина$
ючи з 200$гривневої банкноти — до зростання. Це теж
є ознакою інфляції — купюри малих номіналів дедалі
менше виконують функцію засобу обігу. Друк банкнот
великих номіналів не є засобом стримування інфляції.
Щодо копійок, то їх кількість суттєво не змінюєть$
ся, навіть спостерігається цікава тенденція — монети
номіналом 1, 2, 5 копійок незважаючи на вилучення з
обігу в основній своїй масі так і залишилися (мабуть, на
руках у людей).
У 2019 р. Національним банком введено в обіг моне$
ти номіналом 1 і 2 грн нового зразка, у 2020 р. — ще й
номіналом 5 і 10 грн. У зв'язку з фізичним зношенням
банкнот НБУ щорічно вилучає з обігу близько 900 млн
штук банкнот усіх номіналів, з яких близько 70 % ста$
новлять банкноти номіналами від 1 до 20 грн.
Наступним інструментом монетарного регулюван$
ня є облікова ставка Національного Банку України.
Структуровану по роках динаміку облікової ставки НБУ
наведено у таблиці 5.
Здійснивши аналізування даних таблиці 5, ми дійшли
висновку, що упродовж 2010—2013 рр. Національний
Банк України знижував облікову ставку і мінімальне її
значення сягнуло 6,5%. З початком російської агресії
проти України у 2014 р. НБУ почав збільшувати обліко$
ву ставку і в лютому 2015 р. зафіксоване рекордне її зро$
стання до 30% річних. Саме тоді йшли активні бої за Де$
бальцеве і валютний ринок лихоманило. Після припи$
нення активних бойових дій економіка заспокоїлася і

Таблиця 5. Динаміка облікової ставки НБУ у 2010—2020 рр.

Період
з 12.08.2009 р.
з 08.06.2010 р.
з 08.07.2010 р.
з 10.08.2010 р.
з 23.03.2012 р.
з 10.06.2013 р.
з 13.08.2013 р.
з 15.04.2014 р.
з 17.07.2014 р.
з 13.11.2014 р.
з 06.02.2015 р.
з 06.02.2015 р.
з 28.08.2015 р.
з 25.09.2015 р.
з 22.04.2016 р.
з 27.05.2016 р.
з 24.06.2016 р.
з 29.07.2016 р.
з 16.09.2016 р.

Ставка,
% річних
10,25
9,5
8,5
7,75
7,5
7,0
6,5
9,5
12,5
14,0
19,5
30
27
22
19
18
16,5
15,5
15

Період
з 28.10.2016 р.
з 14.04.2017 р.
з 26.05.2017 р.
з 27.10.2017 р.
з 15.12.2017 р.
з 26.01.2018 р.
з 02.03.2018 р.
з 13.07.2018 р.
з 07.09.2018 р.
з 26.04.2019 р.
з 19.07.2019 р.
з 06.09.2019 р.
з 25.10.2019 р.
з 13.12.2019 р.
з 31.01.2020 р.
з 13.03.2020 р.
з 24.04.2020 р.
з 12.06.2020 р.
дотепер

Ставка,
% річних
14
13
12,5
13,5
14,5
16,0
17,0
17,5
18,0
17,5
17,0
16,5
15,5
13,5
11,0
10,0
8,0
6,0

Джерело: [7].
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були створені умови для зниження облікової ставки
НБУ до 12,5%. Так тривало до жовтня 2017 р., коли спо$
живча інфляція почала прискорюватися і виходити за
рамки встановленого коридору. З метою її стримуван$
ня НБУ цілий рік поетапно піднімав облікову ставку до
18%. Потім знову почалося її зниження і на даний час
вона становить 6%.
Тож, як висновок, можна стверджувати, що НБУ
активно використовує облікову ставку як інструмент ре$
гулювання грошового ринку. В часи потрясінь він її
збільшує, під час спокою — зменшує. Великий діапазон
коливань облікової ставки свідчить про серйозність про$
блем на грошовому ринку. Інакше, ніж панікою це не$
можливо назвати. Скачки значення облікової ставки
донизу означає, що НБУ всіма силами хоче зробити
гроші доступними для позичальників, щоб активізува$
ти ділову активність в країні.
Ще одним важливим інструментом є операції на
відкритому ринку. Загальний обсяг наданих Національ$
ним банком коштів з підтримання ліквідності банків у
2020 р. становить 96 455,5 млн грн за середньозваже$
ною ставкою 7 до 12 % річних, загальний обсяг залуче$
них коштів з мобілізації коштів банків шляхом розмі$
щення депозитних сертифікатів становить 8 395 812,0
млн грн за ставкою від 5 до 11,5% річних [1]. Різниця в
два порядки означає стійку мобілізацію коштів. В обох
процесах річна відсоткова ставка знижується, що озна$
чає зменшення їх ефективності. Це є втілення правила
про зменшення граничної корисності.
Норми резервування за операціями потрібно вивча$
ти додатково.
ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене можна дійти таких
висновків:
1. Найбільшим дестабілізуючим фактором у банків$
ській системі протягом 2010—2020 рр. є війна на сході
України. Саме у 2014—2015 рр. НБУ провадив най$
жорсткіші заходи по стабілізації ситуації на грошово$
му ринку. Але наприкінці аналізованого періоду фак$
тор війни дещо втратив свій вплив.
2. Зміни відбулися в структурі грошових агрегатів.
Найбільший приріст отримав агрегат М1, який зріс у
3,13 рази, коли вся грошова маса (М3) зросла у 2,8 рази.
Найбільший діапазон коливань спостерігався саме за аг$
регатом М1 (41—54% в структурі М3), особливо в ос$
танні два$три роки. Це означає, що впровадження ІТ$
технологій у банківські послуги прискорює швидкість
обігу грошей (в М1 входять, крім М0, ще й депозити до
запитання. Саме вони є основним джерелом грошей для
Інтернет$торгівлі і безготівкових розрахунків).
3. Оскільки впровадження ІТ$технологій сприяло
суттєвому зростанню агрегата М1 та обігу гривні, то
засоби готівкового регулювання щораз зменшують
ефективність. Інструменти, які дозволяють змінити
кількість грошової маси теж отримують щораз вужчий
діапазон застосування, адже саме швидкість обігу гро$
шей стає щораз сильнішим фактором впливу.
4. З метою регулювання готівкового обігу НБУ вніс
зміни до готівкової грошової маси, в основному через па$
діння купівельної спроможності грошей. У 2017—2020 рр.
спостерігалося скорочення кількості банкнот в обігу но$
міналом до 100 грн і зростання їх кількості для номіналів
від 200 грн і вище. Вилучено з обігу монети номіналом 1, 2,
5 копійок, а з 1 жовтня 2020 р. — ще й 25 коп. У 2019 р.
введено в обіг монети номіналом 1 і 2 грн, а в 2020 р. — ще
й 5 і 10 грн. Як вже було зазначено, цей інструмент буде
мати щораз вужчий діапазон застосування.
5. Обліковою ставкою НБУ то звужує, то розширяє
можливості грошового ринку. Звуження відбувається в
період потрясінь, розширення — в період спокою. Тут
цікаво, що облікова ставка у 2015 р. становила 30%, а в
2020 р. — 6%. Такий діапазон коливань (у п'ять разів)
свідчить про лихоманку на грошовому ринку.
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6. Операції на відкритому ринку у 2020 р. спрямо$
вані на зменшення обсягу грошової маси, а облікова
ставка — на її збільшення її можливостей. Це ситуація,
коли НБУ діє за принципом "краще менше, але краще".
Тобто створюється неоднозначна ситуація з метою ви$
лучення інфляційного швидкого грошового агрегата М1
і його супутника М0. Ефект від таких заходів потрібно
вивчати додатково.
Тож НБУ активно застосовує інструменти грошо$
во$кредитного регулювання, а діапазони коливань
свідчать про паніку на грошовому ринку у 2014—2015 рр.
і відносну стабільність в останні роки.
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FORMATION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT MECHANISM IN THE CONTEXT
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

У статті проаналізовано теоретичні основи формування екологічного менеджменту. Показано, що в
умовах сучасного розвитку України намітилася тенденція масового зміщення акцентів у бік екологізації
бізнесу та екологічного позиціювання товарів та послуг. Найважливішою проблемою сучасного етапу
економічного розвитку є наростання економічної та екологічної криз. Це вимагає пошуку нових пріориQ
тетів сталого розвитку, найважливішим з яких стає необхідність глибокої екологізації економіки. Все
більш очевидною стає необхідність пошуку нових, прийнятних в сьогоднішніх умовах, шляхів і підходів
до мінімізації негативної дії на навколишнє середовище. Основним з таких шляхів в розвинених країнах
світу став розвиток екологічно та економічно ефективного виробництва. У роботі визначено сутність екоQ
логічного менеджменту, обгрунтовано його роль в економічній системі підприємства, визначено елеменQ
ти та інструменти механізму екологічного менеджменту. В роботі наведено основні положення та принQ
ципи формування механізму екологічного менеджменту в контексті сталого розвитку суспільства. ДовеQ
дено, що поєднання інтересів економіки та екології є одним із шляхів досягнення сталого розвитку.
The theoretical bases of formation of ecological management are analyzed in the article. The attractiveness
of the green goods market and their importance for the modern society are considered. It is shown that in the
conditions of modern development of Ukraine there has been a tendency of mass shift of accents towards greening
of business and ecological positioning of goods and services. The most vital problem at the current stage of
economic development is the growth of economic and environmental crises. This calls for the search of new
priorities in sustainable development, the most important of which is the need for deep ecologicalization of the
economy. The need to find new ways and approaches that suit today conditions and minimize the negative impact
on the environment is becoming more and more obvious. Development of environmentally and economically
efficient production is now in the mainstream in the developed countries worldwide. The essence of environmental
management is defined in the paper, its role in the economic system of the enterprise is justified, elements and
tools of the environmental management mechanism are described. The author maintains that formation of
instruments for the environmental management of an industrial enterprise.This is confirmed by the emergence
of environmental programs implemented by leading companies and includes ecoQmodernization of production,
installation of ecoQequipment, production of ecoQproducts and more. The analysis of foreign and domestic
publications on the interpretation of the essence of the concept of "environmental management ". It is established
that the concepts of ecoQ management have been developed in stages, with each subsequent stage being a logical
continuation of the previous one and based on the methodological apparatus formed at the previous stage. The
main principles and principles of formation of the mechanism of ecological management in the context of
sustainable development of the society are presented in the work. Areas of research that ensure the effective
functioning of the mechanism of environmental management are identified. It is shown that their main essence
is to meet consumer needs while maintaining the ecological balance of the environment, public health, and
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reducing production costs of the enterprise. Significance and necessity of implementation of environmental
management in Ukraine is substantiated. It is proved that the combination of interests of economy and ecology
is one of the ways to achieve sustainable development.
Ключові слова: сталий розвиток, екологічний менеджмент, економікоекологічне управління, основи еко
логічного менеджменту, концепція екологічного менеджменту.
Key words: sustainable development, environmental management, economic and ecological management, the basics
of environmental management, the concept of environmental management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішою проблемою сучасного етапу еконо$
мічного розвитку є наростання економічної та еколо$
гічної криз, що мають серйозні негативні наслідки як на
локальному, так і глобальному рівнях. Це вимагає по$
шуку нових пріоритетів сталого розвитку, найважливі$
шим з яких стає необхідність глибокої екологізації еко$
номіки, що передбачає підвищення цінності природи і її
ресурсів, а також життя і здоров'я людини.
Досягнення гармонійного поєднання довкілля, су$
спільства та сталого розвитку вважають необхідною
умовою задоволення потреб сучасного покоління без
завдання шкоди можливості майбутнім поколінням за$
довольняти свої потреби. Урівноваження трьох осно$
воположних складників сталого розвитку сприяє досяг$
ненню його як мети. Соціальні очікування щодо стало$
го розвитку, прозорості та підзвітності еволюціонува$
ли разом з усе більш суворими законодавчими ініціати$
вами, збільшуваним тиском забруднення на довкілля, не$
ефективним використанням ресурсів, неналежним по$
водженням з відходами, зміною клімату, деградацією
екосистем і втратою біорозмаїття. На сьогодні одним з
актуальних завдань є прийняття концепції сталого роз$
витку, яка спонукає до зміни парадигми традиційної
економічної системи та пошуку нових підходів щодо
узгодження інтересів економічної і екологічної сфери
при умові дотримання соціальної захищеності та спра$
ведливості.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розвиток концептуальних засад фор$
мування механізму екологічного менеджменту в кон$
тексті концепції сталого розвитку.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
З ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретичні основи екологічного менеджменту як
нової парадигми розвитку цивілізації, можна знайти в
роботах працях І. Александрова, В. Амітана, О. Амоші,
С. Аптекаря, О. Балацького, В. Борисової, О. Веклич,
Т. Галушкіної, Б. Данилишина, В. Кравцова, Л. Мельни$
ка, О. Савченка. Попри те, що в наукових дослідженнях
висвітлюються питання екологічного менеджменту,
деякі аспекти застосування екологічного менеджменту
в контексті концепції сталого розвитку все ж залиша$
ються мало дослідженими та недостатньо висвітлени$
ми в економічній літературі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Концепція сталого розвитку грунтується на синтезі
трьох базових компонентів економічного, соціального та
екологічного. Економічна складова грунтується на вимозі
збереження та розвитку сукупного капіталу, за допомо$
гою якого забезпечується створення сукупного капітал$
.,який забезпечує створення необхідного для поточного
та перспективного розвитку комплексу ресурсів.
Сталий розвиток країни означає таке функціонуван$
ня її народногосподарського комплексу, коли одночас$
но забезпечуються задоволення зростаючих матеріаль$
них і духовних потреб населення, раціональне та еко$
логічно безпечне господарювання й високоефективне
використання природних ресурсів, підтримання спри$
ятливих для здоров'я людини природно$екологічних
умов життєдіяльності, збереження, відтворення і при$
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множення якості довкілля та природно$ресурсного по$
тенціалу суспільного виробництва.
Сталий розвиток це загальна концепція стосовно
необхідності встановлення балансу між задоволенням
сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх
поколінь, включаючи їхню потребу в безпечному і здо$
ровому довкіллі. Основою його керованості є систем$
ний підхід та сучасні інформаційні технології, які доз$
воляють дуже швидко моделювати різні варіанти на$
прямів розвитку, з високою точністю прогнозувати їхні
результати та вибрати найбільш оптимальний.
Економічний підхід у концепції сталого розвитку грун$
тується, на постулатах неокласичної теорії, згідно з яким
можливості суспільства з виробництва доходу обмежені
умовою збереження сукупного капіталу, необхідного для
виробництва цього доходу [3]. Ця концепція передбачає
оптимальне використання обмежених ресурсів та засто$
суванні природо$, енерго$ і матеріалозберігаючих техно$
логій для створення потоку сукупного доходу, який би
забезпечував принаймні збереження (не зменшення) су$
купного капіталу (фізичного природного, або людського),
з використанням якого цей сукупний дохід створюється.
Соціальний підхід у концепції сталого розвитку
грунтується, на охоплені всього спектру прав людини,
як індивідуальних, так і колективних, включаючи питан$
ня корпоративного управління, а також більш широке
коло проблем підтримки стабільності соціальних і куль$
турних систем, примноження гуманітарних цінностей
сучасного суспільства.
Екологічний підхід у концепції сталого розвитку
грунтується, на забезпечуванні цілісності біологічних і
фізичних природних систем. Особливе значення має
життєздатність екосистем, від яких залежить глобаль$
на стабільність всієї біосфери. Поняття природних си$
стем в цьому випадку має широке трактування і, крім
природних комплексів, також включає штучно створе$
ну, антропогенне середовище. Основна увага при$
діляється не їх можливості зберігатися в деякому
"ідеальному" статичному стані, а здібностям цих систем
до саморозвитку та адаптації, як реакції на дестабілі$
зуючі дії з боку інших систем [1, с. 50].
Концепція сталого розвитку відбиває розуміння
тісного взаємозв'язку екологічних, економічних і со$
ціальних проблем людства і того факту, що вони можуть
бути вирішені лише комплексно, за умови тісної
співпраці і координації зусиль усіх країн світу. Концеп$
ція сталого розвитку є прогресивною, в ній в тій чи іншій
мірі систематизуються та охоплюються підходи, що ха$
рактеризують окремі аспекти людської діяльності та
відображають єдиний процес створення цінностей.
Таким чином, сталий розвиток — здатність людини
забезпечити, щоб поточний розвиток відповідав потре$
бам сьогодення без шкоди для здатності майбутніх по$
колінь задовольняти власні потреби. Поштовх ідеї ста$
лого розвитку був даний в другій половині дев'ятнадця$
того століття в результаті промислової революції. Че$
рез значний вплив на навколишнє середовище. Упро$
довж двадцятого століття ставались фінансові, нафтові,
екологічні кризи, які довели необхідність ощадливого
використання природних ресурсів.
Для впровадження сталого розвитку потрібні
суттєві зміни в організацію бізнесу та суспільства. Мо$
дель економіки замкнутого циклу дозволяє знизити ви$
користання ресурсів, забруднення навколишнього се$
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редовища та збільшити прибутки. Виробники ще на
етапі розроблення продукту розуміють, як товар буде
використовуватись та як його можна буде переробити
для подальшого використання у нових продуктах.
Економіка замкнутого циклу грунтується на 4 принци$
пах:
— відходи = їжа (коли "відходи" попереднього цик$
лу є частиною наступного);
— стійкість через різноманіття (системи з великою
кількістю компонентів є стійкішими до змін у навколиш$
ньому середовищі);
— відновлювана енергія (заміна невідновлюваних
енергетичних ресурсів на відновлювальні);
— думати в системах (вилучення з ланцюга одної
частини може призвести до негативних наслідків для
інших) [2].
Економіка замкнутого типу грунтується на принци$
пах, які ефективно працюють у природі тисячі років. Їх
впровадження у потребує співпраці бізнесу, влади, су$
спільства та фінансових структур для виконання всіх
етапів перетворень.
Кожний шлях починається з визначення цілей, яких
потрібно досягти. Вперше їх було описано в Декларації
тисячоліття (Резолюція 55/2) у 2000 році. Складались
вони з 8 пунктів:
1. Ліквідувати абсолютну бідність і голод.
2. Забезпечити загальну початкову освіту.
3. Сприяти гендерній рівності і розширенню прав жінок.
4. Скоротити дитячу смертність.
5. Поліпшити охорону материнського здоров'я.
6. Боротися з ВІЛ/СНІДом, малярією та іншими
захворюваннями.
7. Забезпечити екологічну стійкість.
8. Сформувати всесвітнє партнерство з метою роз$
витку [5].
У 2015 році були підбиті підсумки по досягненню
попередніх цілей та сформовані Цілі сталого розвитку
(ЦСР), ще називають "Глобальними цілями" — це за$
гальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчи$
ти з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і
процвітання людей у світі [4, с. 32].
Визначені 17 Цілей є продовженням Цілей розвит$
ку тисячоліття, вони охоплюють інші взаємопов'язані
між собою сфери, вирішення проблем у одній сфері по$
легшує досягнення інших. Цілі спрямовані на покращен$
ня якості життя майбутніх поколінь. Побудову міжна$
родного співробітництва та допомоги у подоланні світо$
вих проблем. Вони розраховані на 15 років, завершить$
ся строк їх дії у 2030 підбиттям підсумків та визначен$
ням нових напрямків руху.
Співпраця у виконанні цілей передбачає, що буде
відбуватись взаємодія як між країнами, так і між окре$
мими групами людей (професійні об'єднання, органи вла$
ди, бізнес і т.д.) та іншими зацікавленими сторонами.
Головно метою Цілей сталого розвитку в Україні є
забезпечення швидкого як соціального так і економіч$
ного розвитку. Покращення стану навколишнього се$
редовища. Впровадження переробки, а не захоронення
на сміттєзвалищах та поступове зменшення їх кількості.
Раціональне використання ресурсів що добуваються із
навколишнього середовища. Побудову економіки зам$
кнутого типу, яка дозволить зараз зберегти ресурси для
майбутніх поколінь та отримати економічне зростання,
створення нових робочих місць для теперішніх поколінь.
У цьому контексті реалізація концепції сталого розвит$
ку вимагає вироблення як теоретичних основ, так і конк$
ретних організаційно$економічних механізмів екологічно$
го менеджменту як управління соціально$економічними
системами, що враховують принципи і критерії стійкості в
процесах екологізації виробничої сфери. Екологічний ме$
неджмент є логічним продовженням політики сталого роз$
витку. Екологічний менеджмент — аналіз, планування,
перетворення в життя та контроль за поведінкою приро$
доохоронних заходів з метою досягнення завдань підприєм$
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ства: отримання прибутку та його екологічно безпечний
розвиток; вміння приймати ефективні управлінські рішен$
ня з метою покращення природоохоронної діяльності
підприємств в конкретній ринковій ситуації [5].
Ефективний екологічний менеджмент організації
базується, з одного боку, на відповідній корпоративній
філософії, а з іншого — на чітко регламентованих нор$
мах і процедурах стосовно параметрів екологічної діяль$
ності; розподілу екологічних повноважень підрозділів,
кваліфікації різних категорій управлінського персоналу,
змісту екологічних звітів, аудиту та моніторингу з ура$
хуванням відповідних вимог міжнародних стандартів.
Практичне використання засад екологічного менед$
жменту можливе за умови моніторингу екологічного
стану виробництва, наукового та консалтингового за$
безпечення заходів зі зміни сировини, технологій, асор$
тименту продукції, використання альтернативних дже$
рел енергії, впровадження енерго$ і матеріалозберіга$
ючих технологій, утилізація та використання промис$
лових відходів, а також підняття рівня екологічної осві$
ченості і культури населення.
За результатами комплексного дослідження нами зап$
ропоновано механізм реалізації засад екологічного менед$
жменту (рис. 1), який буде сприяти реалізації моделі ста$
лого економічного розвитку суспільства, основою якої є
виробнича, культурно$освітня, адміністративна та фінан$
сова системи. Проєктована діяльність передбачає не$
обхідність підготовки керівництва і спеціалістів, які б відпо$
відали за екологічну безпеку, здійснювали заходи з охо$
рони та контролю стану навколишнього середовища.
Цілі сталого розвитку гармонійно поєднуються з
механізмом реалізації екологічного менеджменту.
Підприємство у своїй сфері здатне вносить значний
вплив у економічну (оплачує податки, вносить свою ча$
стку в економічне зростання, навколо підприємств бу$
дується інфраструктура необхідна для діяльності
підприємств), екологічну сфери (у результаті своєї
діяльності може впливати на навколишнє середовище),
частково у соціальну (забезпечуючи гідний рівень оп$
лати праці без дотацій зі сторони держави підвищує
рівень життя працівників). Підприємство у економіці
закритого типу здатне приносити більше користі та за$
безпечувати більшу кількість робочих місць при цьому
використовувати менше ресурсів, що позитивно впли$
ває як на майбутні покоління, так і на теперішні.
На сучасному ж етапі науково$технічного прогресу
поряд з підвищенням екологічних вимог до технологій
виробництва, екологічний менеджмент виходить на пер$
ший план і стає вирішальним фактором економіки, що
визначає її подальший ефективний розвиток.
Таким чином, необхідно враховувати екологічні ви$
моги при управлінні виробництвом, розробкою нової
продукції, маркетинговими операціями, персоналом,
фінансами, тобто виникає необхідність формування
екологічного менеджменту на підприємствах.
Завданням використання інструментів екологічного
менеджменту є не просто фіксування та обробка інформації
щодо впливу діяльності підприємства на навколишнє сере$
довище, а сприяння підвищенню екологічної та економіч$
ної ефективності виробництва, підвищення конкурентосп$
роможності підприємства за рахунок вирішення питань,
обумовлених екологічними аспектами його діяльності. Еко$
логічний менеджмент спрямований на інформаційну
підтримку такої системи управління підприємством, за якої
гарантується мінімізація впливу виробничих процесів на
навколишнє середовище і забезпечується впевненість у
тому, що проблеми попереджаються, а не виявляються після
їхнього виникнення. При правильному підході до форму$
вання та впровадження ця система може дати істотні пози$
тивні результати вже на початковому етапі.
Характерними рисами сучасного етапу розвитку
екологічного менеджменту є:
— визнання факту, що екологічний менеджмент є
невід'ємним складником стратегічної лінії поведінки і
розвитку компанії в довгостроковій перспективі;
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— використання екологічного ме$
Виробнича система
Культурно-освітня система
неджменту розглядають як цілком вип$
равдані виробничі витрати;
- реструктуризація та
- надання екологічної освіти
— зорієнтованість корпорацій під екологізація виробництва;
населенню;
час розв'язання екологічних проблем на - утилізація або використання
- формування екологічної
якість продукції, інтереси суспільства і відходів;
культури і поведінки;
потреби споживачів, що вимагає вико$ - розвиток систем зворотного
- інформаційне забезпечення
ристання цілісного підходу до обліку водопостачання;
населення в екологічних
- використання
екологічних витрат на рівні компанії;
питаннях
— вимога до промислових під$ альтернативних джерел енергії
приємств неухильно дотримуватися еко$
логічних принципів і будувати ефективну
систему екологічного менеджменту.
На сьoгoдні перспективи впроваджен$
ня і розвитку системи екoлoгічнoгo менед$
Механізм реалізації
жменту на українських підприємствах є не
засад екологічного
дooціненими. Використання екoлoгічнoгo
менеджменту як дoдаткoвoгo інструмен$
менеджменту
ту дo існуючoгo екoлoгічнoгo кoнтрoлю з
бoку державних oрганів ствoрить умови
для oптимальнoгo викoристання ресурсів,
вирішить прoблеми якoсті продукції, без$
пеки персoналу та oхoрoни навкoлиш$
Адміністративна система
Фінансова система
ньoгo прирoднoгo середовища, сприяти$
- державне управління екології та
- кредитування екологічних
ме рoзвитку дoдаткoвих мoжливoстей для
природних ресурсів;
заходів і програм;
підприємства в цілoму, підвищить ефек$
- державна екологічна інспекція;
- венчурне фінансування
тивність менеджменту якoсті й загальнoї
- регіональні органи виконавчої
екологічних інновацій;
системи управління. Активізація зусиль
влади;
- створення екологічних
щoдo oрганізації функціoнування систе$
- організація стандартизації,
фондів;
ми екoменеджменту сприятиме підвищен$
метрології та сертифікації;
- екологічне страхування
ню екoлoгo$екoнoмічнoї ефективнoсті
- гідрометеорологічні станції
вирoбництва, досягнення стійких резуль$
татів діяльнoсті, збільшенню мoтивації
Рис. 1. Механізм реалізації засад екологічного менеджменту
працівників, ідентифікує наявні прoблеми
та ініціює рoзрoбку oптимальних варіантів вирішення
3. Михайлова М.Д., Костенко О.К. Переваги та не$
пoставлених завдань для збереження довкілля.
доліки впровадження системи екологічного менеджмен$
ту та сертифікації на промислових підприємствах [Елек$
ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.agro$
ДОСЛІДЖЕННЯ
svit.info/pdf/7_2016/11.pdf
Проведений аналіз показав, що питання екологі$
4. Найденко О.Є. Проблеми екологічного оподатку$
зації виробництва є актуальним в умовах розвитку еко$ вання та шляхи їх вирішення Економіка і суспільство.
номіки України, тому дослідження в напрямку забез$ 2016. № 1. С. 31—34.
печення сталого розвитку потребують подальшого вив$
5. Харченко Т. Б. Формування та впровадження еко$
чення. Екологічний менеджмент виступає дієвим логічного менеджменту на підприємствах України[Е$
інструментом механізму економічного розвитку краї$ лектронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eco$
ни тому запровадження механізму екологічного менед$ nom.univ.kiev.ua/articles/EMAB/Kharchenko/For$
жменту на українських підприємствах забезпечить їх ming_and_introduction_of_ecological_management_$
сталий розвиток на основі поширення екологічно зба$ at_the_Ukrainian_enterprises.pdf
лансованих видів виробництва й розподілу в умовах
появи нових екологічних потреб. Для подальшого роз$
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ANALYTICAL SUPPORT OF BUSINESSQPLANNING OF MACHINEQBUILDING ENTERPRISES

У статті окреслено основні передумови формування аналітичного забеззпечення бізнесQпланування
машинобудівних підприємств. Обгрунтовано доцільність і перспективи використання методу аналізу при
забезпеченні методичної основи здійснення бізнесQпланування. Обгрунтовано авторську позицію щодо
відмінності між поняттями "аналіз" та "аналітичне забезпечення", яка полягає у розгляді аналізу як часQ
тини аналітичного забезпечення. Аналітичне забезпечення є складовою інформаційного забезпечення
управління підприємством. Виявлено, що аналіз є інструментом створення системи аналітичного забезQ
печення. Виявлено проблеми розвитку машинобудівної галузі, що можуть впливати на необхідність бізнесQ
планування діяльності підприємств. Встановлено об'єктивні та суб'єктивні причини доцільності більш
активного бізнесQпланування діяльності машинобудівних підприємств.
Розкрито зміст розділів бізнесQплану з використанням різних напрямів аналізу господарської діяльQ
ності підприємства, якQот: аналіз реалізації продукції, аналіз ринків збуту продукції, аналіз конкуренQ
тоспроможності, аналіз асортименту продукції, аналіз матеріальних ресурсів, аналіз трудових ресурсі,
аналіз використання основних засобів, аналіз витрат на виробництво, аналіз фінансових результатів та
фінансового стану.
Доведено, що аналітичне забезпечення бізнесQпланування машинобудівних підприємств на сьогодні
умовно можемо поділити на кілька фаз:
1. Визначення інформаційних потреб зацікавлених осіб.
2. Збір та обробка інформації.
3. Правильна та своєчасна інтерпретація отриманих відомостей.
Встановлено, що аналітичне забезпечення бізнесQпланування підприємства — це процес обробки
інформації про результати діяльності суб'єкта для прийняття ефективних управлінських рішень щодо
активного розвитку підприємства в майбутньому.
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The main prerequisites of the forming analytical support for business planning of machineQbuilding enterprises
are determined in the paper. The expediency and prospects of using the method of analysis in providing the
methodological basis for business planning are found. The author's position to the difference between the concepts
of "analysis" and "analytical support" is found, which considers the analysis as a part of the analytical support.
Analytical support is a component of information support of enterprise management. It was found that analysis
is a tool for creating a system of analytical support. The purpose of analytical support of business planning is the
formation and transmission of quality operational, tactical and strategic information to ensure sound and effective
management decisions for strategic development of the enterprise. Problems of development of machineQbuilding
industry are revealed. These problems can influence to necessity of business planning of the enterprises activity.
Objective and subjective reasons for the expediency of more active business planning of machineQbuilding
enterprises had been determined.
The content of units of the businessQplan is considered with using different areas of analysis of economic
activity of the enterprise such as analysis of sales, analysis of markets, analysis of competitiveness, analysis of
product range, analysis of material resources, analysis of labor resources, analysis of fixed assets, analysis of
production costs, analysis of financial results and financial condition.
It was proved that the analytical support of businessQplanning of machineQbuilding enterprises today can be
divided into several phases:
1. Determining the information needs of stakeholders;
2. Collection and processing of information;
3. Correct and timely interpretation of the received information.
Analytical support of businessQplanning of the enterprise is a process of processing information about the
results of the entity for making effective management decisions about the active development of the enterprise
in the future.

Ключові слова: аналіз, забезпечення, бізнеспланування, машинобудування, інформація, показник.
Key words: analysis, support, business planning, mechanical engineering, information, indicator.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Широта напрямів підприємницької діяльності по$
требує найрізноманітніших методів економічних дослі$
джень, особливе місце серед яких належить аналізу.
Обмежені ресурси, зростання конкуренції серед вузь$
коспеціалізованих машинобудівних виробництв призво$
дить до пошуку такого набору методів аналізу, що здатні
забезпечити повну та своєчасну інформацію для прий$
няття рішень в процесі бізнес$планування діяльності
машинобудівних підприємств.
Особливої актуальності набуває такий науковий
пошук в умовах закритих державних масивів госпо$
дарської інформації, обмеженій статистичній звітності
підприємств та державних органів. Така ситуація пояс$
нюється розпадом господарських зв'язків командно$
адміністративної економіки, що керувала господарсь$
кими процесами в машинобудівній галузі, на зміну якій
не прийшла структура чи орган, здатний певним чином
управляти розвитком машинобудування в країні. Відтак
підприємства залишилися наодинці з власними методич$
ними проблемами забезпечення свого розвитку в тому
числі й бізнес$планування.
За останні роки різко змінилися умови господарю$
вання машинобудівних підприємств в першу чергу по$
в'язані з втратами ринків Росії та необхідністю освоєн$
ня нового європейського простору. Виник новий напрям
економічних досялвджень, пов'язаних з новими можли$
востями продажу продукції, інтеграції та співпраці в
сфері досліджень. Такі виклики доводять необхідність
досліджень та узагальнень напрямів аналітичного забез$
печення діяльності машинобудівних підприємств.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам розвитку бізнес$планування приділено
багато уваги з боку зарубіжних і вітчизняних дослід$
ників. Серед яких Македон В.В., Макаренко С.М., Олій$
ник Н.М., Бескровна Л.О., Васильців Т.Г., Качмарик Я.Д.,
Блонська В.І., Лупак Р.Л. та ін. Також існує чисельна
кількість наукових публікацій із економічного аналізу
підприємств. Більшість з науковців відокремлено виді$
ляють напрями аналізу діяльності підприємства та його
бізнес$планування, відповідно питання аналітичного
забезпечення бізнес$планування машинобудівних
підприємств висвітлені недостатньо, що обумовлює
актуальність пропонованого дослідження. Слід зазна$
чити, що аналітичне забезпечення бізнес$планування
машинобудівних підприємств досі окремо не розгляда$
лося, попри безперечну потребу об'єктивності прийнят$
тя управлінських рішень.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження змісту аналітичного
забезпечення бізнес$планування діяльності машинобу$
дівних підприємств та виявлення основних напрямів
аналізу підприємств, здатних забезпечити успішне
бізнес$планування діяльності машинобудівних
підприємств.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Застосування бізнес$планування діяльності маши$
нобудівних підприємств набуває дедалі більшого зна$

145

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
чення у зв'язку зі швидкими змінами в середовищі
функціонування підприємства, яке з часом стає дина$
мічнішим, невизначеним та агресивним. Миронов Р.С.
[1, с. 100] акцентує увагу на необхідності перегляду
базових засад всього механізму функціонування ма$
шинобудівного підприємства з метою його адаптації
до ринкового середовища та вітчизняних умов розвит$
ку економіки. На думку автора, функціонування ма$
шинобудівного підприємства в умовах ринкових
відносин ставить нові вимоги до організації процесу
менеджменту, які шляхом трансформації повинні
відповідати ринковим засадам та принципам сталого
розвитку.
Можливим інструментом протидії несприятливому
впливу середовища є бізнес$планування як процес по$
стійного і систематичного упорядкування функціону$
вання підприємства шляхом розробки стратегій, тактич$
них та оперативних дій для їх реалізації. Бізнес$план
машинобудівного підприємства визначає мету діяль$
ності та пояснює, як і коли вона буде досягнута, які ре$
сурси для цього будуть потрібні та чим підтверджують$
ся зроблені припущення [2, с. 198].
На сучасному етапі становлення бізнес$планування
як механізму управління підприємством через свою ши$
роту досі залишається невизначеним питання органі$
зації його аналітичного забезпечення. Особливо загос$
трюється ця проблема у зв'язку з тим, що для ефектив$
ного бізнес$планування діяльності машинобудівних
підприємств необхідно проводити діагностику стану
розвитку підприємства в специфічних мезоекономічних
умовах господарювання підприємств машинобудівної
галузі України. За цих обставин важливо здійснити
аналіз здатності та готовності їх господарської діяль$
ності за існуючих перешкод забезпечувати розвиток
нових сфер діяльності.
Для оцінки можливостей машинобудівних під$
приємств розвивати свою діяльність, а відповідно
здійснювати бізнес$планування необхідно провести
діагностику стану розвитку та умов господарювання
підприємств машинобудівної галузі України, здійснити
аналіз готовності їх господарської діяльності (зокрема
інвестиційної, екологічної, виробничої), існуючих пере$
шкод досягнення машинобудівними підприємствами
сталого розвитку.
Протягом багатьох років для українського машино$
будування є характерними ряд проблем, що утрудню$
ють об'єктивне дослідження, серед яких варто відзна$
чити:
— втрату традиційних ринків збуту,
— відсутність конкретної програми планування
діяльності підприємств в умовах євроінтеграційного на$
пряму України;
— проблема високої конкуренції з боку західних
компаній, які, створюючи різноманітні бар'єри під час
входу на ринок, не дають можливість вітчизняним
підприємствам конкурувати зі своєю продукцією на рин$
ках;
— збереження високої сировинної спрямованості
промислового виробництва;
— висока частка тіньового сектора в економіці краї$
ни;
— низький рівень платоспроможного попиту на
внутрішньому ринку;
— брак уваги держави до розвитку високотехно$ло$
гічних галузей промисловості;
— невідповідність національної продукції вимогам
світового ринку;
— високі ставки оподаткування, недоліки та часта
зміна законодавчої бази України;
— висока частка збиткових підприємств, низька
рентабельність їхньої діяльності (з рентабельністю 3—
6%).
Водночас параметри економічного середовища, в
якому функціонують машинобудівні підприємства, ха$
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рактеризуються динамічністю, що призводить до
прийняття управлінських рішень менеджментом в
умовах невизначеності, що додатково пояснює важ$
ливість застосування бізнес$планування на цих
підприємствах [3, с. 174—175]. Високі вимоги до ана$
літичного забезпечення бізнес$планування діяльності
машинобудівних підприємств пояснюється множиною
та глобальним характером проблем, притаманних га$
лузі.
Традиційно вважається, що економічний аспект роз$
витку машинобудівних визначається через питому вагу
галузі у структурі промисловості, обсяг експорту про$
дукції, рівень рентабельності машинобудівних
підприємств, а також обсяг прямих іноземних інвес$
тицій, втім ми не погоджуємося із запропонованими
положеннями, оскільки за вказаних обставин нівелю$
ються можливості розвитку окремих креативних
підприємств, що самостійно займаються НДДКР, втілю$
ють ноу$хау, старт$апи. Завдяки таким новим ідеям усі
негативні фактори впливу галузевого середовища мо$
жуть нівелюватися, а фактори позитивного впливу —
посилюватися. Отже, з метою виявлення сукупності
факторів впливу та обсягу такого впливу на ефек$
тивність реалізації бізнес$плану доцільно застосовува$
ти аналіз.
Аналіз — функція управління, яка за допомогою
аналітичних і економіко$математичних методів дослі$
джує наявність, структуру, динаміку економічних по$
казників, вивчає ефективність їх використання, розг$
лядає вплив різних факторів на фінансовий стан
суб'єктів господарювання [4, с. 9]. З огляду на таке
трактування аналізу, аналітичне забезпечення, погод$
жуємося з Саричевим Ю.О., можна тлумачити як ком$
плекс заходів, що передбачає проведення розрахунків,
моделювання ситуацій, їх аналізу і синтезу з метою
підтримки прийняття відповідних рішень на всіх рівнях
[5, с. 124].
Слід визначити теоретичну основу поняття аналі$
тичного забезпечення. Сучасні вчені досить часто ото$
тожнюють це поняття з аналізом. Однак, на думку Пу$
центейло П.Р. [6, с. 169], аналітичне забезпечення є
більш широким поняттям, ніж аналіз. Аналітичне за$
безпечення є складовою інформаційного забезпечен$
ня управління підприємством, якою займається еко$
номічний аналіз. Тобто економічний аналіз є інстру$
ментом створення системи аналітичного забезпечен$
ня.
Оскільки головним фактором ефективного бізнес$
планування є адекватне оцінювання стану підприємства
необхідним інструментом його здійснення є аналітичне
забезпечення. Аналітичне забезпечення бізнес плану$
вання — це процес, що дає змогу отримувати, обробля$
ти, аналізувати, створювати та зберігати інформацію
необхідну для вироблення однієї альтернативи із мно$
жини можливих варіантів дій реалізації бізнес$проєкту,
спрямованих на досягнення комерційних цілей [7, с.
1402].
Юзва Р.П. вважає, що аналітичне забезпечення
управління сукупністю облікових та аналітичних про$
цесів, об'єднаних в єдину систему для задоволення
інформаційних потреб користувачів шляхом перетво$
рення первинної інформації в узагальнюючу згідно з
визначеними цілями, а також нормативно$правовим, ме$
тодичним, організаційним, програмним, математичним,
технічним та ергономічним забезпеченнями. Такий
підхід повністю співпадає зі змістом підготовчої стадії
бізнес$планування та основними напрямами висвітлен$
ня діяльності підприємства для підготовці бізнес$пла$
ну.
Метою аналітичного забезпечення бізнес$плануван$
ня є формування та передача якісної оперативної, так$
тичної і стратегічної інформації для забезпечення об$
грунтованих та ефективних управлінських рішень щодо
стратегічного розвитку підприємства [7, с. 1403].
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Таблиця 1. Система показників, доцільних для використання у бізнес2плануванні

Розділ
бізнес-плану
- Аналіз конкурентного
середовища реалізації
бізнес-плану.
- Маркетинговий план.
- Оцінювання ризиків
- Аналіз конкурентного
середовища реалізації
бізнес-плану.
- Маркетинговий план.
- Оцінювання ризиків
- Зміст бізнес-проекту:
особливості та доцільність.
- Аналіз конкурентного
середовища реалізації
бізнес-плану.
- Маркетинговий план
- Аналіз конкурентного
середовища реалізації
бізнес-плану.
- Маркетинговий план
- Виробничий план.
- Оцінювання ризиків

- Виробничий план.
- Організаційний план.
- Оцінювання ризиків

- Виробничий план.
- Оцінювання ризиків.

- Виробничий план.
- Фінансовий план.
- Оцінювання ризиків.
- Ефективний реалізації
бізнес-плану
- Фінансовий план.
- Оцінювання ризиків.
- Ефективність реалізації
бізнес-плану
- Фінансовий план.
- Оцінювання ризиків.
- Ефективність реалізації
бізнес-плану

Напрями аналізу

Показники

Аналіз
реалізації
продукції

Динаміка реалізації
основних видів
продукції
Оперативний аналіз
виконання плану
реалізації продукції
Аналіз ринків збуту продукції

Аналіз конкурентоспроможності

Темп зростання (зниження) обсягу реалізації
продукції, середньорічні темпи зміни реалізації
продукції
Планований та фактичний обсяг реалізації продукції
в натуральному вимірнику
Обсяг реалізації продукції в натуральному вимірнику
в межах місцевого рівня, області, України, за межами
України. місткість товарного ринку. ринкова частка
Інтегральні та часткові показники
конкурентоспроможності

Аналіз асортименту продукції

Плановий і фактичний обсяги виробництва продукції
за асортиментом. коефіцієнт номенклатурності.
коефіцієнт оновлення асортименту. обсяг витрат на
розробку нового виду продукції
Аналіз матеріальних ресурсів
Загальна потреба в матеріальних ресурсах,
забезпеченість потреби джерелами покриття,
матеріаломісткість, матеріаловіддача, швидкість
обороту матеріальних запасів, терміни зберігання
матеріальних запасів, зміна ціни матеріальних
ресурсів, економія (перевитрата) матеріалів
унаслідок зміни матеріаломісткості, загальна
вартість
Оцінка
Дані про чисельність персоналу різних категорій і
Аналіз
професій, його кваліфікацію та освітній рівень, про
ефективного забезпеченості
витрати робочого часу в людино-днях, людиновикористання підприємства
трудовими ресурсами годинах, кількість виробленої продукції або
трудових
виконаних робіт, а також відомості про рух
ресурсів
особового складу підприємства, коефіцієнт обороту з
приймання, звільнення, коефіцієнт плинності кадрів,
коефіцієнт загального обороту
Аналіз використання Середньооблікова чисельність робітників, середня
фонду робочого часу тривалість робочого часу, фонд робочого часу,
втрати робочого часу, продуктивність праці,
трудомісткість продукції
Аналіз балансу
Календарний фонд часу, кількість робочих днів,
робочого часу
невиходи на роботу, тривалість робочого часу,
надурочно відпрацьований час
Аналіз ефективного використання
Коефіцієнт зносу, придатності, коефіцієнт
основних засобів
оновлення, коефіцієнт вибуття основних засобів,
коефіцієнт приросту, фондоозброєність праці,
фондовіддача, фондомісткість. коефіцієнт
використання календарного, режимного, планового
часу, коефіцієнт змінності обладнання
Аналіз витрат на виробництво
Собівартість одиниці продукції. виконання плану
зниження собівартості порівнянної продукції.
витрати на 1 грн товарної продукції
Аналіз фінансових результатів

Аналіз фінансового стану

Доходи від реалізації продукції. доходи від інших
операцій. прибуток на одиницю продукції. прибуток
від реалізації продукції. прибуток від операційної
діяльності. прибуток від звичайної діяльності.
оподаткований прибуток. чистий прибуток
Показники оцінки ліквідності, оцінки фінансової
стійкості, ділової активності, рентабельності,
майнового стану

Джерело: з використанням [12, с. 144—146].

Додатковим елементом доцільності аналітичного за$
безпечення бізнес$планування діяльності машинобуді$
вних підприємств є те, що воно підлягає постійному кон$
тролю з боку відповідальних осіб у керівництві підприє$
мства та вимагає наявності ефективної системи зво$
ротного зв'язку між його етапами з метою оцінки відпо$
відності рішень, що приймаються у процесі розробки
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бізнес$плану, поставленому завданню і внесення кори$
гуючи змін до розробленого бізнес$плану у разі зміни
зовнішнього та внутрішнього середовищ реалізації інве$
стиційного проекту [8, с. 128].
Створення системи аналітичного забезпечення
бізнес$планування діяльності машинобудівного під$
приємства передбачає вибір найсуттєвіших облікових та
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необлікових показників, які дозволять в повній мірі оці$
нити господарські процеси на підприємстві. Такі інфор$
маційні показники повинні відображати не лише обсяги
основної діяльності, розмір та структуру доходів і вит$
рат, а й містити дані про фактори впливу на них з метою
забезпечення можливості формування рекомендацій
щодо покращення діяльності та уникнення порушень у
майбутньому [9, с. 81].
При здійсненні бізнес$планування на великих об$
'єктах зі значними вкладеннями, якими зазвичай є ма$
шинобудівні підприємства, що передбачають тривалий
час реалізації бізнес$проекту аналітичне забезпечення
є інструментом, що повинен формувати необхідний об$
сяг своєчасної інформації. Таке формування може
здійснюватися в такій послідовності:
1. Спочатку повинні бути розроблені теоретичні
заходи, що передбачають формування методичного
підгрунтя для збору первинної інформації та даних.
2. Повинні бути розроблені практичні заходи, що
передбачають забезпечення організаційної імплемен$
тації розроблених положень.
Такий підхід у послідовності реалізації аналітично$
го забезпечення дозволить надавати інформацію, що
володіє ознаками якості, інакше її корисність буде ниж$
чою, ніж витрачені ресурси. Особливо це є актуальним
для великих підприємств, де існують налагоджені кана$
ли руху інформації.
Таким чином, аналітичне забезпечення є окремою
системою, заснованою на інформації, котра отрима$
на шляхом проведення економічного аналізу даних
для визначення результатів управління і побудови
прогнозних значень господарської діяльності. Анал$
ітична система забезпечує кількісну та якісну оцінку
змін, що відбуваються в керованому об'єкті. Вона доз$
воляє вчасно побачити тенденції розвитку як небажа$
них, так і прогресивних явищ. На основі різних мето$
дик аналізу розробляються варіанти управлінських
рішень, які дають змогу загальмувати розвиток нега$
тивних тенденцій і створити сприятливі умови для
прогресивного сталого розвитку. За допомогою ана$
лізу виявляють невикористані внутрішні резерви, що
сприяє ефективному розвитку підприємства [10, с.
213; 11, с. 360].
З огляду на вищезазначене можемо стверджувати,
що аналітичне забезпеченння бізнес$планування маши$
нобудівних підприємств є інструментом вироблення оп$
тимальних управлінських рішень забезпечення розвит$
ку машинобудівних підприємств.
Для забезпечення грунтовності аналітичного забез$
печення бізнес$планування вважаємо за доцільне ви$
явити окремі важливі напрями аналізу для забезпечен$
ня ефективного бізнес$планування із вказуванням
розділів бізнес$плану, де застосування яких буде най$
більш доречним. Водночас зазначимо, що стандартний
бізнес$план є вільним документом і може наповнюва$
тися в залежності від побажань засновників проекту,
проте його типова форма складається з таких розділів:
1. Організаційно$економічна характеристика під$
приємства.
2. Зміст бізнес$проекту: особливості та доцільність.
3. Аналіз конкурентного середовища реалізації
бізнес$плану.
4. Виробничий план.
5. Організаційний план.
6. Фінансовий план.
7. Маркетинговий план.
8. Оцінювання ризиків.
9. Ефективний реалізації бізнес$плану.
Розкриємо зміст розділів бізнес$плану з викорис$
танням різних напрямів аналізу господарської діяль$
ності підприємства та множиною притаманних показ$
ників (табл. 1).
Застосування зазначених показників та характе$
ристик для дослідження майбутньої діяльності під$
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приємств є центральною частиною всіх процедур, по$
в'язаних з плануванням. Ці напрями аналізу плану
розвитку дозволяють зв'язати воєдино всі вигоди і
витрати бізнес$плану підприємства, причому не тільки
для нього самого, а й для держави і суспільства. На
основі розрахукнків за зазначеними показниками уп$
равлінець може вдаватися до планових та організац$
ійно$розпорядчих дій при реалізації свого проекту.
Отже, використання аналізу, як основи аналітичного
забезпечення бізнес$планування діяльності машино$
будівних підприємств, розглядається як необхідна
умова подолання невизначеності у реалізації майбут$
нього бізнесу.
Таким чином, аналітичне забезпечення бізнес$пла$
нування машинобудівних підприємств на сьогодні умов$
но можемо поділити на кілька фаз:
1. Визначення інформаційних потреб зацікавлених
осіб (власників, менеджменту) в певному часовому го$
ризонті, що формуються специфікою роботи машино$
будівного підприємства, особливостями його діяльності
та зовнішніх умов.
2. Збір та обробка інформації (аналіз, групування,
порівняння, її коректне представлення).
3. Правильна та своєчасна інтерпретація отриманих
відомостей.
Звідси можемо зробити висновок, що аналітичне
забезпечення бізнес$планування підприємства — це
процес обробки інформації про результати діяльності
суб'єкта для прийняття ефективних управлінських
рішень, щодо розвитку підприємства в майбутньому.
ВИСНОВКИ
За останні роки різко змінилися умови господарю$
вання машинобудівних підприємств, на які окрім об'єк$
тивних галузевих факторів, значного впливу завдає полі$
тична ситуація. Відтак потреба освоєння нових ринків
формує необхідність більш детального дослідження
можливостей розвитку, нових видів продукції, сирови$
ни, способів використання креативних ідей. Такі нові
завдання вимагають пошуку нової методичної бази, що
дозволяла б враховувати стан бізнесу та можливості
його розвитку в майбутньому. Визначаючи маркетингові
аспекти, як головні було запропоновано сукупність на$
прямів аналізу покликаних наповнити усі розділи бізнес$
плану об'єктивною та повною інформацією про підприє$
мства. Відтак сукупність усіх робіт із обробки інфор$
мації про результати діяльності суб'єкта для прийняття
ефективних управлінських рішень було запропоновано
називати аналітичним забезпеченням. Аналітичне забез$
печення бізнес$планування машинобудівних під$
приємств на сьогоднішній день було запропоновано
умовно поділити на такі фази як визначення інформа$
ційних потреб зацікавлених осіб (власників, менеджмен$
ту) в певному часовому горизонті, що формуються спе$
цифікою роботи машинобудівного підприємства, особ$
ливостями його діяльності та зовнішніх умов, збір та
обробка інформації (аналіз, групування, порівняння, її
коректне представлення) та правильна та своєчасна
інтерпретація отриманих відомостей. Сукупність зазна$
чених робіт та операцій покликана створити грунтовну
методичну основу для розробки бізнес$плану підприє$
мства.
Література:
1. Миронов Р.С. Методологічні засади формування
ефективної системи менеджменту машинобудівного
підприємства. Вісник Хмельницького національного
університету. 2012. № 5. С. 99—104.
2. Пекна Г.Б. Бізнес$планування та його роль у
сучасних умовах розвитку України. Вчені записки
університету "КРОК". Серія: Економіка. 2018. 49.
С. 196—202.
3. Яремик М.І., Яремик Х.Я. Інформаційно$аналі$
тичне забезпечення в системі управління фінансово$еко$

Економiка та держава № 10/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
номічною безпекою підприємств. Наукові записки Ук$
раїнської академії друкарства. 2016. 2. С. 173—180.
4. Барановська С.П. Обліково$аналітичне забезпе$
чення як невід'ємна складова управління підприємством.
Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи станов$
лення і проблеми розвитку. 2012. № 1. С. 8—11.
5. Саричев Ю.О. Інформаційно$аналітичне за$
безпечення як вид інформаційного забезпечення в
системі державного управління. Вісник Національ$
ної академії державного управління при Президен$
тові України. Серія: Державне управління. 2017. № 3.
С. 120—126.
6. Пуцентейло П.Р. Аналітичне забезпечення діяль$
ності підприємства. Сталий розвиток економіки. 2015.
№ 1. С. 168—174.
7. Рябенко Л.М. Аналітичне забезпечення розроб$
ки і реалізації управлінських стратегічних рішень. Еко$
номіка і суспільство. 2017. № 13. С. 1400—1407.
8. Уткіна Ю.М. Організація бізнес$планування інве$
стиційних проектів на промислових підприємствах.Віс$
ник економіки транспорту і промисловості. 2014. № 47.
С. 125—131.
9. Дорош Н.І. Обліково$аналітичне забезпечення
фінансово$господарського контролю основної діяль$
ності будівельних підприємств. 2015. № 18. С. 80—84.
10. Гуменюк О.О. Функціонування аналітичного за$
безпечення діяльності підприємства. Сталий розвиток
економіки. 2015. № 3. С. 212—216.
11. Вітюк А.В. Ідентифікація змісту та значення про$
сторового розвитку підприємства. Бізнес$Інформ. 2020.
№ 1. С. 359—366.
12. Фатенок$Ткачук А. Обліково$аналітичне забез$
печення прогнозування в стратегічному плануванні.
Економічний часопис Східноєвропейського національ$
ного університету імені Лесі Українки. 2015. № 4. С.
140—147.

10. Humeniuk, О. О. (2015), "Functioning of analytical
support of enterprise activity", Stalyi Rozvytok Ekonomiky,
vol. 3, pp. 212—216.
11. Vitiuk, А. V. (2020), "Identification of the content
and significance of the spatial development of the enter$
prise", Biznes$Inform, vol.1, pp. 359—366.
12. Fatenok$Tkachuk, А. O. (2015), "Accounting
and analytical forecasting in strategic planning", Eko$
nomichnyi Chasopys Skhidnoievropeiskoho Natsio$
nalnoho Universytetu Imeni Lesi Ukrainky, vol. 4,
pp. 140—147.
Стаття надійшла до редакції 18.10.2020 р.

References:
1. Myronov, R.S. (2012), "Methodological principles of
forming an effective management system of a machine$
building enterprise", Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho
Universytetu, vol. 5, pp. 99—104.
2. Pekna, H. B. (2018), "Business planning and its role in
modern conditions of Ukraine's development", Vcheni
Zapysky Universytetu KROK. Seriia Ekonomika, vol. 49, pp.
196—202.
3. Yaremyk,М. І. and Yaremyk, Kh. Ya. (2012), "Infor$
mation and analytical support in the management system
of financial and economic security of enterprises",
Naukovi Zapysky Ukrainskoi Akademii Drukarstva, vol. 2,
pp. 173—180.
4. Baranovska, S.P. (2012), "Accounting and analytical
support as an integral part of enterprise management",
Menedzhment Ta Pidpryiemnytstvo V Ukraini Etapy
Stanovlennia I Problemy Rozvytku, vol. 1, pp. 8—11.
5. Sarychev, Yu. О. (2017), "Information and analytical
support as a type of information support in the system of
public administration", Visnyk Natsionalnoi Akademii
Derzhavnoho Upravlinnia Pry Prezydentovi Ukrainy. Seriia:
Derzhavne Upravlinnia, vol. 3, pp. 120—126.
6. Putsenteilo P. R. (2015), "Analytical support of the
enterprise activity", Stalyi Rozvytok Ekonomiky, vol. 1,
pp. 168—174.
7. Riabenko, L.М. (2017), "Analytical support for the
development and implementation of management strategic
decisions", Ekonomika I Suspilstvo, vol. 13, pp. 1400—1407.
8. Utkina, Yu. М. (2014), "Organization of business
planning of investment projects at industrial enterprises",
Visnyk Ekonomiky Transportu I Promyslovosti, vol. 47,
pp. 125—131.
9. Dorosh, N. І. (2015), "Accounting and analytical
support of financial and economic control of the main
activities of building companies", Torhivlia, Komertsiia,
Pidpryiemnytstvo, vol. 18, pp. 80—84.

www.economy.in.ua

149

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.13

Г. М. Пурій,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту,
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м. Дрогобич
ORCID ID: 0000H0001H6039H3799
М. Б. Кузнєцова,
викладач вищої категорії, Дрогобицький механікоHтехнологічний коледж, м. Дрогобич
ORCID ID: 0000H0002H5851H4878
DOI: 10.32702/23066806.2020.10.150

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ:
СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
H. Puriy,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economics
and Management, Drohobych I. Franko State Pedagogical University
M. Kuznetsova,
The Highest Category Teacher, Drohobych Mechanical Technological College

COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS: ESSENCE
AND MAIN FACTORS OF ITS PROVISION

У статті з'ясовано, що "конкурентоспроможність" є складною економічною категорією і своєрідним узаQ
гальнюючим показником діяльності суб'єкта господарювання. Проаналізовано сутність дефініції "конкуренQ
тоспроможність закладу вищої освіти" і на цій основі виокремлено різні методичні підходи до її визначення.
Досліджено характерні особливості та систематизовано основні фактори забезпечення конкурентоспроможQ
ності закладів вищої освіти. Встановлено, що конкурентоспроможність закладів вищої освіти визначається
якісними та ціновими параметрами освітніх послуг і значною мірою залежить від системи фінансовоQекономQ
ічних, організаційноQправових, науковоQтехнологічних, кадрових, управлінських, демографічних та політичQ
них факторів її забезпечення. Встановлено, що забезпечення конкурентоспроможності закладу вищої освіти
можливе лише наявності об'єктивної інформації про динаміку внутрішніх процесів у навчальному закладі та
максимального врахування впливу факторів зовнішнього середовища на його діяльність.
The article clarifies that "competitiveness" is a complex economic category and a kind of generalizing indicator of
the business entity. It is revealed that competitiveness in general is provided not only by quality and price parameters
of goods (services), but is formed due to efficient use of production, marketing, financial, scientific and technical,
innovation, personnel and property potentials of the enterprise while taking into account changes in its environment.
The essence of the definition of "competitiveness of a higher education institution" is analyzed and on this basis
different methodological approaches to its definition are singled out.
It is established that the competitiveness of a higher education institution is determined by its ability to best meet
the needs of consumers of educational services through continuous innovative development, taking into account market
trends in higher education and efficient use of available resources.
The characteristic features and systematized the main factors of ensuring the competitiveness of higher education
institutions are studied.
It was found that ensuring the competitiveness of higher education is possible only if there is objective information
about the dynamics of internal processes in the institution and the maximum consideration of the impact of
environmental factors on its activities.
The main factors of ensuring the competitiveness of higher education institutions are systematized. The internal
factors of ensuring the competitiveness of higher education institutions include: financial and economic (efficiency of
economic activity, the level of funding for research, financial resources, marketing communications, pricing policy of
the educational institution); organizational and legal (organizational structure of the institution of higher education,
distribution of rights and responsibilities, the level of preparation of students, the level of use in the educational process
of innovative methods of teaching and learning, quality management system); scientific and technological (quality of
material and technical base, speed of updating of material and technical base, scientific potential of higher education
institution); personnel (staffing, qualification of teaching staff); managerial (management style, level of management
of higher education institution).
The system of external factors that have a significant impact on the level of competitiveness of higher education
and are closely interrelated with its activities, includes: financial and economic (macroeconomic situation in the country,
the level of development of the market of educational services, public spending on education, the level of nonQ
governmental instruments education financing); organizational and legal (regulatory and legal support of higher
education, norms and standards in the field of higher education); political (political climate in the country, regulatory
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activities of the government); demographic factors (population, age structure of the population, level of educational
migration of the population, level of income of the population) factors of ensuring the competitiveness of higher
education institution.
Continuous monitoring of the competitive environment, as well as diagnosis and consideration of the system of
external and internal factors of competitiveness, will allow higher education institutions to timely and effectively
assess their competitive position in the market of educational services and respond quickly to its change.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, заклад вищої освіти, фактори конкурентоспро
можності, зовнішні та внутрішні фактори конкурентоспроможності закладу вищої освіти.
Key words: competition, competitiveness, institution of higher education, factors of competitiveness, external
and internal factors of competitiveness of institution of higher education.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтеграція України у глобальний простір вищої осві$
ти, підвищені вимоги суспільства до якості освітніх по$
слуг, швидкозмінні економічні умови діяльності освітніх
установ і посилення конкуренції між ними вимагають
сучасних підходів, методів та інноваційних практичних
рішень в управлінні конкурентоспроможністю закладів
вищої освіти. За таких умов саме визначення та ураху$
вання факторів конкурентоспроможності дозволить
сформувати багатостороннє, комплексне та системне
уявлення про максимальну кількість чинників, які дадуть
можливість забезпечити певні конкурентні переваги та
стійкі позиції закладу вищої освіти на ринку освітніх
послуг.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Про значний науковий внесок у дослідження про$
блем конкурентоспроможності навчальних закладів
свідчать наукові праці таких учених: Л.Л. Антонюк, Л.І. Без$
телесної, Н.І. Верхоглядової, О.А. Карпюк, К.В. Крав$
ченка, В.О. Піруса, Л.Р. Прус, В.І. Сацика, І.О. Царенко
та ін. Однак питання сутності конкурентоспроможності
закладів вищої освіти та структури основних факторів
її забезпечення на сьогодні залишаються ще доволі дис$
кусійними.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сутності конкуренто$
спроможності закладу вищої освіти та узагальнення си$
стеми основних факторів її забезпечення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасний етап розвитку освітньої галузі в Україні
характеризується загостренням конкурентної бороть$
би та прагненням українських закладів вищої освіти
(ЗВО) до ще більшої інтеграції у глобальний ринок
освітніх послуг. За таких умов дослідження проблем
конкурентоспроможності закладів вищої освіти і фак$
торів, що забезпечують ефективність діяльності на$
вчальних закладів та впливають на їхні позиції на ринку
освітніх послуг, на сьогодні є вкрай актуальними. Вод$
ночас серед науковців, які займаються проблематикою
конкурентоспроможності, немає єдності щодо тракту$
вання і змістового наповнення цієї категорії. Оскільки,
відповідно до української лексикології, в основі термі$
ну "конкурентоспроможність" лежить слово "конкурен$
ція", то, на нашу думку, необхідно детально проаналі$
зувати позицію вітчизняного законодавця та учених$
економістів, у передусім, саме щодо цього поняття.
У Законі України "Про захист економічної конку$
ренції" наведено визначення поняття "економічна кон$
куренція (конкуренція)" як змагання між суб'єктами
господарювання з метою здобуття завдяки власним до$
сягненням переваг над іншими суб'єктами господарю$
вання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарю$
вання мають можливість вибирати між кількома продав$
цями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не
може визначати умови обороту товарів на ринку [16].
Сучасна економічна теорія також визначає конкурен$
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цію як змагання, суперництво між економічними суб'єк$
тами, яка набирає характер боротьби за ринки збуту
задля отримання вищого рівня доходів, більших при$
бутків та інших фінансово$економічних вигод. Наприк$
лад, Шершньова З.Є. пропонує розглядати конкуренцію
як суперництво між товаровиробниками за сприят$
ливіші, економічно вигідніші умови виробництва та ре$
алізації продукції [23, с. 114]. Науковці О.П. Єлець та
Є.В. Богдан визначають конкуренцію як суперництво,
боротьбу за досягнення найкращих результатів, отри$
мання конкурентних переваг шляхом ефективного ви$
користання усіх наявних ресурсів, виготовлення та ре$
алізації конкурентоспроможної продукції, а також от$
римання прибутку від ведення ефективної господарсь$
кої діяльності [7, с. 90]. Водночас Й. Шумпетер відзна$
чає ще одну сторону цього поняття, визначаючи конку$
ренцію як суперництво старого з новим, де останнє бере
верх, перемагаючи старе: нові технології, нові товари,
нові форми організації виробництва, нові форми управ$
ління тощо [24]. Такої позиції дотримується й амери$
канський учений М. Портер, стверджуючи, що конку$
ренція — це мінлива площина, на якій з'являються нові
товари, нові маркетингові інструменти, нові виробничі
процеси і нові ринки збуту [14, с. 24]. Таким чином, кон$
куренція стимулює економічних суб'єктів знаходити ре$
зерви зменшення виробничих витрат та підвищення
якості товарів (послуг), і, як наслідок, сприяє покращен$
ню їхніх конкурентних позицій на ринку загалом.
У сучасній економіці термін "конкурентоспро$
можність" використовується для характеристики різних
категорій: конкурентоспроможність товару, послуги,
освітньої послуги, організації, закладу освіти, галузі на$
ціональної економіки тощо, що істотно змінює й сам
зміст цього поняття. На сьогодні в економічній літера$
турі існує велике різноманіття поглядів та позицій щодо
тлумачення категорії "конкурентоспроможність". Про$
те найчастіше конкурентоспроможність пов'язують із
можливістю виграшу у змаганні, стійкістю, якістю, на$
дійністю, ефективністю функціонування.
Попри те, що етимологічно термін "конкурентосп$
роможність" визначається як здатність об'єкта змага$
тись з іншими аналогічними об'єктами за право бути об$
раним, ключовий вибір здійснюється за наявності
відмінних ознак об'єкта, тобто його конкурентних пе$
реваг [10, с. 6]. Так, Л.В. Балабанова пов'язує конкурен$
тоспроможність підприємства із певними перевагами на
ринку, які сприяють його успішній збутовій діяльності
у конкурентних ринкових умовах [2, с. 322]. Подібної
позиції дотримуються й О.Є. Кузьмін і Н.І. Горбаль, виз$
начаючи конкурентоспроможність як здатність досяга$
ти конкурентних переваг над іншими підприємствами на
конкретному ринку [11, с. 34]. Левицька А.О. також виз$
начає конкурентоспроможність як здатність суб'єкта
господарювання до реалізації своїх конкурентних пе$
реваг, що дозволять йому ефективніше функціонувати
у порівнянні з конкурентами на внутрішньому та зовні$
шньому ринках [12, с. 204].
Вітчизняні учені О.М. Сумець, О.Є. Сомова і Є.Ф. Пє$
ліхов визначають конкурентоспроможність підприєм$
ства як його здатність у поточному періоді та у довго$
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строковій перспективі забезпечувати вищу, порівняно з
конкурентами, ефективність виробництва та вигідність
реалізації своїх товарів [21]. На думку Т.В. Гринько, кон$
курентоспроможність підприємства обумовлюється його
здатністю функціонувати ефективніше, ніж інші підприє$
мства$конкуренти на ринку [5]. Водночас Г.Я. Кіперман
наголошує на тому, що конкурентоспроможність визна$
чається здатністю протистояти на ринку іншим товаро$
виробникам та постачальникам аналогічної продукції як
за рівнем задоволення споживачів, так і за ефективністю
виробничо$господарської діяльності [19].
Водночас окремі дослідники розглядають конкурен$
тоспроможність як здатність товару (послуги) задо$
вольняти конкретну потребу споживача у порівнянні з
аналогами. У цьому контексті Г.Л. Багієв визначає кон$
курентоспроможність як здатність виробника проекту$
вати, виготовляти і реалізувати такі товари, які за свої$
ми споживчими і вартісними характеристиками є більш
привабливими для споживачів, ніж товари конкурентів
[1, с. 254]. Зазначену позицію також поділяє й А.М. Янов$
ський, стверджуючи, що конкурентоспроможність виз$
начається властивістю товару, яка відрізняє його від
товару конкурента [25, с. 43]. Американський економіст
М. Портер у своїх дослідженнях також зачіпає ознаку
суперництва, визначаючи конкурентоспроможність як
властивість товару, послуги чи суб'єкта ринкових відно$
син бути на ринку нарівні з іншими наявними аналогіч$
ними товарами, послугами або суб'єктами ринкових
відносин [14].
Таким чином, "конкурентоспроможність" є склад$
ною економічною категорією і своєрідним узагальню$
ючим показником діяльності суб'єкта господарювання,
оскільки у вищенаведених визначеннях поняття конку$
рентоспроможності спостерігаються такі спільні озна$
ки, як наявність конкурентних переваг, здатність за$
кріпитися та зберегти позиції на відповідному ринку,
максимальне задоволення потреб споживачів, здатність
забезпечувати вищу ефективність виробничо$госпо$
дарської діяльності у порівнянні з конкурентами.
Проведений аналіз дав можливість зробити висно$
вок про відсутність єдиного підходу до визначення сут$
ності поняття "конкурентоспроможність закладу вищої
освіти". Наприклад, К.В. Кравченко підкреслює, що кон$
курентоспроможність ЗВО визначається його здатністю
пристосовуватися до потреб споживачів освітніх послуг,
функціонувати відповідно до сформованої стратегії сво$
го розвитку, спираючись на ефективне використання
ресурсів і довгострокову співпрацю із партнерами [9].
Подібної позиції дотримується і Л.Р. Прус, зазначаю$
чи, що конкурентоспроможність ЗВО обумовлюється
його здатністю з погляду ціни, якості та асортименту
задовольняти наявні та формувати майбутні потреби
споживачів на конкретному ринку освітніх послуг у пев$
ний проміжок часу, забезпечуючи при цьому суспільну
спрямованість і власний стійкий розвиток за рахунок
конкурентних переваг [17]. Романова І.Б. вважає, що
конкурентоспроможність ЗВО означає його здатність
функціонувати у динамічному конкурентному середо$
вищі із позитивною динамікою щодо утримання його
конкурентних переваг [18, с. 61]. Безтелесна Л.І. розг$
лядає конкурентоспроможність ЗВО як його здатність
задовольняти потреби споживачів, забезпечувати сус$
пільну користь, використовувати усі конкурентні пере$
ваги для ефективного свого розвитку, швидко адап$
туватися до змін на ринках освітніх послуг і праці [3,
с. 148]. Карпюк О.А. аналізує конкурентоспроможність
ЗВО через призму конкурентоспроможності освітніх
послуг, які надає навчальний заклад на ринку послуг
вищої освіти [8].
Дослідження поняття "конкурентоспроможність
закладу вищої освіти" вказує на різні точки зору та
відсутність єдиного методичного підходу щодо визна$
чення сутності цієї дефініції. Так, відповідно до першо$
го підходу конкурентоспроможність ЗВО визначаєть$
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ся із позиції загальної теорії маркетингу, орієнтуючись
на споживача. Другий підхід визначає конкурентоспро$
можність ЗВО як властивість, що включає у себе безліч
переваг, які має навчальний заклад у порівнянні з кон$
курентами. Згідно з третім підходом, конкурентоспро$
можність ЗВО є його комплексною характеристикою, що
визначає його як успішного і ефективного конкурента.
Для забезпечення своєї конкурентоспроможності
ЗВО повинен мати переваги перед своїми конкурента$
ми. Проте для формування нових, удосконалення та
розвитку наявних конкурентних переваг ЗВО, спочат$
ку необхідно визначити основні фактори, які забезпе$
чують його конкурентоспроможність [3, с. 148]. Оскіль$
ки фактор є рушійною силою або причиною будь$якого
процесу чи явища, що визначає його характер або ок$
ремі риси, то під факторами впливу на конкурентосп$
роможність ЗВО доцільно розуміти умови, рушійні сили,
завдяки яким вона забезпечується. Дослідження фак$
торів забезпечення конкурентоспроможності є необхі$
дним для виявлення зовнішніх можливостей і внутрішніх
резервів освітньої установи, а також для розробки кон$
курентоспроможної стратегії її розвитку, спрямованої
на збереження та розвиток внутрішніх переваг ЗВО.
Проведений аналіз показав, що практично усі нау$
ковці, досліджуючи проблеми конкурентоспромож$
ності ЗВО, акцентують суттєву увагу на факторах її за$
безпечення, проте по$різному визначають їхній перелік
і пріоритетність. Так, до системи основних факторів, що
впливають на конкурентоспроможність закладу вищої
освіти, Р.О. Фатхутдінов включає: науково$освітній по$
тенціал, матеріально$технічну базу, спектр освітніх по$
слуг, ціни на освітні послуги, форми навчання, марке$
тингові інструменти просування освітніх послуг. На дум$
ку Н.І. Верхоглядової, рівень конкурентоспроможність
ЗВО на ринку освітніх послуг визначається саме квалі$
фікацією професорсько$викладацького складу, рівнем
розвитку матеріально$технічної бази, кількістю спе$
ціальностей, за якими навчальний заклад здійснює
підготовку, конкурентоспроможністю випускників на
ринку праці [4].
Науковці Л.Л Антонюк та В.І. Сацик зазначають, що
конкурентоспроможність ЗВО забезпечується його
здатністю займати і утримувати стійкі позиції на ринку
освітніх послуг за рахунок: наявного потужного нау$
ково$педагогічного потенціалу; здійснення широкого
спектру фундаментальних і прикладних досліджень;
високого потенціалу генерування нових знань; ефектив$
ного трансферу технологій в економіку; наявності про$
гресивних систем підготовки і перепідготовки кадрів
найвищої кваліфікації. Водночас фінансова автономія,
належне фінансування досліджень та створення відпо$
відних стимулів для партнерства з бізнесом є, на їхню
думку, ключовими екзогенними чинниками конкурент$
ного лідерства національних ЗВО [6].
У якості найбільш впливових факторів, що забезпе$
чують конкурентоспроможність закладу вищої освіти,
І.О. Царенко виокремлює здатність ЗВО ефективно за$
лучати власний науково$освітній потенціал, постійно
вести наукову діяльність, активно впроваджувати нові
спеціальності у відповідності до потреб ринку праці,
збільшувати кількість абітурієнтів за рахунок активної
маркетингової кампанії щодо престижності ЗВО, бра$
ти активну участь у грантових програмах, займати ви$
сокі позиції у відповідних рейтингах [22, с. 60].
Угорські дослідники A. Страмбу$Діма та К. Вегес
вважають, що у XXI ст. університети зможуть утрима$
ти свій високий конкурентний статус лише за умови
підвищення ефективності системи внутрішнього управ$
ління, розширення сфер діяльності, диверсифікації ре$
сурсної бази, стимулювання наукових досліджень, ство$
рення підприємницької культури [6, с. 36].
Поряд із зазначеним, О.Л. Скідін акцентує увагу на
необхідності впровадження інноваційних управлінських
технологій у систему управління закладами вищої освіти,
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зокрема через впровадження новітніх соціальних техно$
логій, спрямованих на покращення якості надаваних послуг,
та використання нових методів та форм діяльності [20].
Велику увагу дослідженню визначальних чинників
конкурентоспроможності ЗВО приділив відомий амери$
канський вчений Ф. Альтбах, стверджуючи, що кожна
країна бажає мати університет світового класу, але ніхто
не знає, що означає такий університетський статус і
яким чином його можна отримати. Водночас учений вка$
зує на певні ключові характеристики висококонкурен$
тного навчального закладу: здійснення проривних нау$
кових досліджень; наявність першокласних професорів;
достатність ресурсів і сприятливі умови праці в універ$
ситеті; академічна свобода та атмосфера інтелектуаль$
ного азарту; прозора та ефективна система управління
університетом; контроль науковою спільнотою різних
аспектів академічного життя ЗВО (практики і процедур
вступу студентів до університету, навчальних програм,
критеріїв присвоєння кваліфікацій і наукових ступенів,
прийняття на посади нових професорів, головних на$
прямів академічної роботи); адекватні умови для нау$
кової роботи, наявність у розпорядженні університету
найкращого за світовими стандартами обладнання, ла$
бораторій, бібліотек, що в цілому дозволяє здійснюва$
ти креативні дослідження, налагоджувати інноваційний
процес викладання дисциплін [6, с. 33].
Оскільки забезпечення конкурентоспроможності
закладу вищої освіти можливе лише за наявності об'єк$
тивної інформації про динаміку внутрішніх процесів у
навчальному закладі та за умови максимального враху$
вання впливу факторів зовнішнього середовища на його
діяльність, то керівництву ЗВО спочатку необхідно виз$
начити систему внутрішніх та зовнішніх факторів, які
справляють визначальний вплив на рівень його конку$
рентоспроможності. Доцільно зауважити, що внутрішні
фактори забезпечення конкурентоспроможності ЗВО
безпосередньо пов'язані із результатами функціонуван$
ня навчального закладу і мають ряд особливостей: ви$
никають внаслідок діяльності ЗВО та впливають на його
діяльність водночас; зміна факторів зовнішнього сере$
довища впливає на внутрішні фактори; зміна одного
фактору спричиняє зміну інших тощо. До системи
внутрішніх факторів забезпечення конкурентоспро$
можності ЗВО належать:
— фінансово$економічні (ефективність господарської
діяльності, рівень фінансування науково$дослідної робо$
ти, забезпеченість фінансовими ресурсами, маркетингові
комунікації, цінова політика навчального закладу);
— організаційно$правові (організаційна структура
ЗВО, розподіл прав і відповідальності, рівень підготов$
ки студентів, рівень використання у навчальному про$
цесі інноваційних методів навчання і викладання, сис$
тема управління якістю);
— науково$технологічні (якість матеріально$техні$
чної бази, швидкість оновлення матеріально$технічної
бази, науковий потенціал ЗВО);
— кадрові (укомплектованість кадрового складу,
кваліфікація професорсько$викладацького складу);
— управлінські (стиль управління, рівень якості ме$
неджменту ЗВО) [3]. Посилення впливу управлінських
факторів на конкурентоспроможність ЗВО спричинило
прийняття нового Закону України "Про вищу освіту" [15],
який створив підгрунтя для посилення їхньої автономії.
Зовнішні фактори забезпечення конкурентоспро$
можності є тими неконтрольованими детермінантами,
що впливають на діяльність будь$якого ЗВО і мають ряд
характерних особливостей: виникають незалежно від
діяльності конкретної освітньої установи; змінність од$
ного фактору впливає на інші фактори; здійснюється
одночасний вплив значної кількості факторів на різні
аспекти діяльності ЗВО; швидкозмінність умов зовніш$
нього середовища функціонування ЗВО; характеризу$
ються значним рівнем невизначеності. До зовнішніх
факторів, які справляють суттєвий вплив на рівень кон$
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курентоспроможності ЗВО і тісно взаємопов'язані із
його діяльністю належать:
— фінансово$економічні (макроекономічна ситуа$
ція в країні, рівень розвитку ринку освітніх послуг, об$
сяг державних видатків на освіту, рівень розвитку не$
державних інструментів фінансування освіти);
— організаційно$правові (нормативно$правове за$
безпечення вищої освіти, норми і стандарти в галузі
вищої освіти);
— політичні (політичний клімат у державі, регуля$
торна діяльність уряду);
— демографічні фактори (чисельність населення,
вікова структура населення, рівень освітньої міграції на$
селення, рівень доходів населення) [13, с. 92].
Безперервний моніторинг конкурентного середови$
ща навчального закладу, а також діагностика та враху$
вання системи зовнішніх і внутрішніх факторів забезпе$
чення його конкурентоспроможності, дадуть можливість
ЗВО своєчасно оцінити свою конкурентну позицію на
ринку освітніх послуг і швидко відреагувати на її зміну.
ВИСНОВКИ
Конкурентоспроможність закладу вищої освіти ви$
значається його здатністю максимально задовольняти
потреби споживачів освітніх послуг шляхом безперер$
вного інноваційного розвитку, врахування останніх тен$
денцій ринку вищої освіти та ефективного використан$
ня наявних ресурсів. Багатостороннє і комплексне уяв$
лення про систему внутрішніх і зовнішніх факторів, які
формують конкурентні переваги та стійкі позиції на$
вчальних закладів на ринку освітніх послуг, а також
максимальне їх урахування в процесі управління на$
вчальним закладом, є основною передумовою забезпе$
чення конкурентоспроможності закладу вищої освіти.
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