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THE MARKETING FEATURES OF EDUCATIONAL SERVICES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT:
INTERNATIONAL AND NATIONAL TRENDS

Визначено сутність дефініцій "освітня послуга" та "ринок освітніх послуг". Сформульовано маркеW
тингові особливості конкурентного середовища на ринку освітніх послуг. Розкрито методологічні осноW
ви формування міжнародних рейтингів закладів вищої освіти. Виявлено чинники, які зумовлюють виW
сокі позиції закладів вищої освіти в таких рейтингах, як QS World University Ranking, Webometrics Ranking
of World Universities, "Євроосвіта" рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього балу за зовW
нішнього незалежного оцінювання (ЗНО) на контрактну форму навчання. Виявлено, що у світових рейW
тингах перші позиції займають університети та коледжі США, а також Великої Британії. Основними марW
кетинговими чинниками, що забезпечують високі рейтинги цих вишів, є висока якість освітніх послуг,
позитивний імідж, напрацьований протягом тривалого часу, репутація серед випускників та роботодавців,
масштаб діяльності. Побудовано піраміду маркетингу закладів вищої освіти, в основі якої має знаходиW
тись якість освітньої послуги, імідж та репутація закладу вищої освіти, а на вершині — активний маркеW
тинг (реклама у ЗМІ, участь у виставках, Social media marketing (SMM)).
In the article, it has been justified the essence of the definitions "educational service" and "market of
educational services". Marketing features of the competitive environment in the market of educational services
has been formulated. The methodological bases of higher education international institutions rankings formation
have been revealed. Factors that determine the high position of higher education institutions in such rankings
as QS World University Ranking, Webometrics Ranking of World Universities, "Euroosvita" and rating of higher
education institutions on the average score for external independent evaluation (EIE) for contract education
have been identified. It has been found that in the world rankings the first positions have occupied by universities
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and colleges of the USA, as well as Great Britain. The main marketing factors that ensure high ratings of these
universities are the high quality of educational services, a positive image developed over time, the reputation
among alumni and employers, and the scale of activity. A marketing pyramid of higher education institutions
has been built, which includes the following elements: quality of educational service, image and reputation of
higher education institution, prestige of specialty, uniqueness of educational and professional program,
qualification of scientific and pedagogical staff, budget orders, price of educational service, international relations
institution of higher education, practical orientation of education, relations with employers, logistics of higher
education institution, infrastructure of higher education institution, socioWcultural, sports sectors, psychological
service, representation of higher education institution on the Internet (through the official website, in international
and national rankings, in citations of scientific publications, etc.), the image of alumnus and applicants for higher
education, cooperation with schools and institutions of IWII levels of accreditation, active marketing (advertising
in the media, participation in exhibitions, Social media marketing (SMM)). The image of the higher education
institution on the basis of availability high quality of services should be considered as a separate (specific
marketing) process of these entities, operating and developing in a market economy.
Ключові слова: освітня послуга, ринок освітніх послуг, маркетинг, заклад вищої освіти, міжнародні рей
тинги, конкуренція, конкурентне середовище.
Key words: educational service, market of educational services, marketing, institution of higher education,
international ratings, competition, competitive environment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Специфіка сучасних економічних відносин та гло$
балізація усіх сфер суспільного розвитку вносять ко$
рективи в систему менеджменту суб'єктів ринку всіх
форм власності та галузевої приналежності, що своєю
чергою безпосередньо корелює з освіченістю нації. Си$
стема освіти є потужною базою для ефективного роз$
витку не лише суб'єктів нано$ або мікрорівнів (кожного
індивіда та /або кожного первинного учасника ринко$
вих відносин), а й суб'єктів макро$ мезо$ та мегарівнів.
Фактично освіта формує визначальні вихідні передумо$
ви для ефективного розвитку національних економік,
їх галузей і підсистем, сприяє прогресу людства в ціло$
му. Освіченість людей, володіння професіями, знання$
ми, нагромадження інтелектуального потенціалу та про$
дуктивне його використання набувають у наш час особ$
ливої цінності з погляду на перспективи цивілізаційно$
го розвитку людства та матеріальної основи його жит$
тєдіяльності, якою є економіка.
Значущість освіти, зокрема вищої, де створюється
професійні знання найвищого гатунку, незаперечна —
її розвиток має відбуватись постійно. Однак необхідно
зазначити, що ринкові відносини, які є об'єктивною ре$
альністю сучасної економіки, вимагають від закладів
вищої освіти безперервної розробки та втілення заходів
з адаптації до змін, що відбуваються на ринку освітніх
послуг. В Україні ринок освітніх послуг зазнає останнім
часом відчутної лібералізації, що пов'язано з послаб$
лення інституційних обмежень, які до цього були істот$
но жорсткішими. У відповідь на стан сучасних ринко$
вих відносин у закладах освіти докорінно змінюється
система менеджменту. Особливістю функціонування
закладів вищої освіти в сучасних умовах є процеси де$
бюрократизації та децентралізації. Вищі навчальні зак$
лади отримали певну самостійність як щодо формуван$
ня освітнього контенту, так і щодо здійснення управлі$
нських функцій. Оцінюючи зміни, що почали відбува$
тись на вітчизняному ринку освітніх послуг, необхідно
заначити, що свобода закладів вищої освіти є, без сум$
ніву, важливим чинником ефективності їх діяльності,
однак, одночасно на урахування вимагає той факт, що
лібералізація ринку, як відомо, посилює конкуренцію.
Зважаючи на це, поряд із забезпеченням якості освітніх
послуг (першочергової конкурентної переваги закладів
вищої освіти) все більш важливу роль для закладів вищої
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освіти набуває маркетинг. У освіті маркетингова
діяльність має істотну специфіку, тому стандартні підхо$
ди щодо просування послуг потребують удосконален$
ня та наповнення новим змістом відповідно до особли$
востей зазначеної сфери. Отже, умови загострення кон$
куренції на ринку освітніх послуг вимагають формуван$
ня нових маркетингових концепцій просування освітніх
послуг, що підкреслює актуальність проведення до$
сліджень у цьому напрямі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку ринку освітніх послуг та особли$
востей маркетингу в цій сфері привертають увагу низки
науковців, зокрема таких: Боголіб Т.М. [1], Дебич М.А.
[3], Каленюк І.С., Куклін О.В. [4], Карамишев Д.В. [14],
Карпюк О.А. [5], Лопушняк Г.С., Рибчанська Х.В. [6],
Мельникова О.В. [8], Патора Р. [9], Птащенко О.В.,
Мірошниченкова Є.Д., Христенко М.Ю. [10], Савиць$
ка Н.Л. [7], Черниш О.І. [15] та ін. У сучасній науковій
літературі відсутній єдиний підхід щодо трактування
сутності категорії "ринок освітніх послуг". У широкому
розумінні ринок освітніх послуг розглядають як сферу
обігу або систему економічних відносин з приводу
купівлі$продажу освітніх послуг. Таке визначення є точ$
ним, але досить узагальненим.
Ширшим є підхід до визначення цієї категорії Р. Па$
тори, який досліджуваний феномен як "систему відно$
син, що утворюються між суб'єктами освітнього про$
цесу для досягнення певного рівня освіти, здійснення
навчання впродовж всього життя з метою всебічного
розвитку особистості, розкриття її талантів, здібнос$
тей, збагачення інтелектуального, творчого, культурно$
го потенціалів особи та нації загалом" [9].
Розглядаючи маркетингові аспекти просування
освітніх послуг, науковці насамперед звертають увагу
на особливу значущість у наш час Інтернет$комунікацій.
Мельникова О.В. підкреслює, що в сучасних умовах
"вкрай актуальними стають маркетингові комунікації, і
зокрема Інтернет$технології, як джерело інформації
про навчальний заклад та інструмент впливу на вибір
потенційних споживачів" [8, с. 26]. Важливість Інтернет$
технологій у системі освітніх послуг підкреслюється
також у дослідженнях О.В. Птащенко, Є.Д. Мірошни$
ченкової, М.Ю. Христенко. На думку науковців, "на су$
часному етапі розвитку Інтернет$комунікацій освітні
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установи не можуть ефективно функціонувати на рин$
ку освітніх послуг без присутності в мережі Інтернет,
використання Інтернет$комунікацій має чимало пере$
ваг: велике охоплення аудиторії (станом на 1.01.2020 р.
в Україні було 28 млн 787 тис. користувачів Інтернету, з
яких фізичних осіб — майже 25,7 млн [13]); цілодобо$
вий режим роботи; можливість зворотного зв'язку [10,
с. 48]". Ми цілком підтримуємо точку зору науковців у
тому, що Інтернет$технології є одним із визначальних
для теперішнього часу напрямів просування освітніх
послуг на ринку. Водночас вважаємо, що підходу до виз$
начення маркетингу освітніх послуг має бути властива
комплексність. Таким чином, проведення досліджень у
цьому напрямі є актуальним.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення впливу чинників на зміни
ринкового статусу закладу вищої освіти (його місця в
системі конкурентних відносин на ринку освітніх по$
слуг) і відповідності таких змін міжнародним та націо$
нальним трендам.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Освітні послуги мають низку особливостей, які
відрізняють їх від інших продуктів сервісного (третич$
ного) сектору економіки. Сучасні науковці [1, с. 93; 15,
с. 68; 5, с. 298], до напряму досліджень яких також до$
лучаємось і ми, виділяють такі ключові ознаки освітніх
послуг: асиметричність інформації, що полягає у
відмінностях у знаннях одних учасників порівняно з
іншими; диференційована доступність суб'єктів ринку
до ресурсів; самостійність закладів вищої освіти (у тому
числі можливість самостійно обирати напрям підготов$
ки фахівців, спрямування наукових досліджень, укла$
даючи договори, приймати і виконувати замовлення,
брати на роботу та звільняти працівників); формування
ринкових відносин у сфері освіти здійснюється на прин$
ципах конкуренції за опосередкування державного ре$
гулювання; на ринку освітніх послуг утворюється як
попит так і пропозиція, а продукту, який представле$
ний на ньому, властиві вартість і ціна; попит на освітні
послуги еластичний зі чітко визначеною реакцією
суб'єктів на зміну кон'юнктури (споживачі освітніх по$
слуг реагують швидко, а продуценти повільніше); струк$
турування і сегментування ринку освітніх послуг
здійснюється за економічною та територіальною ло$
кальністю, за кон'юнктурною та сегментною ознаками;
індивідуальність і нестандартність наданих освітніх по$
слуг і технологій, значна диференціація продукту
(освітніх програм, що надаються різними закладами осв$
іти) за однією і тією ж самій спеціальністю; невизначеність
результату освітньої послуги; саморегулювання струк$
тури створення та надання послуг, пристосування до
особливостей суспільного споживання; істотний вплив
негрошових чинників — престижності професії, вартості
робочої сили на галузевих ринках і ринках різних сфер
зайнятості, суспільні цінності, стандарти, сімейні тра$
диції, менталітет, національна культура тощо.
Доповнюючи та узагальнюючи перелік наведених
вище ознак освітніх послуг, вважаємо за доцільне сфор$
мулювати маркетингові особливості конкурентного се$
редовища зазначеного сегменту ринку так:
— престижність вищої освіти (не зважаючи на те,
що такий рівень освіти не є обов'язковим, частка осіб,
що мають вищу освіту в Україні — досить висока і по$
рівняна з відповідним показником країн з розвиненою
ринковою економікою);
— суттєва участь держави у формуванні попиту на
освітні послуги, що здійснюється через механізм дер$
жавних замовлень;
— першочергове значення якості освітніх послуг
порівняно з іншими чинниками, які формують думку
споживача щодо обрання начального закладу;
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— територіальна диференціація вартості, доступ$
ності та престижності навчання;
— пряма залежність якості вищої освіти від базової
шкільної або професійно$технічної освіти;
— можливості створення унікальних освітньо$про$
фесійних та освітньо$наукових програм, що визначає
ексклюзивні конкурентні переваги закладів вищої осві$
ти на ринку профільних послуг, які ними надаються;
— поглиблення взаємозв'язків закладів вищої осві$
ти з роботодавцями та іншими зацікавленими у розвит$
ку сфери освітніх послуг особами;
— важлива роль Національного агентства із забез$
печення якості освіти як регулятора ринку освітніх по$
слуг;
— посилення міжнародної конкуренції та нефор$
мальної освіти.
Важливу маркетингову роль у конкурентному се$
редовищі відіграє позиція закладу вищої освіти в авто$
ритетних рейтингах. Одним із таких, що характеризує
престижність вищих навчальних закладів у світі, є рей$
тинг QS World University Rankings, який розраховуєть$
ся за методикою британської консалтингової компанії
Quacquarelli Symonds (QS) [16]. Вона передбачає рей$
тингову оцінку університетів за такими показниками:
репутація в академічному середовищі (40 %), цито$
ваність наукових публікацій представників університе$
ту (20 %), співвідношення чисельності викладачів і сту$
дентів (20%), ставлення роботодавців до випускників
(10 %), відносна чисельність іноземних викладачів і сту$
дентів (по 5 %). Щорічно в рамках дослідження оці$
нюється діяльність понад 2500 вищих навчальних зак$
ладів світу. За підсумками дослідження складається
рейтинг 500 найкращих університетів світу, а також
виводяться рейтинги університетів з окремих дис$
циплін. Рівень досягнень університетів оцінюється на
підставі результатів комбінації статистичного аналізу
діяльності навчальних закладів, аудійованих даних
(включаючи інформацію за індексом цитування з бази
даних Scopus — найбільшого в світі бібліометричного
фонду наукових публікацій), а також даних глобаль$
ного експертного опитування представників міжнарод$
ної академічної спільноти і роботодавців [16]. Протя$
гом останніх років лідируючі позиції за рейтингом QS
World University Rankings посідає Массачусетський
технологічний інститут (США), який майже за всіма
показниками має найвищий бал (табл. 1).
У топ$10 найкращих вищих навчальних закладів
світу переважно входять університети США (Стенфор$
дський, Гарвардський, Чиказький університети, Калі$
форнійський технологічний інститут), Великої Британії
(Оксфордський, Кембриджський університети, Універ$
ситетський коледж Лондона та Імперський коледж Лон$
дона), а також Швейцарська федеральна вища технічна
школа Цюріха (Швейцарія).
Зазначені вищі навчальні заклади є передусім уні$
верситетами та коледжами, що створені десятки років
тому, мають позитивний імідж у всьому світі, історію
перевірену часом, успішних і відомих випускників. Та$
ким чином, для світових лідерів ринку освітніх послуг
домінуючим маркетинговим вектором виступає насам$
перед якість послуг, репутація та імідж навчального зак$
ладу, який формувався протягом тривалого періоду
часу.
До рейтингу QS World University Rankins$2020 р. ув$
ійшли також вищі навчальні заклади України. Харківсь$
кий національний університет імені В.Н. Каразіна посів
серед них найвищу — 477$му позицію. Інші українські
університети потрапили в окремі категорії$десятки:
КНУ імені Шевченка — 601—615; Національний тех$
нічний університет "Харківський політехнічний інсти$
тут" — 651—700; Національний технічний університет
України політехнічний інститут Ігоря Сікорського та
Сумський державний університет — 701—750, НУ
"Львівська політехніка" — 751—800. Києво$Могилянсь$
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Часка іноземних студентів

Часка іноземних викладачів

Цитування наукових праць науковопедагогічного персоналу

Співвідношення кількості викладачів і
студентів

Оцінка навчального закладу з боку
роботодавців за критерієм якості
підготовки фахівців

Репутація навчального закладу

Загальна

Чисельність студентів

ка Академія потрапила до непублічної Таблиця 1. Рейтинг найкращих університетів світу за версією QS World
University Rankings, 2020 р.
частини рейтингу, тобто категорії після
1001 місця.
Рейтингова оцінка за показниками, балів
Поряд з рейтингом QS World Uni$
versity Rankings авторитетним вважаєть$
ся Webometrics Ranking of World
Universities, який розраховується науко$
вцями групи Cybermetrics, що входить до
складу Національної Дослідницької Ради
Іспанії (розраховується з 2004 р., резуль$
Вищі навчальні заклади
тати оприлюднюються двічі на рік — у
січні та червні). Із понад 20000 вищих на$
вчальних закладів світу в рейтинг
Webometrics відбираються близько
12000. Оцінюється наступне: кількість
сторінок основного веб$домену вищого
навчального закладу за джерелом даних
Google (назва індикатору "присутність / Массачусетський
11342 100 100
100
100
99,1
100
91,9
рresence", ваговий коефіцієнт — 5%); технологічний інститут
кількість зовнішніх мереж, пов'язаних з (США)
веб$сторінками вищого навчального зак$ Стенфордський
16260 98,4 100
100
100
98,1
99,7 63,6
ладу за джерелами даних Majestic і Ahrefs університет (США)
(назва індикатору "прозорість/ visibility", Гарвардський університет 23583 97,9 100
100
98,6
99,1
85,2 69,9
ваговий коефіцієнт — 50%); кількість ци$ (США)
100
100
81,3
99,4 98,3
тувань топ$210 авторів кожного універ$ Оксфордський університет 20786 96,7 100
ситету за даними Google Scholar Profiles (Велика Британія)
2237 97
97
82,8
100
99,9
100
88,2
(назва індикатору "відкритість / Каліфорнійський
оpenness", ваговий коефіцієнт — 10%); технологічний інститут
кількість наукових робіт, опублікованих (США)
80,8
96,4
100
97,9
за останні п'ять років викладачами вищо$ Швейцарська федеральна 18563 95 98,7 96,6
го навчального закладу у виданнях, що вища технічна школа
входять до складу 10% статей, проіндек$ Цюріха (Швейцарія)
19876 94,3 100
100
100
69,2
100
97,4
сованих бібліометричною базою Scopus Кембриджський
університет
(Велика
у 26 наукових галузях за даними Scimago
Британія)
Group (назва індикатору "перевага / Університетський
коледж 35897 92,9 99,4
98,3
98,4
65,4
99,3 100
excellence", ваговий коефіцієнт — 35%) Лондона (Велика Британія)
[17; 18]. Цей рейтинг дозволяє оцінити не Імперський коледж
17628 93,6 98,5
99,8
99,9
68,6
100
100
освітню або наукову діяльність у навчаль$ Лондона (Велика Британія)
них закладах, а ефективність просуван$ Чиказький університет
15335 93,1 99,4
91,3
94,4
86,3
67,1 82,6
ня університету за допомогою веб$сайтів (США)
(табл. 2).
Джерело: узагальнено за [16].
Як свідчать оприлюднені дані рейтин$
гу найкращих університетів Webometrics Ranking of не оцінюється в повною мірою навчальний процес та
World Universities, лідируючі позиції обіймають універ$ наукова діяльність. Водночас в останні роки все більше
ситети США, а також університети Англії — Оксфор$ критиків схвально оцінюють Webometrics Ranking of
дський та Кембріджський. Вища школа Сполучених World Universities, оскільки в сучасних умовах всебічна
Штатів Америки у світі дійсно вважається однією з най$ представленість навчального закладу в Інтернет$мережі
кращих і найпрестижніших, при цьому, окрім високої дає всю необхідну інформацію про активність установи
якості освітніх послуг, важливу роль відіграють PR$за$ за основними напрямами її діяльності. Оцінювання
ходи, у просуванні цих навчальних закладів, у тому числі 12000 вищих навчальних закладів світу, зроблене за рей$
за допомогою Інтернет$технологій.
тингом Webometrics свідчить, що більшість кращих ви$
Щодо методології рейтингу, то від початку його щих навчальних закладів освіти розташовані в Америці
створення серед науковців і практиків відбувались і Азії — відповідно 36,7 % і 31,7 %. Частка європейських
активні дискусії щодо об'єктивності аналізу даних лише вищих навчальних закладів становить 28,1 %, частка Азії
на основі веб$сайтів університетів, оскільки при цьому і Океанії незначна — відповідно 1,9 % і 1,6 % (рис. 1).
Таблиця 2. Рейтинг найкращих університетів світу за версією Webometrics Ranking of World Universities, 2020 р.

Вищі навчальні заклади
Гарвардський університет
Стендфордський університет
Массачусетський
технологічний інститут
Берклейський університет
Вашингтонський університет
Мічиганський університет
Оксфордський університет
Університет Джона Хопкінса
Колумбійський університет
Нью-Йорка
Корнельський університет
Пенсильванський університет
Кембріджський університет

Присутність
1
5

Прозорість Відкритість Досконалість
2
1
1
3
2
3

2
20
27
13
25
397

1
4
5
9
13
22

4
3
66
10
9
33

10
18
9
8
5
2

69
8
21
37

8
6
12
19

6
15
11
7

14
26
15
12

Джерело: узагальнено авторами за [17; 18].
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Океанія; 1,6

Африка; 1,9
Америка;
36,7

Європа; 28,1

Азія; 31,7
Рис. 1. Розподіл 12000 закладів вищої освіти світу за
регіонами відповідно до рейтингу Webometrics, 2020 р.
Джерело: побудовано за [17; 18].

Латинська
Америка; 3,4

Океанія; 2,8

Азія; 9,8

Арабський
світ; 0,4

Північна
Америка;
39,2

Африка; 0,2

Європа; 44,2
Рис. 2. Розподіл 500 закладів вищої освіти світу
за регіонами відповідно до рейтингу, 2020 р.
Джерело: побудовано за [17; 18].

Оцінювання топ$500 найкращих вищих навчальних
закладів за версією QS World University Rankings
свідчить про інший регіональний розподіл. Лідируючі
позиції посіли вищі навчальні Європи — 44,2 % та за$
клади Північної Америки 39,2 %, частка інших регіонів
світу незначна (рис. 2).
У системі вищої освіти України використовується
рейтинг, розроблений Центром міжнародних проектів
"Євроосвіта", в партнерстві з міжнародною групою ек$
спертів IREG Observatory on Academic Ranking and
Excellence (IREG Observatory). У 2020 р. рейтинг украї$
нських університетів розраховувався за десятьма показ$
никами, шість з яких — міжнародні, чотири — націо$
нальними (табл. 3).
Лідером рейтингу Центру міжнародних проєктів
"Євроосвіта" у 2020 р. став Національний технічний ун$
іверситет України "Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського", до цього (у 2019 р.) перше
місце посідав Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. З шостої на третю позицію пере$
містився Сумський державний університет, на четвер$
тому місці у 2020 р. був Національний технічний універ$
ситет "Харківський політехнічний інститут". Шосте
місце посів Харківський національний університет імені
В.Н. Каразіна, (у 2019 р. він був на 3$му місці). Десятку
лідерів у 2020 р. замикають Національний університет
"Києво$Могилянська академія" (12 місце у 2019 р.),
Львівський національний університет імені Івана Фран$
ка (9 місце у 2019 р.), Харківський національний універ$
ситет радіоелектроніки (18 місце у 2019 р.), Вінницький
національний технічний університет (25 місце у 2019 р.).
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Динаміка показників (2019—2020 рр.), за даними
рейтингу, що розглядається, дозволяє констатувати
факт суттєвої зміни лідерів. Це надає підстави для твер$
дження про те, що на ринку освітніх послуг України по$
силюється конкуренція, а це своєю чергою означає не$
обхідність постійної роботи закладів вищої освіти над
покращенням якості навчання здобувачів вищої освіти,
що передбачає формування необхідних компетентнос$
тей та забезпечення програмних результатів навчання.
Отже, йдеться про якість освітньої послуги, яка є виз$
начальною умовою конкурентоспроможності вищих
навчальних закладів подібно до будь$якого іншого бла$
га, що представлений на ринку будь$яким іншим су$
б'єктом ринкових відносин. Одночасно не менш важли$
вим, зважаючи на значущість у наш час маркетингових
заходів, є створення закладом вищої освіти власного
позитивного іміджу. Окремо необхідно зазначити дію
цінового чинника на кон'юнктуру ринку освітніх послуг.
На нашу думку, саме його вплив став вирішальним для
вступу на контрактну форму навчання багатьох з абі$
турієнтів, які за умови незначної відмінності у якості
надання освітніх послуг у певних сегментах вищих на$
вчальних закладів, обирали дешевший варіант (тобто
діяли за принципом "ціна + якість"). З цієї причини на$
явні певні відмінності у тому як склались рейтинги най$
кращих закладів вищої освіти України за версією "Євро$
освіта" та закладів вищої освіти за показником серед$
нього балу за зовнішнього незалежного оцінювання
(ЗНО) на контрактну форму навчання (табл. 4).
Найбільшою популярністю серед абітурієнтів з най$
вищим балом ЗНО, які уклали контракти на навчання у
2019 р., користають медичні університети та академії —
10 із перших 15$ти закладів вищої освіти, зазначених у
рейтингу. Популярність лікувальної справи чи стома$
тології серед абітурієнтів є позитивною, оскільки ця
спеціальність, безперечно є стратегічно важливою особ$
ливо в період пандемії. Однак, побіжно варто зауважи$
ти, що останнім часом посилився попит на вітчизняних
медичних працівників за кордоном (насамперед в
Польщі). Отже, українські медичні заклади дедалі
більше готують фахівців для іншої держави.
Також популярними є Український католицький
університет, який по$суті є унікальним, оскільки має такі
спеціальності, як богослов'я, Artes Liberales (Історія,
Філологія, Культурологія), політичні науки "Етика$
Політика$Економіка" та інші (більш поширені спеціаль$
ності). Значна кількість контрактів укладена абітурієн$
тами з високими балами ЗНО з такими закладами вищої
освіти, як Національний університет "Києво$Моги$
лянська академія", Київський національний університет
імені Тараса Шевченка, Київський національний
лінгвістичний університет. Зазначені навчальні заклади
мають позитивну репутацію вже кілька десятиліть та
низку престижних спеціальностей.
На основі діагностики стану світового та національ$
ного конкурентного середовища, яке сформувалось до
теперішнього часу на ринку освітніх послуг, нами побу$
дована піраміда маркетингу закладів вищої освіти (рис.
3). Зміст пропонованих наукових засад полягає у наступ$
ному. В основі визначення пріоритетів маркетингу зак$
ладів вищої освіти знаходиться якість освітньої послу$
ги, що залежить від сукупності всіх складових, перера$
хованих зверху піраміди до її підніжжя. У свою чергу,
якість освіти та створений на її основі статус закладу
вищої освіти стає у подальшому визначальним чинни$
ком для інших складових, котрі за результатом зв'язків
— прямих, перехресних і опосередкованих впливом
інших чинників, — формують кінцевий продукт, яким є
освітня послуга. Імідж та репутація закладу вищої осв$
іти, наприклад, насамперед визначається якісним ре$
зультатом навчального процесу; міжнародні зв'язки,
практична спрямованість навчання, зв'язки з роботодав$
цями є перехресними (взаємообумовленими) з якістю
навчання; на інфраструктуру закладу вищої освіти, його
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Таблиця 3. Рейтинг найкращих закладів вищої освіти України за версією "Євроосвіта", 2019—2020 рр.

Оцінка за параметрами, балів
Назва закладу вищої освіти

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет
України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна
Національний університет
«Львівська політехніка»
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний
інститут»
Сумський державний університет
Національний університет
біоресурсів і природокористування
України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»
Львівський національний
університет імені Івана Франка
Національний аерокосмічний
університет ім. М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Національний медичний університет
імені О.О. Богомольця
Національний університет «КиєвоМогилянська академія»
Національний авіаційний
університет
Дніпровський національний
університет імені Олеся Гончара
Національна металургійна академія
України

Місце в
загальному
рейтингу
університетів

40,95

22,32

14,76

інтегральний
показник
діяльності
закладів вищої
освіти
78,03

40,76

21

14,88

76,64

2

1

21,06

13,55

12,39

47

3

6

16,72

16,94

13,33

46,98

4

5

20,07

14,81

8,63

43,51

5

4

15,71
19,75

17,68
12,71

10,11
5,97

43,5
38,43

6
7

3
14

20,96

6,4

9,79

37,15

8

12

16,69

13,9

5,67

36,26

9

8

16,63

7,16

11,6

35,39

10

28

24,19

7,3

3,88

35,37

11

33

14,78

11,79

8,06

34,63

12

7

13,63

8,56

8,5

30,69

13

30

16,6

8,07

4,39

29,06

14

23

18,12

6,09

4,39

28,6

15

66

якість
науковопедагогічного
потенціалу

якість
навчання

міжнародне
визнання

2019 р.

2020 р.

1

2

Джерело: узагальнено за даними [12].

матеріально$технічну базу якість освіти впливає опосе$
редковано — через загальний статус закладу вищої ос$
віти, від якого залежать обсяги набору здобувачів вищої
освіти, можливості цінової політики університету, ака$
демії інституту тощо, фінансовий стан зазначених зак$
ладів освіти.
Зважаючи на особливості сучасного періоду розвит$
ку вищої школи, не можна не відзначити ту важливу

роль, яку відіграє нині престижність та унікальність
спеціальності. Реформа вищої освіти дозволяє навчаль$
ному закладу самостійно формувати освітньо$про$
фесійні та освітньо$наукові програми. За таких умов
заклад вищої освіти може відкривати унікальні та креа$
тивні за їх змістом програми, яких немає в жодного кон$
куренти. Свобода навчальних закладів, межі якої істот$
но розширили реформи, що санкціонує уряд, дозволяє

Таблиця 4. Рейтинг закладів вищої освіти за показником середнього балу
за ЗНО на контрактну форму навчання, 2019 р.

Назва закладу вищої освіти
Український католицький університет
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Українська медична стоматологічна академія
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Одеський національний медичний університет
Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України
Харківський національний медичний університет
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Київський медичний університет
Львівський медичний інститут
Івано-Франківський національний медичний університет
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Українсько-американський університет Конкордія
Київський національний лінгвістичний університет

Середній
бал ЗНО
на
контракт
183,72
173,99
168,24
166,66
163,22
162,21
162,12
162,08
161,99
161,34
161,3
161,03
160,9
160,56
160,52

Середній
бал
свідоцтва
10,42
10,08
9,68
9,79
9,62
9,58
9,31
9,54
9,68
9,53
9,63
9,65
9,44
9,41
9,4

Зараховано
на контракт,
осіб
337
559
177
2347
289
76
218
330
526
185
23
267
203
72
816

Джерело: узагальнено за даними [2].
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Активний маркетинг (реклама у ЗМІ,
участь у виставках, Social media
marketing (SMM)
Співпраця зі школами та закладами
І-ІІ рівнів акредитації
Імідж випускників та здобувачів
вищої освіти
Представленість закладу вищої освіти в Інтернеті
(через офіційний сайт, у міжнародних і
національних рейтингах, у базах цитування
наукових публікацій тощо)
Інфраструктура закладу вищої освіти, соціальнокультурний, спортивний сектори, психологічна служба
Матеріально-технічне забезпечення закладу вищої освіти
Практична спрямованість навчання, зв’язки з роботодавцями
Міжнародні зв’язки закладу вищої освіти
Наявність бюджетних замовлень,
ціна освітньої послуги
Кваліфікація науково-педагогічного персоналу
Унікальність освітньо-професійної програми
Престижність спеціальності
Імідж та репутація закладу вищої освіти
Якість освітньої послуги
Рис. 3. Піраміда маркетингу закладів вищої освіти
Джерело: розроблено авторами.

їм вчасно реагувати на потреби ринку праці. Зазначені
новації схвалено оцінюється роботодавцями. Про це
можна судити, зокрема, спираючись на відгуки стейк$
холдерів, у ролі яких виступають роботодавці при ак$
редитації вищих навчальних закладів.
Традиційно значущими для вищих навчальних зак$
ладів залишаються матеріально$технічна база та інфра$
структура: аудиторний фонд, доступність Інтернету,
бібліотеки, гуртожитки, заклади харчування, спортив$
ний та рекреаційний комплекс; у тому числі її культур$
на складова — наявність гуртків та секцій, де студенти
можуть розвивати свої творчі та спортивні здібності.
Отже, необхідною умовою успішної діяльності су$
б'єкта, котрий формує пропозицію на ринку освітніх по$
слуг, є наявність ринкової переваги, на яку в подальшо$
му будуть спрямовані маркетингові зусилля — просу$
вання закладу вищої освіти в Інтернеті, соціальних ме$
режах, поширення відомостей про спеціальності та
освітні програми, урізноманітнення форм зв'язку зі за$
гальноосвітніми закладами, реклама через засоби масо$
вої інформації тощо.
ВИСНОВКИ
Вища освіти в Україні постійно змінюється. Це відбу$
вається передусім під впливом загальних світових
трендів — з'являються нові види продукції, утворюють$
ся нові галузі виробництва, віртуалізуються всі сфери
життєдіяльності соціуму, зростає сервісний сектор еко$
номіки, посилюється її діджиталізація. Зазначені про$
цеси зумовлюють потребу підготовки сучасного пра$
цівника, здатного до інтелектуальної, креативної, твор$
чої діяльності. Суспільні потреби підготовки таких
фахівців виступають одночасно, як економічний імпе$
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ратив, що на мікрорівні змушує університети до впро$
вадження освітніх інновацій — запоруки конкурентос$
проможності закладів вищої освіти та їх стійкості на
ринку послуг, які надаються.
Як свідчать результати міжнародних рейтингів,
найбільш популярними і престижними у світі є заклади
вищої освіти США та Великобританії. Це переважно
класичні університети, які мають низку спеціальностей
і контингент студентів понад 15000 осіб. Визначальним
чинником їх популярності є насамперед якість освітніх
послуг, яка відображена в позитивному іміджі, що ство$
рювався десятиліттями.
В Україні лідируючі позиції в рейтингах належать
насамперед київським та львівським заклади вищої осві$
ти, які функціонують на ринку освітніх послуг трива$
лий час і мають позитивний імідж за всіма напрямами їх
діяльності (високі показники, передусім, навчальної та
наукової активності).
Формування позитивного іміджу вищого навчально$
го закладу на основі наявності високої якості надання
послуг необхідно розглядати як окремий (специфічний
маркетинговий) процес діяльності зазначених суб'єктів,
що функціонують і розвиваються в умовах ринкових
відносин. Імідж виконує важливу роль маркетингових
комунікацій, що створює особливу цінність для суб'єкта
ринкових відносин в епоху цифрової економіки. Су$
купність дій із формування позитивного іміджу в сис$
темі заходів із набуття закладом вищої освіти певного
статусу посідає важливе, але не визначальне місце. Це
дозволяє унаочнити піраміду маркетингу: підхід до ви$
значення важливості складових маркетингу в діяльності
закладів вищої освіти. Його застосування продемонст$
рувало, що в умовах ринку основною успішної діяль$
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ності закладу вищої освіти залишається якість освітніх
послуг. У подальшому створений на її основі статус за$
кладу вищої освіти стає для інших складових маркетин$
гової піраміди динамізуючим чинником — на основі по$
тенціалу, який містить статус, розвиваються міжнародні
зв'язки закладу вищої освіти, покращується його мате$
ріально$технічне забезпечення, університет здобуває
можливість залучати кращих науковців, відомих профе$
сорів, отримує замовлення на науково$дослідні та до$
слідно$конструкторські роботи тощо. Виходячи з прин$
ципів побудови маркетингової піраміди, розробленої
для закладів вищої освіти, що діють у конкурентному
середовищі, напрями подальших досліджень полягати$
муть в обгрунтуванні маркетингової стратегії зазначе$
них суб'єктів.
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INVESTMENT STRATEGIES OF INNOVATIVE COMPETITIVENESS OF EASY INDUSTRY
ENTERPRISES AND MECHANISMS OF THEIR REALIZATION

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти розробки інвесW
тиційних стратегій інноваційної конкурентоспроможності підприємств легкої промисловості та меW
ханізмів їх реалізації. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали пеW
ріодичних видань, ресурси Internet, офіційні матеріали Державної служби статистики України. При проW
веденні дослідження використано методи аналізу і синтезу, табличного відображення даних.
Метою статті є оцінка стану інноваційноWінвестиційної діяльності в легкій промисловості і розробка
на цій основі стратегій зміцнення їх конкурентоспроможності.
У статті запропоновано дефініцію інвестиційних стратегій інноваційної конкурентоспроможності
підприємств легкої промисловості. На підставі статистичних даних за десятирічний період проведено
оцінку формування інвестиційного потенціалу у формі капітальних вкладень у промисловості та її підгаW
лузях — переробній та легкій. Надано кількісну оцінку інвестиційної привабливості легкої промислоW
вості у регіональному розрізі, а також виробничого потенціалу її підгалузей протягом трьох останніх
років.
Статистичними даними доведено низьку частину інноваційної складової інвестицій у легку промисW
ловість, визначено форми здійснення інноваційної діяльності і джерела її фінансування. Зроблено виW
сновок, що переважна частка інноваційних витрат спрямована у придбання машин, обладнання та проW
грамного забезпечення; а основним джерелом інвестицій та інновацій у легку промисловість є власні
кошти підприємств. Доведено доцільність розробки інвестиційних стратегій інноваційної конкурентоW
спроможності підприємств легкої промисловості на основі структурних механізмів реалізації. Для
підтримки інноваційних втрат інвестиційної діяльності запропоновано методи протекціоністської поW
даткової політики.
The subject of research is the theoretical foundations, methodological foundations and practical aspects of
developing investment strategies for innovative competitiveness of light industry enterprises and mechanisms
for their implementation. The methodological and informational basis of the work are scientific works, materials
of periodicals, Internet resources, official materials of the State Statistics Service of Ukraine. During the study,
methods of analysis and synthesis, tabular display of data were used.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The purpose of the article is to assess the state of innovation and investment activities in light industry and
develop on this basis strategies to strengthen their competitiveness.
The article proposes a definition of investment strategies for innovative competitiveness of light industry
enterprises. On the basis of statistical data for the tenWyear period the estimation of formation of investment
potential in the form of capital investments in the industry and its subsectors — processing and easy is carried
out. A quantitative assessment of the investment attractiveness of light industry in the regional context, as well
as the production potential of its subsectors over the past three years. Statistics prove the low part of the innovative
component of investment in light industry, identify forms of innovation and sources of funding. It is concluded
that the vast majority of innovation costs are directed to the purchase of machinery, equipment and software;
and the main source of investment and innovation in light industry is the own funds of enterprises. The expediency
of developing investment strategies for innovative competitiveness of light industry enterprises on the basis of
structural implementation mechanisms — increasing the share of financing of innovative objects in investments,
increasing the share of research, acquisition of other external knowledge and external sources of financing (bank
loans, funds) investors — residents and nonWresidents). To support the innovative losses of investment activities,
methods of protectionist tax policy are proposed.

Ключові слова: інвестиційні стратегії, інноваційна конкурентоспроможність, підприємства, легка про
мисловість, механізми реалізації.
Key words: investment strategies, innovative competitiveness, enterprises, light industry, implementation
mechanisms.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Галузі національної економіки на початку 90$их
років минулого століття знаходилися приблизно в од$
накових стартових умовах. Проте протягом тридцяти$
річного періоду напрям вектору розвитку і швидкість
трансформацій виявилися різними. Легка промисловість
зазнала суттєвих втрат, як за обсягами виробництва, так
і за кількістю господарюючих суб'єктів, відбулася деін$
дустріалізація цілих регіонів, які спеціалізувалися на ви$
готовленні текстилю. Виробничі потужності галузі по$
требують модернізації та інноваційного оновлення, про$
ведення яких вимагає значного обсягу інвестиційних
ресурсів. Поточний стан легкої промисловості визначає
актуальність розробки і реалізації інвестиційних стра$
тегій інноваційного типу для зміцнення внутрішньої і
зовнішньої конкурентоспроможності підприємств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Питання стратегічного управління інноваційно$інве$
стиційною діяльністю підприємств знаходяться у центрі
уваги багатьох учених. У статті Гаврищука Т.Б., Філіппо$
ва М.І. запропоновано методичні підходи до оцінки еко$
номічної ефективності інноваційно$інвестиційних
проєктів із урахуванням ризику, обумовленого мінли$
вим конкурентним середовищем функціонування під$
приємств легкої промисловості [1, с. 136]. Погоджує$
мося з Федорак В.І., що попри значний науково$техніч$
ний потенціал України, брак інноваційної стратегії обу$
мовила розрив між наукою й виробництвом, безсистем$
не та неефективне використання коштів, залежність від
імпорту інтелектуальних продуктів [2, с. 234]. Сучасні
тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої
промисловості узагальнено Маєвською О.О. [3, с. 257].
Високо оцінюючи науковий доробок зазначених авторів,
слід визнати недостатню увагу до стратегічного підхо$
ду в управлінні інвестиціями і інноваціями в легкій про$
мисловості.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка стану інноваційно$інвести$
ційної діяльності в легкій промисловості і розробка на
цій основі стратегій зміцнення їх конкурентоспромож$
ності.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В основі розробки стратегій зміцнення конкуренто$
спроможності підприємств легкої промисловості ле$
жить місія найповнішої реалізації інноваційно$інвести$
ційного потенціалу. Слово "потенціал" (англ. potential)
у перекладі означає "можливість, напруження". Гонча$
ренко О.Г., Аніщенко В.О., Сіренко К.Ю. визначають
інноваційний потенціал як здатність (наявність необхі$
дних ресурсів і збалансованість їх структури) і го$
товність (спроможність трансформувати ресурси у нову
техніку, технологію, продукцію) здійснювати ефектив$
ну інноваційну діяльність [4, с. 43]. Інноваційний потен$
ціал підприємства — це здатність ведення інноваційно$
го пошуку та створення творчої атмосфери, проектних
організаційних структур; втілення наукових ідей у при$
кладні розробки; готовність прийняття ризиків іннова$
ційної діяльності та несення відповідальності за їх реа$
лізацію; здібність протидіяти впливу на інновації де$
структивних чинників економічного, техніко$техноло$
гічного, інформаційного характеру; можливості випе$
реджального розвитку порівняно з конкурентами тощо.
Оскільки оцінка інноваційного потенціалу є обов'яз$
ковим етапом розробки інноваційної політики, то не$
обхідно виділити чинники, які його визначають [5, с. 51]:
прогресивна техніка, технологія, машини і обладнання,
здатні до переналагодження і перепланування операцій;
своєчасність здійснення модернізації і реконструкції
виробничих потужностей; авторський нагляд за вироб$
ництвом і використанням технологій; інтелектуальний і
творчий потенціал робітників; співвідношення темпів
росту продуктивності праці і матеріальної винагороди
працівників; товарний асортимент інноваційної про$
дукції, її якість, споживчі властивості і попит на ринку;
швидкість реакції на виникнення нових тенденцій у
науково$технічному прогресі і споживацьких смаках;
наявність замкнутого циклу виробництва і толе$
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Таблиця 1. Динаміка капітальних інвестиції за видами економічної діяльності промисловості за 2010—2019 роки

Вид економічної
діяльності /
Показник

2010

2011

2012

2013

Промисловість
Переробна
промисловість
Текстильне
виробництво,
виробництво одягу,
шкіри, виробів зі
шкіри та інших
матеріалів

55384,4

78725,8

млн грн
91598,4 97574,1 86242,0 87656,0 117753,6

143300,0 199896,0

254196,2

30151,9

42161,3

42276,8 44717,9 42474,4 46219,1 62223,3

73883,8

100869,7

105878,5

479,9

539,4

371,6

1882,3

1846,2

1492,3

Базисні
Ланцюгові

1
-

1,42
1,42

Базисні
Ланцюгові

1
-

1,40
1,40

Базисні
Ланцюгові

1
-

1,12
1,12

Промисловості
Переробної
промисловості

0,87

0,69

1,59

1,28

481,5

2014

623,0

2015

987,0

2016

1795,7

2017

2018

Індекси зміни капітальних вкладень у промисловість, коеф.
1,65
1,76
1,56
1,58
2,13
2,59
3,61
1,16
1,07
0,88
1,02
1,34
1,22
1,39
Індекси зміни капітальних вкладень у переробну промисловість, коеф.
1,40
1,48
1,41
1,53
2,06
2,45
3,35
1,00
1,06
0,95
1,09
1,35
1,19
1,37
Індекси зміни капітальних вкладень у легку промисловість, коеф.
0,77
1,00
1,30
2,06
3,74
3,92
3,85
0,69
1,30
1,29
1,58
1,82
1,05
0,98
Питома вага легкої промисловості у капітальних інвестиціях, %
0,41
0,49
0,72
1,13
1,52
1,31
0,92
0,88

1,08

1,47

2,14

2,89

2,55

1,83

2019

4,59
1,27
3,51
1,05
3,11
0,81
0,59
1,41

Джерело: побудовано за даними [10].

рантність до соціальних інновацій. Окремо слід наголо$
сити на двох останніх чинниках, які пов'язані між со$
бою: давальницькі відносини спотворюють відношення
до працівника як носія соціального та інтелектуально$
го капіталу, оскільки він є джерелом дешевої робочої
сили. Натомість соціальні інновації відіграють важливу
роль у забезпеченні інноваційного розвитку підприєм$
ства через увагу до особистості, її пізнавальних здібно$
стей, інтелекту, розуму, креативності, здатності гене$
рувати нові ідеї, духовного розвитку, емоцій. Інструмен$
том соціальних інновацій є: формування корпоративної
культури, освітні програми, навчання персоналу, підви$
щення кваліфікації, адаптація, коучинг. Зв'язок соціаль$
них інновацій та інноваційної конкурентоспроможності
підприємства виявляється в таких категоріях, як бренд
(публічно продемонстрована унікальність продуктів,
послуг, що виробляє підприємство, або надання їм но$
вих якостей в очах споживача) та імідж (образ, що фор$
мується як сукупність асоціацій або вражень у свідо$
мості споживачів) [6, с. 130].
Тараненко І.В. визначає інноваційну конкуренто$
спроможність підприємства як порівняльну здатність
"забезпечувати через дію інноваційних факторів по$
стійне самовідтворення на більш високому техніко$тех$
нологічному рівні, задоволення потреб стейкхолдерів,
дотримання вимог економічної безпеки і сталого роз$
витку при збереженні (посиленні) своїх ринкових по$
зицій" [7, c. 119]. Виходячи із наведеної дефініції, мож$
на зробити висновок, що у сучасних умовах концепція
стало розвитку перетворюється на парадигму сталого
інноваційного розвитку. Інноваційний імператив конку$
рентоспроможності також надає економічним страте$
гіям розвитку характеру інноваційних, соціальних, еко$
логічних. Інтегральна оцінка потенціалу інноваційної
конкурентоспроможності проводиться за такими скла$
довими: факторний інноваційний потенціал (інноваційні
засоби і предмети праці, інтелектуальний і фінансовий
капітал); результативний потенціал (досягнення еконо$
мічних, соціальних, екологічних ефектів); потенціал
конкурентоспроможності товару (продукту). У зазна$
ченому контексті факторами зміцнення інноваційної
конкурентоспроможності підприємства є: дотримання
принципів корпоративної соціальної відповідальності,
вимог екологічної безпеки, сертифікації за міжнарод$
ними стандартами.
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Розвиваючи погляди Тодераш Г.Ф. [8, c. 125], про$
понуємо визначити стратегічний потенціал інноваційної
конкурентоспроможності підприємств як синтез наяв$
них інноваційних ресурсів (інноваційної техніки і тех$
нологій, матеріалів і сировини, інтелектуального капі$
талу), інноваційних продуктів і можливостей їх зростан$
ня з урахуванням сприйняття ринком у формі виробни$
чого і споживчого типу попиту. Потенціал інновацій$
ної конкурентоспроможності оцінюється скрізь призму
системних комплементарних інновацій, як$от: техніко$
технологічні, економічні, маркетингові, логістичні,
організаційні тощо, що, підсилюючи одна одну, мають
синергетичний ефект.
Вагоме місце у зміцненні інноваційної конкуренто$
спроможності підприємств легкої промисловості посіда$
ють виробничі фактори, або виробничий потенціал як
складова ресурсного. Коновал В.В. пов'язує стимулю$
вання інноваційного розвитку виробничого потенціалу
підприємств легкої промисловості з такими чинниками
[9]: мотивація працівників до інноваційної діяльності,
зменшення відтоку кваліфікованих кадрів за кордон;
активізація дії пільг і стимулів інноваційної діяльності
(зокрема, податкових, амортизаційних); пошук інвес$
тицій, у т.ч. іноземних; розвиток зовнішньоекономічної
діяльності в частині імпорту техніки, технологій і екс$
порту готової продукції з високою питомою вагою до$
даної вартості; надання державної фінансової підтрим$
ки для здійснення пріоритетних видів економічної діяль$
ності в легкій промисловості. Конкурентоспроможність
виробничого потенціалу знижується: браком кваліфіко$
ваних кадрів, як робітничих, так і керівних; моральною
і фізичною зношеністю об'єктів основних засобів; ви$
сокою матеріаломісткістю і фондомісткістю через тех$
ніко$технологічну відсталість "старих" підприємств; за$
лежністю окремих підгалузей легкої промисловості від
імпорту сировини (текстильна, взуттєва, шкіряна), тех$
ніки і обладнання, яке не виготовляється в Україні; по$
ширенням давальницьких схем, а підтримується — швид$
кою оборотністю капіталу, низькою часткою живої
праці, наявністю внутрішніх джерел сировини і мате$
ріалів, відносно невеликими капітальними видатками на
створення "нових" виробництв порівняно з важкою про$
мисловістю.
Для оцінки стану відновлення виробничого потен$
ціалу доцільно проаналізувати динаміку капітальних
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Таблиця 2. Обсяг капітальних інвестицій за видами економічної діяльності промисловості
за регіонами у 2017—2019 роках

Область
Україна
Вінницька
Волинська
Дніпропетровська
Донецька
Житомирська
Закарпатська
Запорізька
Iвано-Франківська
Київська
Кіровоградська
Луганська
Львівська
Миколаївська
Одеська
Полтавська
Рівненська
Сумська
Тернопільська
Харківська
Херсонська
Хмельницька
Черкаська
Чернівецька
Чернігівська
м. Київ

2017
у % до загального
обсягу
тис. грн
у регіоні у країні
1848981 1,4
100
13002
0,5
0,70
20824
1,2
1,13
29226
0,1
1,58
2891
0
0,16
119949 5,3
6,49
72100
4,6
3,90
37871
0,4
2,05
41331
1,2
2,24
12793
0,1
0,69
*
*
*
*
508694 6,3
27,51
27412
1,2
1,48
55172
2,1
2,98
16776
0,3
0,91
10341
0,7
0,56
22861
1,1
1,24
18265
1,1
0,99
110327 2,4
5,97
12980
0,6
0,70
376210 14,7
20,35
35134
2,5
1,90
33107
8,1
1,79
55038
3,6
2,98
215134 0,6
11,64

2018
у % до загального
обсягу
тис. грн
у регіоні у країні
1738899 1
100
13732
0,5
0,79
30046
1,3
1,73
45303
0,1
2,61
*
*
84038
3
4,83
91926
4,1
5,29
31148
0,4
1,79
16415
0,6
0,94
15944
0,2
0,92
5752
0,5
0,33
*
*
460978 6
26,51
31906
1,6
1,83
17994
0,6
1,03
14030
0,2
0,81
7325
0,4
0,42
27123
1,2
1,56
21126
1,2
1,21
74344
1,2
4,28
9110
0,4
0,52
498396 14,4
28,66
25664
0,8
1,48
33980
7,7
1,95
42536
2,1
2,45
138391 0,3
7,96

2019
у % до загального
обсягу
у регіоні у країні
1492263 0,6
100,00
11078
0,2
0,74
40994
0,7
2,75
27914
0,1
1,87
3159
0
0,21
106922 2,9
7,17
53739
2,8
3,60
30604
0,4
2,05
21969
0,9
1,47
12736
0,1
0,85
886
0
0,06
7031
1,1
0,47
266897 2,7
17,89
37215
1
2,49
33245
1
2,23
37108
0,3
2,49
6901
0,4
0,46
25413
1,2
1,70
17574
0,9
1,18
211671 3,9
14,18
7579
0,1
0,51
155466 4,1
10,42
52061
1,5
3,49
17874
3,2
1,20
36515
3,2
2,45
269712 0,3
18,07
тис. грн

Джерело: побудовано за даними [10].

інвестиції за видами економічної діяльності промисло$
вості за 2010—2019 роки (табл. 1).
Протягом 2010—2019 рр. темпи зростання капіталь$
них інвестиції у легку промисловість (3,11 разів) відста$
ють від промисловості (4,59 разів) і переробної промис$
ловості (3,51 разів). Оцінюючи ланцюгові індекси змін,
слід зазначити наявні протилежні тенденції: Спад капі$
тальних інвестицій у легку промисловість мав місце у та$
ких роках: 2012 (0,69), 2018 (0,98), 2019 (0,81).

При цьому у переробній промисловості і промисло$
вості загалом спостерігалося зростання обсягу капі$
тальних інвестицій: 2012 — відповідно 1,0 і 1,16; 2018 —
1,37 і 1,39; 2019 — 1,05 і 1,27.
У регіональному розрізі найвищу інвестиційну приваб$
ливість легка промисловість порівняно з іншими галузями
національної економіки демонструє в таких областях
(табл. 2): Хмельницька (скорочення з 14,7% у 2017 році
до 4,1% у 2019 році), Чернівецька (скорочення з 8,1% до

Таблиця 3. Динаміка капітальних інвестиції у легкій промисловості
та її підгалузях за 2017—2019 роки, тис. грн

Вид економічної діяльності
Текстильне виробництво,
виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших
матеріалів
Текстильне виробництво
Підготування та прядіння
текстильних волокон
Ткацьке виробництво
Оздоблення текстильних
виробів
Виробництво:
- інших текстильних виробів
- одягу
- одягу, крім хутряного
- трикотажного та в`язаного
одягу
- шкіри, виробів зі шкіри та
інших матеріалів
Дублення шкур і оздоблення
шкіри; виробництво дорожніх
виробів, сумок, лимарносідельних виробів; вичинка та
фарбування хутра
Виробництво взуття

2017

2018

2019

13-15

Абсолютний
приріст,
тис. грн
1848981 1738899 1283275 -565706

Темп
приросту,
%
-30,60

13
13.1

908249
14965

954128
7811

617745
4017

-290504
-10948

-31,99
-73,16

13.2
13.3

58569
37083

29722
15172

61398
11026

2829
-26057

4,83
-70,27

13.9
14
14.1
14.3

797632
407813
365248
42549

901423
390207
352716
37491

541304
369934
350253
19681

-256328
-37879
-14995
-22868

-32,14
-9,29
-4,11
-53,75

15

532919

394564

493662

-39257

-7,37

15.1

380347

261005

295596

-84751

-22,28

15.2

152572

133559

198066

45494

29,82

Код за
КВЕД-2010

Джерело: побудовано за даними [10].
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Таблиця 4. Структура витрат на інновації промислових підприємств
за напрямами інноваційної діяльності за видами економічної діяльності
у 2013—2019 роках, %

Усього

внутрішні
НДР

Вид економічної діяльності

17,23
18,01
2,16
5,77
-

-

100
100
100

13,72
15,88
5,83

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

15,87
17,84
35,43

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

13,28
13,81
23,69

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

8,88
7,32
12,58

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

21,29
21,31
9,08

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

22,22
20,84
11,84

100
100
100
100
100
100

3,2%), Львівська (скорочення з 6,3% до 2,7%), Жито$
мирська (зменшення з 5,3% до 2,9%). Частка легкої про$
мисловості у загальному обсязі інвестицій по регіону
протягом 2017—2019 років менше 1% у місті Києві і та$
ких областях: Вінницька, Дніпропетровська, Київська,
Полтавська, Рівненська, Херсонська.
Найбільша питома вага капітальних вкладень у лег$
ку промисловість у регіональному розрізі сконцентро$
вана у Львівській області (скорочення з 27,51% до
17,99%), Хмельницькій області (скорочення з 20,35% до
10,42%), місті Києві (зростання з 11,64% до 18,07%).
Питомою вагою менше 1% характеризуються такі об$
ласті: Вінницька, Донецька, Київська, Кіровоградська,
Луганська, Рівненська, Херсонська.
Протягом 2017—2019 рр. обсяги капітальних інвес$
тицій у легку промисловість скоротилися на 565,7 млн
грн, або на 30,6% (табл. 3). Найбільше скорочення у аб$
солютному обсязі мало місце у текстильному вироб$
ництві (на 290,5 млн грн, або на 31,99%), передусім за
рахунок виробництва інших текстильних виробів (на
256,3 млн грн, або на 32,14%). У відносному рівні найб$
ільше скорочення обсягу капітальних вкладень проде$
монстрували: підготування та прядіння текстильних во$
локон (на 73,16%), оздоблення текстильних виробів (на
70,27%), виробництво трикотажного та в'язаного одя$
гу (на 53,75%). Єдиною підгалуззю легкої промисло$
вості, яка характеризується збільшенням обсягу капі$
тальних вкладень, є ткацьке виробництво (приріст 2829 тис.
грн, або на 4,83%). У першому півріччі 2020 року тен$
денція до скорочення обсягів капітальних вкладень у
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придбання
машин,
обладнання та
програмного
забезпечення

2013
3,41 58,00
3,36 54,67
0,96 91,99
2014
6,93 66,47
7,48 64,77
0,03 61,80
2015
1,49 80,65
1,43 81,51
74,73
2016
1,70 85,36
1,67 86,83
0,34 81,09
2017
2,51 64,70
2,57 66,86
87,33
2018
4,13 68,07
4,49 68,96
0,36 85,01
2019
3,30 71,62
1,47 74,82
88,73
99,97
70,94

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка, у т.ч.:
- текстильне виробництво
- виробництво одягу
- виробництво шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів
Джерело: побудовано за даними [11].

зовнішні
НДР

У тому числі на

91,89

придбання
інших
зовнішніх
знань

інше

0,91
0,93
0,01

23,96
25,16
1,21

0,61
0,49
0,00

10,12
9,42
2,74

0,61
0,08
0,02

3,97
3,17
1,57

0,28
0,23
0,06

3,78
3,95
5,93

0,24
0,28
-

11,27
8,99
3,59

0,38
0,18
0,10

5,20
5,54
2,69

0,26
0,29
-

7,59
5,41
9,11
0,03
23,29

-

8,11

легку промисловість скоротилася (на 34,2%), у т.ч. за
рахунок виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів (на 73,9%), текстильної промисловості (на
49,6%). Найбільше скорочення продемонстрували такі
підгалузі легкої промисловості: дублення шкур і оздоб$
лення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок,
лимарно$сідельних виробів; вичинка та фарбування хут$
ра (на 78,0%), виробництво взуття (64,6%), виробницт$
во інших текстильних виробів (на 53,4%).
Приріст забезпечили: виробництво одягу (на 43,9%),
у т.ч. за рахунок виробництва одягу, крім хутряного (на
42,3%), виробництва трикотажного та в`язаного одягу
(на 69,2%).
На жаль, основна частина капітальних інвестицій у
легкій промисловості не носить інноваційного характе$
ру. Питома вага інвестицій з ознаками інновацій у за$
гальному обсязі капітальних вкладень у легкій промис$
ловості у 2019 році становила 5,46%, у т.ч. у текстиль$
ному виробництві — 7,0%, виробництві одягу — 5,69%,
виробництві шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
— лише 1,29%.
Основними напрямами інноваційної діяльності є:
внутрішні і зовнішні науково$дослідні роботи (НДР);
придбання машин, обладнання та програмного забезпе$
чення; придбання інших зовнішніх знань. У структурі
інвестиційних витрат на інновації у промисловості і пе$
реробній промисловості переважає стаття придбання
машин, обладнання та програмного забезпечення. Про$
тягом 2013—2019 рр. вона зросла — відповідно із 58,0%
до 71,62%, із 54,67% до 74,82% (табл. 4). У легкій про$
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Таблиця 5. Структура витрат на інновації за джерелами фінансування
за видами економічної діяльності у 2013—2019 роках, %

1,65
1,58
0,40

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

84,98 4,47
83,45 5,07
94,17 –

0,07
–
–

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

97,20 0,40
97,43 0,36
99,49 0,51

0,28
–
–

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

94,86 0,77
95,30 0,67
91,82 0,62

0,43
0,04
–

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

84,50 2,49
83,49 2,89
99,41 –

1,05
0,56
–

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

100
100
100

88,19 5,25
89,17 5,78
78,80 –

0,11
0,10
0,50

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка, у т.ч.:
- текстильне
виробництво
- виробництво одягу
- виробництво шкіри,
виробів зі шкіри та
інших матеріалів
Джерело: побудовано за даними [11].

100
100
100
100

87,72
86,96
79,85
68,47

0,77
–
–
–

2013
0,02
0,03
–
2014
0,43
0,48
–
2015
0,01
0,01
–
2016
–
–
–
2017
–
–
–
2018
–
–
–
2019
–
–
–
–

100
100

95,09 –
100 –

–
–

–
–

3,91
5,06
–
–

мисловості частка цієї статті є вищою, проте протягом
аналізованого періоду вона скоротилася з 91,99% до
88,73%. Другою за значущістю статтею є внутрішні НДР.
У промисловості і переробній промисловості ця стаття
мала найбільшу питому вагу у 2018 році — відповідно
22,22% і 20,84%, у легкій промисловості — у 2014 році
(35,43%). У 2019 році підгалузі легкої промисловості за
часткою інноваційних витрат у придбання машин, об$
ладнання та програмного забезпечення можна розта$
шувати таким чином у міру її зниження: текстильне ви$
робництво (99,97%), виробництво шкіри, виробів зі
шкіри та інших матеріалів (91,89%), виробництво одягу
(70,94%).
Основним джерелом інвестицій у легку промис$
ловість є власні кошти підприємств: 85,87% у 2018 році,
93,90% у 2019 році. Найвищою є питома вага самофінан$
сування у виробництві одягу — відповідно 91,4% і 98,11%
у 2018 і 2019 роках, у виробництві шкіри, виробів зі шкіри
та інших матеріалів — відповідно 99,45% і 98,09%.
Найбільш привабливою для банківського кредитування
та іноземного інвестування є текстильне виробництво —
відповідно 19,86% (2018 рік) і 8,61% (2019 рік).
У таблиці 5 наведено структуру витрат на інновації
за джерелами фінансування за видами економічної
діяльності у 2013—2019 рр.
Протягом 2013—2014 рр. частка власних коштів у
структурі джерел фінансування витрат на інновації лег$
кої промисловості (відповідно 96,97% і 94,17%) переви$
щувала аналогічний показник у промисловості (відпов$
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інших

72,92 0,26
72,98 0,19
96,97 –

кредитів

100
100
100

інвесторівнерезидентів

Промисловість, у т.ч.
- переробна
- легка

інвесторіврезидентів

позабюджетних
фондів

місцевих
бюджетів

державного
бюджету

власних

Вид економічної
діяльності

Усього

У тому числі за рахунок коштів

1,29
0,13
–

13,11 6,59
15,13 7,12
–
2,34

4,16
2,85
0,29

0,11
0,12
–

1,80
1,99
–

7,29
7,92
5,83

0,84
0,96
–

0,54
0,56
–

0,42
0,45
–

0,82
0,86
–

0,33
0,33
–

0,58
0,63
–

0,10
0,08
–

2,69
2,74
7,56

0,57
0,52
–

3,00
3,46
–

1,18
0,87
0,59

6,52
7,56
–

1,26
1,17
–

0,90 0,88
0,99 0,01
14,62 –

3,89
3,29
6,08

0,78
0,65
–

0,51
0,66
20,15
31,53

–
–
–
–

6,00
6,35
–
–

1,08
–
–
–

4,91
–

–
–

–
–

–
–

ідно 72,92% і 84,98%) і переробній промисловості (відпо$
відно 72,98% і 83,45%). Найвищою вона була у 2015
(99,49%) і 2017 (99,41%) роках. При цьому у промисло$
вості і переробній промисловості питома вага власних
ресурсів знаходилася на рівні 97% і 84%. У 2016 році вона
становила відповідно 94,86% і 95,30%, тоді як у легкій
промисловості 91,82%. У 2018—2019 рр. частка власних
ресурсів у фінансуванні витрат на інновації у легкій про$
мисловості (відповідно 78,80% і 79,85%) приблизно на
10% менше, ніж у промисловості і переробній промис$
ловості.
При цьому структура джерел фінансування інно$
вацій суттєво різниться за підгалузями легкої промис$
ловості у 2019 році: якщо у виробництві шкіри, виробів
зі шкіри та інших матеріалів частка внутрішніх ресурсів
становить 100%, у виробництві одягу — 95,09%, то в тек$
стильному виробництві — 68,47%. Зовнішні джерела
фінансування представлені коштами інвесторів$рези$
дентів.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У
ЦЬОМУ НАПРЯМІ
1. Інвестиційні стратегії інноваційної конкуренто$
спроможності підприємств легкої промисловості — це
сукупність заходів, орієнтованих на формування і
найповнішу реалізацію їх економічного потенціалу
скрізь призму створення інноваційних ресурсів (інно$
ваційної техніки і технологій, матеріалів і сировини,
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інтелектуального капіталу), інноваційних продуктів
на системній основі шляхом підкріплення відповідни$
ми фінансовими ресурсами. Формування інвестицій$
ного потенціалу у формі капітальних вкладень у
легкій промисловості відстає від промисловості і пе$
реробної промисловості і знаходиться у протилежній
фазі, що пояснюється різними діловими циклами на
ринку товарів промислового і споживчого призначен$
ня.
2. У територіальному розрізі підприємства легкої
промисловості мають найвищу інвестиційну приваб$
ливість у таких регіонах: за часткою капітальних вкла$
день у загальному їх обсязі в області — Хмельницька,
Чернівецька, Львівська, Житомирська; за питомою ва$
гою капітальних вкладень у загальному обсязі інвес$
тицій у легку промисловість — Львівська і Хмельницька
області, а також місто Київ.
3. Протягом трьохрічного періоду відбувається
втрата виробничого потенціалу підприємств легкої про$
мисловості, причому найбільшими темпами — у тек$
стильній промисловості, найменшими — у швейній про$
мисловості. Переважна частина капітальних вкладень у
галузь носить характер фізичного відтворення вироб$
ничих потужностей, оскільки інноваційна складова інве$
стицій у легку промисловість незначно перевищує 5% і
є найбільшою у текстильному виробництві — 7%. Інно$
вації в легку промисловість не носять системного комп$
лементарного характеру, оскільки основна частка інно$
ваційних витрат спрямована у придбання машин, облад$
нання та програмного забезпечення. Таким чином, мова
йде не про створення інновацій, а про їх тиражування.
Основним джерелом інвестицій та інновацій у легку про$
мисловість є власні кошти підприємств. Найбільш при$
вабливою для банківського кредитування та приватно$
го інвестування є текстильне виробництво, на другому
місці знаходиться швейна промисловість. Шкіряна про$
мисловість функціонує переважно в умовах самофінан$
сування.
4. В основу інвестиційних стратегій інноваційної
конкурентоспроможності підприємств легкої про$
мисловості доцільно покласти структурні механізми
реалізації — зростання частки фінансування іннова$
ційних об'єктів у складі інвестицій, збільшення пито$
мої ваги науково$дослідних робіт, придбання інших
зовнішніх знань, а також зовнішніх джерел фінансу$
вання (банківські кредити, кошти інвесторів — рези$
дентів і нерезидентів). Для підтримки інвестиційної
діяльності методами податкової політики слід запро$
вадити нульову ставку ПДВ на машини і обладнання,
що імпортується для створення нового виробництва
текстилю, одягу, взуття, а також технічного переоз$
броєння діючого. Також доцільно вивести з бази опо$
даткування суму прибутку, який реінвестується у
придбання нової техніки, технологій, створення ро$
бочих місць тощо.
Метою подальших досліджень є формалізація еко$
номічних стратегій інноваційної конкурентоспромож$
ності підприємств текстильної промисловості в катего$
ріях витрат і результатів.
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СЦЕНАРНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
НЕСТАБІЛЬНОЇ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ
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SCENARIO PLANNING OF THE DEVELOPMENT OF THE INTERNATIONAL ACTIVITY
OF THE ENTERPRISE IN THE CONDITIONS OF UNSTABLE MARKET CONDITIONS

У статті розглянуто особливості управління розвитком міжнародної діяльності українських
підприємствWвиробників сухого знежиреного молока в умовах нестабільної кон'юнктури ринку. У ході
дослідження було виявлено, що для ефективного управління та забезпечення сталого розвитку підприєW
мства необхідним є розробка адаптивної стратегії міжнародної діяльності підприємства, що забезпечує
вчасне реагування на зміни та успішну адаптацію до нових умов бізнесWсередовища. Було визначено, що
для розробки гнучкої стратегії розвитку доцільним є застосування методики сценарного планування. На
основі аналізу бізнесWсередовища підприємствWвиробників сухого знежиреного молока — світового та
українського ринку молока, виявлено основні фактори (драйвери), що характеризуються високим стуW
пенем невизначеності, зміна яких може вплинути на розвиток міжнародної діяльності підприємств. СфорW
мовано три сценарії розвитку, що можуть бути використані підприємствамиWвиробниками сухого знеW
жиреного молока для подальшого дослідження та прийняття стратегічних управлінських рішень у проW
цесі управління розвитком міжнародної діяльності підприємства.
The article considers the peculiarities of managing the development of international activities of Ukrainian
enterprises producing skimmed milk powder in the conditions of market instability. The study found that for
effective management and sustainable development of the enterprise it is necessary to develop an adaptive
strategy of international activities of the enterprise, which provides timely response to change and successful
adaptation to new business environment. It was determined that for the development of a flexible development
strategy it is advisable to use the methodology of scenario planning, which involves the development of several
scenarios for the development of international activities of the enterprise. This is due to the availability of
alternative choices, which allows managers to look at possible development options from different points of
view, predict the future impact of unpredictable environments and assess the likely consequences of choosing a
scenario in developing a strategy for international activities.
To describe the scenarios, the study formed a list of the main contextual factors that are characterized by a
high degree of uncertainty and affect the competitiveness of Ukrainian enterprises exporting skimmed milk
powder. Thus, based on the analysis of the business environment of enterprises producing skimmed milk powder
— the world and Ukrainian milk market, the main factors (drivers) are characterized by a high degree of
uncertainty, the change of which may affect the development of the foreign activity of enterprises.
Three scenarios were developed that can be used by enterprises producing skimmed milk powder for further
research and strategic management decisions in the process of managing the development of international
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activities of the enterprise. Also, the developed scenarios can be used by the company to identify early warning
signals, form the best strategic options, as well as assess the risk profile or profit of each option given the level of
uncertainty. Further studies of the economic feasibility of the proposed scenarios, taking into account the analysis
of indicators of the internal environment of the enterprise, will form not only qualitative but also the quantitative
description of scenarios and give an opportunity to develop an adaptive strategy for international activities
based on the characteristics of its business. This approach will ensure the readiness of the company and the
speed of reaction to changes in the world milk market, which in turn will strengthen the competitive position
and increase the efficiency of the company's export performance.
Ключові слова: міжнародна діяльність підприємства, розвиток, невизначеність, сценарне планування, зміни,
ринок молока.
Key words: International activity of the enterprise, development, uncertainty, scenario planning, changes, milk market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Непрогнозовані виклики у міжнародному середо$
вищі, з якими стикнулася переважна більшість під$
приємств, потребують пошуку відповідних управлінсь$
ких заходів, які б надали можливість дещо знизити не$
визначеність зовнішнього середовища та забезпечити
досягнення тих цілей, які ставлять собі підприємства для
забезпечення розвитку міжнародної діяльності та ефек$
тивності торгових операцій на зовнішніх ринках. Оче$
видно, що такі заходи мають враховувати специфіку га$
лузі, у якій функціонує підприємство, характер міжна$
родної діяльності підприємства та особливості продук$
ту, який є предметом зовнішньоторгових операцій,
оскільки саме ці параметри визначають кон'юнктуру то$
варних ринків. Тому варто досліджувати ті товарні по$
зиції, ринкова кон'юнктура яких відзначається суттє$
вим рівнем невизначеності та нестабільності. Одним із
таких товарів в структурі експортних поставок Украї$
ни є сухе знежирене молоко (СЗМ), світовий ринок яко$
го відзначається високим рівнем нестабільності, оскіль$
ки залежить від низки непередбачуваних факторів, що
впливають на рівень попиту й ціну. Втім, саме ціна є тим
ключовим фактором, від якого залежить ефективність
експорту сировинної молочної продукції на ринки B2B
(сухе знежирене молоко не є продуктом кінцевого спо$
живання, а використовується для подальшої перероб$
ки в харчовій промисловості). Отже, високий рівень не$
стабільності кон'юнктури світового ринку молока
ускладнює процес планування сталого розвитку міжна$
родної діяльності українських підприємств, що реалі$
зують молочну продукцію на іноземних ринках.
Окреслена проблема розвитку сучасних українсь$
ких підприємств$виробників молочної продукції може
бути вирішена шляхом розробки гнучких та адаптивних
стратегій розвитку міжнародної діяльності, які дають
можливість залишатися конкурентоспроможними на
глобальних ринках у довгостроковій перспективі в
складно передбачуваних умовах бізнес$середовища.
Існують різні методики планування розвитку міжна$
родної діяльності підприємств, що базуються на стати$
стичних методах, методах факторного аналізу, еконо$
міко$математичному моделюванні, прогнозуванні. Але
в умовах нестабільної кон'юнктури ринку постає не$
обхідність пошуку організаційно$економічних інстру$
ментів, які дають змогу керувати розвитком міжнарод$
ної діяльності підприємств молочної галузі при високо$
му ступеню невизначеності. До таких інструментів
відноситься методологія сценарного планування, яка
дає змогу визначити імовірні ризики й підготуватися до
кількох можливих варіантів майбутнього та перетвори$
ти існуючи загрози на нові можливості.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання методології сценарного підходу, побудо$
ви сценаріїв представлені в теоретичних і прикладних
розробках провідних вітчизняних і закордонних
фахівців, у тому числі в роботах М.З. Згуровського [1],
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М.О. Кизима [2], П. Шумейкера [3], Р. Раміреза та А. Віл$
кінсона [4] й інших. Однак поза увагою вчених залиши$
лись питання застосування інструментів сценарного
планування розвитку при здійсненні міжнародної діяль$
ності підприємств.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження кон'юнктурних пара$
метрів світового та українського ринків сухого знежи$
реного молока; обгрунтування доцільності та практич$
не застосування методики сценарного планування для
розробки сценаріїв розвитку міжнародної діяльності
українських підприємств$експортерів сухого знежире$
ного молока.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Привабливість сухого молока серед споживачів обу$
мовлена довгим терміном його придатності при збере$
женні усіх природніх властивостей молока, таких як
смак, колір, розчинність та харчова цінність, що дося$
гається завдяки специфіки технології виробництва цьо$
го продукту, яка грунтується на зневодненні молока за
допомогою численних процесів сушіння, поки воно не
стане порошком. Водночас порошок має такий самий по$
живний профіль і корисність, як рідке молоко, а тому
має широке застосування в подальшому виробництві го$
тових продуктів харчування, що у свою чергу зумовлює
зростання світового ринку сухого молока.
Ефективність міжнародної діяльності підприємств$
виробників сухого знежиреного молока залежить від
низки факторів, які визначають успішність пошуку іно$
земних ринків збуту та стабільність експортних поста$
вок закордон, а саме:
— сезонність світового ринку молока;
— погодні та екологічні умови, що впливають на
кількість та якість надою молока;
— демографічні показники;
— географія експорту, що визначає логістичні витрати;
— геополітичні та економічні аспекти в світі, що
впливають на ринок молока (експортні та імпортні по$
літики країн: обсяг квот та державних інтервенцій на за$
купівлю СЗМ закордоном, наявність ембарго в певних
країнах; державна підтримка розвитку молочної галузі
різних країн$виробників молочної продукції; укладен$
ня багатонаціональних угод у рамках СОТ );
— кількість поголів'я корів та умов для їх якісного
утримування та вигодовування;
— розвиток НТП в агросфері, що допомагає скоро$
тити залежність молочної галузі від погодних умов;
— загальносвітові тенденції у сфері дієтології;
Усі вищеперераховані фактори впливають на голов$
ний чинник формування конкурентоспроможності СЗМ —
ціну за 1 тонну (рис. 1). Оскільки якість даного виду мо$
лочної продукції є стандартизованою, що пояснюється
його використанням у подальшій переробці в харчовій
промисловості.
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Дослідження динаміки зміни ціни за 1
тонну СЗМ ключових гравців ринку СЗМ у
світі — ЄС (Німеччина), США та Океанії
(Нова Зеландія та Австралія), що представ$
лено на рисунку 1, дає можливість стверд$
жувати, що світовому ринку СЗМ властиві
нестабільність та складність прогнозуван$
ня цінових коливань.
Попри значні коливання цін на молоч$
ну продукцію, зокрема СЗМ, експерти мо$
лочної галузі стверджують, що світовий
ринок молока стійкий до криз. Протягом
2019—2020 році виробництво СЗМ в Європі
та США збільшувалось. Однак попит на
різні види молочні продукти зміщується, і
важко передбачити, які саме обсяги тих чи
інших молочних продуктів будуть затребу$
вані в майбутніх періодах [6].
Виробництво молочної продукції в Україні
за січень — серпень 2020 року скоротилося
Рис. 1. Коливання ціни за 1 тонну СЗМ на ринках Німеччини, США
на 3% ($45 тис. тонн) проти аналогічного
та Океанії 2018—2020 роки
періоду торік — до 1,33 млн тонн. Як зазна$
чають в Асоціації виробників молока [7]:
Примітка: ціни вказані без ПДВ, на умовах FOB франкозавод.
"Виробництво основних біржових молоч$
Джерело: складено на основі статистичних даних [5].
них товарів, зокрема СЗМ, що реалізують$
ся на зовнішніх ринках, має різнонаправлену динаміку. ності зовнішньо$економічної діяльності підприємства.
Зокрема, сухого знежиреного молока у поточному році Як було зазначено у попередніх наших дослідженнях [8],
вироблено на 4,3% більше, ніж у 2019 році ( у 2020 році шляхом вирішенням цього завдання може стати перехід
виготовлено 28,2 тис. т СЗМ). Попри відчутний дефіцит до сценарного планування, яке дозволяє організації
молока, який відмічається протягом останніх двох років визначити ключові внутрішні та зовнішні чинники, які
в Україні, впродовж року, навіть попри карантинні об$ сприятимуть розвитку підприємства та розробити стра$
меження, українські підприємства демонструють ріст тегії щодо кожного варіанту розвитку подій у майбут$
виробництва СЗМ, що зумовлено тимчасовим надлиш$ ньому.
ком молока, який з'явився в результаті активного паді$
Сценарії — це набір прикладів і можливих варіантів
ння попиту на інші молочні продукти". Однак попри по$ майбутнього, необхідних для побудови стратегій для
зитивну тенденцію обсягів виробництва СЗМ в Україні, ухвалення майбутніх рішень менеджментом компанії.
українські виробники протягом останніх трьох років Сценарії містять в основному якісний опис, але й вико$
скорочували експорт СЗМ за кордон, що зумовлено не$ ристовуються окремі кількісні оцінки для визначення
стабільною державною підтримкою експортної діяль$ найбільш імовірних сценаріїв розвитку. Кожен сценарій
ності виробників молочної продукції в Україні та загаль$ описує те, як різні елементи можуть взаємодіяти за пев$
ними тенденціями ринку молока в Україні: скорочення них умов. І хоча межі сценарію часом можуть бути не$
кількості поголів'я та зменшення обсягів надою моло$ чіткими, спроба розробити детальний та реалістичний
ка.
опис майбутнього може спрямувати увагу компанії на
На відміну від вищеописаних загальних тенденцій аспекти, які вона раніше не помічала. Наприклад, вико$
українського ринку СЗМ, загалом попит на молочну ристовуючи підхід Оксфорда [4] до планування сце$
продукцію в Україні та світі зростає. Оскільки кількість наріїв, важливо розрізняти безпосередніх суб'єктів, із
населення та урбанізація мають тренд до зростання, якими ведеться бізнес (трансакційне середовище) та
зростає також і потреба в доступі до якісної натураль$ різноманітні фактори у більшому контекстуальному
ної молочної продукції. Однак варто зазначити, що по$ середовищі (рис. 2). Контекстуальні фактори перебува$
при популярність рослинного молока протягом останніх ють поза впливом організації. Сценарне планування в
років, воно не зможе повністю замінити продукти хар$ цьому випадку полягає передусім у дослідженні того,
чування на основі коров'ячого.
як контекстуальні фактори можуть вплинути на орга$
Отже, кон'юнктура світового ринку молока хоча й нізацію.
характеризується високим
рівнем невизначеності, од$
нак демонструє позитивні
світові тенденції щодо зро$
станні попиту на якісну мо$
лочну продукцію. Це спо$
нукає українських вироб$
ників та експортерів СЗМ
шукати нові шляхи розвит$
ку міжнародної діяльності.
Найдоцільнішим в умовах
нестабільності зовнішнього
середовища вважається
формування гнучкої та
адаптивної стратегії між$
народної діяльності під$
приємства, яка забезпечить
готовність до змін та вчас$
Рис. 2. Роль контекстного середовища в сценарному плануванні
ну реакцію, що зможе ста$
за методологією Оксфорда
ти запорукою сталого роз$
витку показників ефектив$
Джерело: складено авторами на основі [4].
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впливають на конкурентоспро$
можність українських під$
приємств$експортерів СЗМ:
— наявність державної під$
тримки українських підпри$
ємств виробників молочної про$
дукції;
— екологічні та природні
фактори;
— тенденції світового рин$
ку молока;
На основі вищеперерахова$
них факторів, які є драйверами
для формування сценаріїв,
сформуємо припущення — як у
майбутньому ці фактори мо$
жуть змінитися. Запропоновані
припущення склали основу
створення якісного опису сце$
наріїв розвитку міжнародної
діяльності, які в подальшого мо$
жуть стати базою для форму$
вання адаптивних стратегій роз$
витку підприємств$виробників
СЗМ (рис. 3).
Рис. 3. Сценарії розвитку міжнародної діяльності підприємствMвиробників СЗМ
На основі виявлених основ$
на основі серії драйверів та припущень
них невизначеностей — загроз
Джерело: авторська розробка.
та можливостей зовнішнього
Сценарії за підходом Оксфорда мають розробляти$ середовища функціонування підприємств$виробників
ся шляхом комбінування контекстуальних факторів СЗМ, було розроблено 3 імовірних сценарії розвитку
(особливо тих, які є менш відомими та більш невизначе$ міжнародної діяльності підприємств. Першим доціль$
ними). Кожен сценарій базуватиметься на унікальній ним сценарієм розвитку є диверсифікація міжнародної
комбінації саме контекстуальних факторів.
діяльності, а саме розширення лінійки експортної про$
Отже, необхідність написання не одного, а де$ дукції, каналів збуту та ринків збуту. На основі дослід$
кількох сценаріїв розвитку міжнародної діяльності ження властивостей СЗМ та тенденцій світового ринку
підприємства пояснюється наявністю альтернативності молока, ми вважаємо доцільним для підприємств екс$
вибору, що дає можливість керівникам організацій по$ портувати не тільки СЗМ як сировину, а й як молочний
глянути на можливі варіанти розвитку з різних точок продукт кінцевого споживання, фасованого в упаковки
зору, спрогнозувати майбутній вплив непередбачувано$ для реалізації кінцевому споживачу. Таким чином
го зовнішнього середовища та оцінити ймовірні наслідки підприємство матиме змогу конкурувати не тільки за
вибору того чи іншого сценарію при формуванні стра$ ціною, а й за якістю продукту, зменшуючи ризики за$
тегії розвитку міжнародної діяльності підприємства.
лежності лише від цінової конкуренції, а також розши$
Для запровадження сценарного планування розвит$ рюючи можливості для пошуку нових ринків збуту. Сце$
ку міжнародної діяльності підприємств$виробників нарій "Cтратегічний альянс" передбачає кооперацію з
СЗМ ми пропонуємо застосувати методику "Конус прав$ іншими українськими підприємствами — виробниками
доподібності" [1]. За допомогою цієї методики розроб$ СЗМ, що забезпечить ефективніше використання вироб$
ляються сценарії на основі застосування серії драйверів ничих потужностей, зниження ризику залежності від
і припущень — контекстуальних факторів, які були ви$ погодних умов та відповідно досягнення кращого еко$
значені попередньо на основі аналізу зовнішнього се$ номічного ефекту від збільшення обсягів експорту СЗМ
редовища функціонування підприємств$виробників на іноземні ринки.
СЗМ.
Наразі розроблені сценарії описували можливі май$
Для опису сценаріїв у ході дослідження було сфор$ бутні шляхи розвитку міжнародної діяльності підприє$
мовано перелік основних контекстуальних факторів, що мства, які базуються на виявлених тенденціях зовніш$
характеризуються високим ступенем невизначеності та нього середовища. Однак, оскільки на світовому ринку
СЗМ сьогодні переважає цінова конку$
ренція, ймовірно передбачити, що в пев$
ний момент така тенденція може при$
пинитися. Компанії, які не є виробни$
ками з низькими витратами, намагати$
муться перенести конкуренцію на такі
фактори, як якість, обслуговування,
інновації, час доставки тощо. Тому та$
кож важливо розглядати динамічні
взаємодії в системі, які можна вбуду$
вати в планування сценаріїв (рис. 4) [3].
Чим більше контролювати тенден$
цію, тим швидше вона може зникнути.
Тому ми вважаємо необхідним управл$
інським рішенням вибудовувати еле$
менти сценарію не лише з точки зору
тенденцій та невизначеностей, але й з
точки зору правил взаємодії в галузі,
Рис. 4. Блоки сценарного планування з урахуванням правил взаємодії
які можуть змінитися. Тому третій сце$
нарій "Блакитний океан" передбачає
Джерело: розроблено на основі [3].
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пошук принципово нової конкурентної властивості про$
дукту (імовірно розробка нового продукту) чи підходу
до його реалізації (послуга). Такий сценарій передба$
чає додаткові інвестиції щодо розробки ідеї нового про$
дукту, маркетингового дослідження, інвестицій у вироб$
ничий процес, тестування пробної партії нового продук$
ту, маркетингові витрати. Проте в умовах нестабільної
кон'юнктури ринку готовність до реалізації цього сце$
нарію зможе забезпечити підприємству конкурентосп$
роможність на світовому ринку в довгостроковій перс$
пективні та ефективність показників зовнішньоеконо$
мічної діяльності.
Розроблені сценарії можуть використовуватися
підприємством для виявлення сигналів раннього поперед$
ження, формування кращих стратегічних варіантів, а та$
кож оцінки профілю ризику або прибутку кожного вар$
іанту з огляду на рівень невизначеності. Подальші досл$
ідження економічної доцільності запропонованих сце$
наріїв, враховуючи аналіз показників внутрішнього се$
редовища функціонування підприємства, дадуть змогу
сформувати не тільки якісний, а й кількісний опис сце$
наріїв та розробити адаптивну стратегію розвитку міжна$
родної діяльності підприємства на основі особливостей
його господарської діяльності. Такий підхід забезпечить
готовність підприємства та швидкість реакції на зміни ко$
н'юнктури світового ринку молока, що в результаті по$
силить конкурентні позиції та збільшить ефективність по$
казників експортної діяльності підприємства.
ВИСНОВКИ
Для світового ринку молока характерний високий
ступінь невизначеності, що впливає на умови ведення міжна$
родного бізнесу українських виробників сухого знежире$
ного молока. Тому розробка адаптивних стратегій розвит$
ку міжнародної діяльності на основі аналізу та оцінки фак$
торів бізнес$середовища та передбачення можливих змін у
ньому належить до фундаментальних завдань ефективно$
го управління розвитком міжнародної діяльності
підприємств в умовах нестабільної кон'юнктури ринку.
Напрямом забезпечення ефективного та сталого
розвитку міжнародної діяльності підприємств є форму$
вання дієвого інструментарію стратегічного управлін$
ня. Одним із доцільних інструментів є розробка адап$
тивних та гнучких стратегій розвитку міжнародної
діяльності підприємств на основі сценарного підходу.
Сценарний підхід дозволяє виявити непередбачувані
фактори, зміни яких можуть істотно вплинути на роз$
виток міжнародної діяльності підприємства та визначи$
ти напрямки стратегічних рішень у сфері управління
розвитком міжнародної діяльності підприємств$вироб$
ників сухого знежиреного молока.
Запропоновані в роботі сценарії можуть бути вико$
ристані для розробки стратегії розвитку міжнародної
діяльності українських підприємств молочної галузі,
або як основа для створення нових ідей, що в майбут$
ньому посприяють успішному розвитку підприємства.
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STRATEGIC ASPECTS OF MANAGEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
IN THE CONDITIONS OF THE COMPETITIVE BUSINESS ENVIRONMENT

У статті розглянуто питання, що стосується стратегічних аспектів ефективності менеджменту стійким розW
витком підприємства в умовах конкурентного бізнесWсередовища та систематизації критеріїв оцінки ефективW
ності менеджменту стійким розвитком підприємства в стратегічній перспективі. Обгрунтовано методику форW
мування, послідовність дій оцінки ефективності менеджменту стійким розвитком підприємства в стратегічній
перспективі з використанням складних і комплексних категорій. Систематизовано критерії оцінки ефективW
ності менеджменту стійким розвитком підприємства в стратегічній перспективі. Розглянуто комплексний,
цілісний підхід, який грунтується на взаємодії та інтегративних зв'язках системи управління та господарськоW
го механізму управління розвитком підприємства. Досліджено основні критерії оцінки ефективності менеджW
менту стійким розвитком підприємства. Методологічно сформовано підхід до оцінки ефективності менеджW
менту стійким розвитком підприємства в стратегічній перспективі.
The article considers the issues related to the strategic aspects of management efficiency of sustainable development
of the enterprise in a competitive business environment and systematization of criteria for assessing the effectiveness
of management of sustainable development of the enterprise in the strategic perspective. The strategy of effective
management of sustainable development of the enterprise in a competitive business environment is a difficult issue
because to solve it is necessary to use systematic and structural modeling of a process or object in real conditions, as
well as to predict its state in the future with various changes in an external and internal environment.
The method of formation, the sequence of actions to assess the effectiveness of management of sustainable
development of the enterprise in the strategic perspective using complex and complex categories are substantiated.
Thus, the issue of deeper study of the practice of applying progressive methods of assessing the effectiveness of
management of sustainable development of the enterprise in the strategic perspective is becoming increasingly
important.
The criteria for assessing the effectiveness of management of sustainable development of the enterprise in the
strategic perspective are systematized. The strategy of sustainable development of the enterprise is a process in which
there is a purposeful change of structure and functionality, which leads to a change in the quality of the enterprise,
which allows you to successfully pass critical points and move to a new stage, thus creating "cyclicalWcontinuous"
development.
An integrated, holistic approach is considered, which is based on the interaction and integrative relations of the
management system and the economic mechanism of enterprise development management. In a market economy,
taking into account the dynamic external and internal environment, the main task of the management system — to
maintain the necessary balance and minimize risk to the enterprise when measuring internal and external factors
based on the implementation of certain economic, financial, organizational and other actions.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The main criteria for assessing the effectiveness of management of sustainable development of the enterprise are
studied. Methodologically formed approach to assessing the effectiveness of management of sustainable development
of the enterprise in the strategic perspective.
Thus, the results of the above research will help improve the strategic aspects of sustainable development
management based on a simplified assessment of sustainable development management in a strategic perspective
and identify key areas of influence in a competitive business environment and can be used in the further methodology
of modern theory management.
Ключові слова: стратегія, стратегічні аспекти, ефективність менеджменту, стійкий розвиток, менеджмент
стійкого розвитку, стійкість, оцінка стійкого розвитку підприємства, критерії оцінки, методика оцінки.
Key words: strategy, strategic aspects, management efficiency, sustainable development, sustainable development
management, sustainability, assessment of sustainable development of the enterprise, evaluation criteria, evaluation
methodology.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегія ефективності менеджменту стійким роз$
витком підприємства в умовах конкурентного бізнес$
середовища є складним питанням, тому що для його ви$
рішення необхідно використовувати системне і струк$
турне моделювання певного процесу або об'єкта в
реальних умовах, а також прогнозувати його стан у май$
бутньому при різних змінах параметрів зовнішнього та
внутрішнього середовища. Недосконалість сформова$
ного інструментарію управління та методів оцінки ста$
ну підприємства, в результаті спонукає до прийняття
неякісних управлінських рішень, що призводить до
зменшення нестабільності внутрішнього середовища
підприємства і як наслідок до зниження його стійкості.
Таким чином, все більш актуальним постає питання
більш глибшого вивчення практики застосовування про$
гресивних методів оцінки ефективності менеджменту
стійким розвитком підприємства в стратегічній перспек$
тиві.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Теорія та практика управління сталим розвитком
останнім часом приділяє серйозну увагу вивченню нау$
ково обгрунтованої методології оцінки ефективності
менеджменту стійким розвитком підприємства в стра$
тегічній перспективі.
Багаторічні дослідження зарубіжними та вітчизня$
ними науковцями особливостей сталого розвитку
підприємств показують, що різні автори обирають різну
кількість критеріїв та показників ефективності менед$
жменту стійким розвитком підприємства — від 5 до 15 і
більше [1—3; 7; 10; 11 та ін.], але досі немає чітко сфор$
мованої системи критеріїв оцінки ефективності менед$
жменту стійким розвитком підприємства в стратегічній
перспективі в конкурентного бізнес$середовища. Тому
методології оцінки ефективності менеджменту стійким
розвитком підприємства в стратегічній перспективі до
цього дня залишається надзвичайно актуальною.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є обгрунтування стратегічних
аспектів ефективності менеджменту стійким розвитком
підприємства в умовах конкурентного бізнес$середови$
ща та систематизація критеріїв оцінки ефективності
менеджменту стійким розвитком підприємства в стра$
тегічній перспективі.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стратегія забезпечення стійкого розвитку підприє$
мства — це такий процес, за якого відбувається ціле$
спрямована зміна структури і функціоналу, що призво$
дить до зміни якісного стану підприємства, що дозво$
ляє успішно проходити критичні точки та переходити
на нову стадію, створюючи тим самим "циклічно$безпе$
рервний" розвиток [1].
Відповідно таке управління може бути реалізоване
тільки через комплексний, цілісний підхід, який грун$
тується на взаємодії та інтегративних зв'язках системи
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управління та господарського механізму управління
розвитком підприємства. В умовах ринкової економіки,
з урахуванням динамічного зовнішнього і внутрішньо$
го середовища, головне завдання системи управління —
в утриманні необхідної рівноваги і мінімізації ризику для
підприємства при вимірі внутрішніх і зовнішніх чинників
на основі реалізації певних економічних, фінансових,
організаційних і інших дій [1].
На основі результатів, які було відображено в ав$
торських роботах [4—6; 8; 9; 12], обгрунтуємо стра$
тегічні аспекти ефективності менеджменту стійким роз$
витком підприємства, що передбачають систематизацію
критеріїв оцінки ефективності менеджменту стійким
розвитком підприємства в стратегічній перспективі.
Отже, систематизацію критеріїв оцінки ефектив$
ності менеджменту стійким розвитком підприємства в
стратегічній перспективі можна провести з використан$
ням складних і комплексних категорій, що не описати
однією величиною, параметром або властивістю, навіть
за умови об'єднання цих атрибутів у систему і встанов$
лення між ними визначених відносин [2].
Методика формування та оцінки ефективності ме$
неджменту стійким розвитком підприємства повинна ви$
конуватися поетапно та передбачати послідовність та$
ких дій:
1. Моніторинг розвитку підприємств. На цьому етапі
шляхом використання спеціальних методів досліджен$
ня необхідно здійснити комплексний аналіз результатів
господарсько$фінансової діяльності підприємства, ви$
вчити динаміку найважливіших кількісних і якісних по$
казників. Це так званий індикатор визначення існуючих
проблем, тенденцій розвитку та подальших перспектив
функціонування підприємства, що є основою процесу
вдосконалення механізму управління.
2. Діагностика функціонування організаційно$еко$
номічного механізму ефективного управління підприє$
мства. Для її проведення пропонується використовува$
ти метод аналізу ієрархій, тому що він враховує як
кількісні, якісні параметри діяльності підприємств. Ме$
тою проведення діагностики є визначення результату
функціонування організаційно$економічного механіз$
му, виявлення слабких місць і недоліків в його струк$
турі і функціональних зв'язках між елементами. За отри$
маними результатами діагностики можна визначити
ступінь недосконалості механізму, виявити її причини і
намітити можливі напрями вдосконалення.
3. Оцінка можливостей вдосконалення організацій$
но$економічного механізму ефективного управління. Цей
етап передбачає: пошук можливостей, оптимальна су$
купність яких дозволить оптимізувати механізм для до$
сягнення нею мети функціонування. Здійснення цього
процесу базується на оцінці експертів, в ролі яких повинні
виступати фахівці$практики різних рівнів управління. На
основі отриманих результатів діагностики діючого меха$
нізму ефективного управління діяльності підприємства
визначають можливі напрямки його вдосконалення.
4. Розробка програми вдосконалення організаційно$
економічного механізму ефективного управління
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підприємства. Це детально розроблений план заходів, які
повинні бути прийняті на підприємстві, оцінка потенціа$
лу та визначення змісту робіт і відповідальність за їх ви$
конання. Її зміст визначається результатами оцінки мож$
ливостей вдосконалення механізму управління.
5. Оцінка пропонованого організаційно$економічно$
го механізму ефективного управління підприємством,
яка передбачає поетапне визначення пріоритетних еле$
ментів запропонованого механізму для визначення ймо$
вірного ефективного результату його функціонування.
6. Впровадження програми вдосконалення організа$
ційно$економічного механізму ефективного управління
підприємством. Важливим на цьому етапі є підтримка
організаційної культури та популяризація змін серед пра$
цівників підприємства для формування сприятливого се$
редовища та підтримки впевненості в досягненні постав$
леної мети. Запропонована методика формування сис$
теми управління стійким розвитком сприяє підвищенню
ефективної діяльності досліджуваного підприємства [3].
Для оцінювання ефективності менеджменту стійким
розвитком підприємства в стратегічній перспективі до$
цільно дослідити рівень внутрішньої стійкості підприє$
мства. Розглядаючи підприємство з точки зору процес$
ного підходу, можна встановити ієрархію елементів
внутрішньої стійкості та співвіднести її елементи між
собою таким чином, що дозволить легко прийняти пра$
вильне управлінське рішення, щодо подальшого розвит$
ку, лише завдяки аналізу окремої групи показників. Бе$
зумовно, для підприємства різного розміру та форми
власності така система буде мати різний вигляд, проте
класично можна виділити такі чотири взаємопов'язані
компоненти, що мають однакову вагомість: економіч$
на, соціальна, екологічна, ризикова стійкість.
Економічна стійкість — це стан підприємства, що ха$
рактеризується оптимальним розподілом власного капі$
талу, календарним розподілом вхідних та вихідних фінан$
сових потоків, надійними методами управління ризика$
ми, що забезпечують ліквідність та платоспроможність
господарюючого суб'єкта в поточній та довгостроковій
перспективі. В рамках економічної стійкості домінантни$
ми факторами є: фінансова стійкість, ринкова стійкість,
організаційна стійкість, виробнича стійкість, стійкість
техніко$технологічного рівня, інвестиційна стійкість.
Найбільш вагомим елементом внутрішньої стійкості
є фінансова. Саме вона здійснює безпосередній вплив на
можливість підприємства проводити будь$яку госпо$
дарську діяльність в майбутньому. Наскільки б сильним
не було становище підприємства на ринку та міцність його
торгової марки, за умов відсутності належної кількості
фінансових ресурсів його діяльність стає неможливою.
Група показників фінансової стійкості вирізняєть$
ся надзвичайно широкою різноманітністю та поліваріа$
тивністю розрахунків при різних особливостях госпо$
дарської діяльності. Саме тому в багатьох наукових
джерелах ці показники не виділені в самостійну групу,
а органічно поєднані в методологію розрахунку плато$
спроможності, ліквідності, рентабельності тощо [7].
Проте, до головних ознак фінансової стійкості, що
якісно відрізняють її від інших груп показників належать:
кінцевий результат розрахунку відображає не ефек$
тивність діяльності загалом, а ступінь наближення чи
віддалення до банкрутства та ліквідації підприємства;
на відміну від платоспроможності, відображає
внутрішній фінансовий стан підприємства, наявність
необхідних ресурсів покриття;
управління фінансовою стійкістю передбачає, пере$
дусім, організацію внутрішнього виробничого процесу
та роботи з персоналом [7].
Технологічна стійкість — створення та зберігання тех$
нологічної конкурентну перевагу над галузевими конку$
рентами, здатність підприємства підтримувати високий
рівень технологічного розвитку. Напрями забезпечення
технологічної стійкості: підтримання і розвиток техноло$
гічного потенціалу, безперервна модернізація виробниц$
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тва на інноваційній основі з використанням нових техно$
логій, способів організації виробництва та праці, інновац$
ійного маркетингу та менеджменту, прискорення темпів
розробки та впровадження нововведень, швидкість реакції
підприємства на нововведення конкурентів, розробка
стратегії і тактики інноваційної діяльності, вдосконален$
ня механізмів управління інноваційною діяльністю, вчас$
не та адекватне реагування на появу ризиків.
Виробнича стійкість — можливість підприємства
підтримувати виробничий потенціал на рівні, що дозволяє
забезпечити беззбитковий обсяг виробництва та безпере$
бійний процес виготовлення продукції з низьким відсот$
ком браку та виробничих втрат, враховуючи потреби рин$
ку. Основними інструментами забезпечення даного виду
стійкості є: підтримання і розвиток матеріально$технічно$
го потенціалу, ефективний виробничий менеджмент, вдос$
коналення організації праці, зростання рівня автомати$
зації та механізації виробництва, пошук та робота з над$
ійними постачальниками сировини та матеріалів, оцінка
ефективності господарських операцій та доцільності реа$
лізації інвестиційних проєктів, управління витратами;
ефективна структура поточних витрат, вчасне та адекват$
не реагування на реалізацію виробничих ризиків.
Маркетингова стійкість — здатність утримувати
стійку конкурентоздатну позицію на ринку, досягати
запланованого обсягу продаж; адаптуватися до змін
ринкової кон'юнктури та відповідати сучасним та май$
бутнім запитам споживачів щодо співвідношення "ціна$
якість". Важливим для забезпечення маркетингової
стійкості підприємства є наявність точної та об'єктив$
ної маркетингової інформації, об'єктивна оцінка те$
перішніх і майбутніх очікувань цільової групи спожи$
вачів, підвищення конкурентоздатності підприємства та
його продукції, дотримання оптимального співвідно$
шення "ціна$якість", розширення долі існуючого ринку,
освоєння нових ринків збуту, ефективна рекламна по$
літика, стимулювання продаж, вчасне та адекватне реа$
гування на появу маркетингових ризиків [2].
Організаційно$структурна стійкість — це здатність
протистояти негативним впливам зовнішнього середо$
вища та зберігати керованість. До показників, що харак$
теризують організаційно$структурну стійкість відно$
сять: ефективність прийнятих рішень; рівень досягнен$
ня цілей; швидкість реагування внутрішнього середови$
ща до змін зовнішнього; стан функціонування бізнес$
процесів підприємства тощо.
Соціальна стійкість показує ступінь соціальної за$
хищеності персоналу підприємства. Соціальна стійкість
характеризується ефективністю організаційної струк$
тури, управлінням, соціальною політикою підприємства
та системою мотивації персоналу, комунікацією між
різними ланками управління та внутрішнім психологіч$
ним кліматом, а також включає в себе соціально$психо$
логічну та комунікаційну стійкість [2].
Управління персоналом в процесі діяльності під$
приємства, реалізації розроблених планів і програм роз$
витку підприємства, досягнення певних цілей є вагомою
складовою управління соціальною стійкістю підприєм$
ства. Тобто ефективність управління також залежить
від відповідності обраних стратегій цілям підприємства,
оптимальності процесів реалізації стратегій, мотивації
персоналу на досягнення цілей, кваліфікації персона$
лу, технології та стилю управління [11].
Розробка механізму забезпечення соціальної стійкості
є надзвичайно специфічним та індивідуальним завданням
для кожного підприємства. Його система, а також прин$
ципи побудови повинні враховувати значну кількість фак$
торів, серед яких найважливішими є націленість діяльності
підприємства, потреба в креативності, потенційні витрати
на персонал, очікувані коротко та довгострокові резуль$
тати тощо. Проте загалом, будь$яке підприємство повин$
но орієнтуватись на досягнення таких цілей:
забезпечення підприємства висококваліфікованими
й зацікавленими в його ефективності працівниками;
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управління працівниками з максимальним викорис$
танням їх навичок та можливостей;
забезпечення зв'язку між реалізацією цілей підприє$
мства та працівниками, завдяки роботі на конкретному
підприємстві;
надання можливостей кар'єрного зростання й підви$
щення професіоналізму для працівників;
сприяння прагненню до максимального задоволен$
ня персоналу своєю роботою, до найбільш повного са$
мовираження;
побудова та збереження сприятливого морального
клімату в колективі [2].
Соціально$психологічна стійкість підприємства про$
являється в його здатності формувати належний клімат в
колективі, задоволеність працею, впевненість у правиль$
ному виборі місця роботи та низькій плинності кадрів [10].
Щодо елементів комунікаційної стійкості, то вони відоб$
ражають зовнішню здатність підприємства взаємодіяти з
потенційними учасниками ринку, налагоджувати взаємо$
вигідні контрактні відносини та формувати позитивний
імідж продукції в уявленні споживачів та внутрішню мож$
ливість передання інформації всередині підприємства,
формування неформальних зв'язків між працівниками.
В аспекті аналізу кадрової групи показників щодо оцін$
ки економічної стійкості підприємства доцільно оцінити:
продуктивність праці;
коефіцієнт рентабельності трудових ресурсів;
співвідношення темпів зростання виручки та фонду
оплати праці;
коефіцієнт плинності кадрів;
рівень оплати праці;
коефіцієнт стабільності кадрів тощо.
Екологічна стійкість — взаємозв'язок економіки
підприємства з його екологічною безпекою, мінімізація
шкідливого впливу виробничо$господарської діяльності
підприємства на навколишнє середовище. Екологічна
безпека включає в себе такі показники: коефіцієнт ре$
сурсозберігаючих технологій, коефіцієнт забруднення
навколишнього середовища та інші [12].
Перелік показників, наведений вище, може бути ви$
користаний для підприємства будь$якої форми власності.
ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, можна зазначити, що в цій роботі
обгрунтовано методику формування, послідовність дій оц$
інки ефективності менеджменту стійким розвитком
підприємства в стратегічній перспективі з використанням
складних і комплексних категорій та систематизовано кри$
терії оцінки ефективності менеджменту стійким розвитком
підприємства в стратегічній перспективі. Отже, що для вдос$
коналення системи управління, необхідно використовува$
ти комплексний підхід, оскільки зміна лише одного елементу
не надасть бажаного результату. Таким чином, результати
вищезазначених наукових досліджень сприятимуть удос$
коналенню стратегічних аспектів ефективності менеджмен$
ту стійким розвитком підприємства на основі здійснення
спрощеної оцінки ефективності менеджменту стійким роз$
витком підприємства в стратегічній перспективі та виявлен$
ню ключових зон впливу в умовах конкурентного бізнес$
середовища і можуть бути використані у подальшому роз$
витку методології сучасної теорії управління.
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IMPROVING ACCOUNTING AND AUDITING OF ADMINISTRATIVE COSTS OF THE ENTERPRISE

У звичайній діяльності будьWякого підприємства виникають адміністративні витрати, по яким існуW
ють особливості ведення обліку та проведення аудиту на кожному підприємстві. Оскільки не існує закоW
нодавчоWвизначених форм первинних документів для ведення обліку адміністративних витрат, тому
підприємства самостійно займаються розробкою цих документів для правильності організації їх обліку.
Керівництво підприємства постійно проводять роботу, яка пов'язана зі зниженням розміру зайвих адміW
ністративних витрат. При здійсненні контролю за правильністю нарахування адміністративних витрат,
передусім, з'ясовують причини виникнення відхилень цих витрат від запланованих показників у фінанW
совому плані. Тому актуальною проблемою є удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат
підприємства.
Метою роботи є удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат підприємства.
Авторами запропонована форма відомості нарахування та списання адміністративних витрат. Тому
що для обліку витрат не існує первинного документа, в якому збираються усі адміністративні витрати,
тому бухгалтера підприємства самостійно розроблять форму цього бланка для внутрішнього користуW
вання.
Метою адміністративних витрат є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених
операцій з адміністративних витрат підприємства і правильності їх відображення в обліку.
Завдання проведення аудиту адміністративних витрат, а саме перевірка: загальних корпоративних
витрат; витрат на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством; витрат на утриW
мання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використанW
ня; винагород за професійні послуги; витрат на зв'язок; амортизації нематеріальних активів загальноW
господарського використання; витрат на врегулювання спорів у судових органах; податків, зборів та
інших передбачених законодавством обов'язкових платежів; плати за розрахунковоWкасове обслуговуW
вання та інші послуги банків; інших витрат загальногосподарського призначення.
У роботі удосконалено облік і аудит адміністративних витрат підприємства. Для удосконалення обW
ліку адміністративних витрат, запропонована форма відомості нарахування та списання адміністративW
них витрат. Для удосконалення аудиту адміністративних витрат підприємства, запропонована методиW
ка, яка на відміну від існуючих включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі докуW
менти аудитора. Запропонована методика проведення перевірки надасть змогу аудитору охопити всі
аспекти обліку адміністративних витрат на підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, заW
конність відображення в обліку адміністративних витрат, вчасно виявити порушення, провести якісний
аудит та підвищити ефективність діяльності підприємства.
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In the normal course of business of any enterprise there are administrative costs, for which there are features
of accounting and auditing at each enterprise. Since there are no legally defined forms of primary documents for
accounting of administrative costs, so companies are engaged in the development of these documents for the
correct organization of their accounting. The management of the enterprise constantly carries out work which is
connected with reduction of the size of superfluous administrative expenses. When monitoring the correctness
of the calculation of administrative costs, first of all, find out the reasons for the deviations of these costs from
the planned indicators in the financial plan. Therefore, the urgent problem is to improve the accounting and
audit of administrative costs of the enterprise.
The purpose of the work is to improve the accounting and audit of administrative costs of the enterprise.
The authors propose a form of statement of accrual and writeWoff of administrative costs. Because there is no
primary document for cost accounting, which collects all administrative costs, so the company's accountant will
independently develop the form of this form for internal use.
The purpose of administrative costs is to establish the legality, reliability and feasibility of transactions on
administrative costs of the enterprise and the correctness of their reflection in the account.
The task of conducting an audit of administrative costs, namely the verification of: general corporate costs;
expenses for business trips and maintenance of the enterprise management staff; expenses for the maintenance
of fixed assets, other tangible nonWcurrent assets of general economic use; rewards for professional services;
communication costs; amortization of intangible assets of general economic use; the cost of settling disputes in
the courts; taxes, fees and other mandatory payments provided by law; payments for settlement and cash services
and other services of banks; other general purpose expenses.
The work improves the accounting and audit of administrative costs of the enterprise. To improve the
accounting of administrative costs, the proposed form of statement of accrual and writeWoff of administrative
costs. To improve the audit of administrative costs of the enterprise, the proposed method, which in contrast to
the existing ones includes: questionnaire, general audit plan, audit program, working documents of the auditor.
The proposed audit methodology will allow the auditor to cover all aspects of accounting for administrative
costs in the enterprise, to investigate the correctness, timeliness, legality of reflection in the accounting of
administrative costs, timely identify violations, conduct quality audits and improve the efficiency of the enterprise.

Ключові слова: аудит, адміністративні витрати, анкета, загальний план, програма перевірки, робочий
документ аудитора.
Key words: audit, administrative costs, questionnaire, general plan, audit program, auditor's working document.
ВСТУП
ту адміністративних витрат для оцінки доцільності їх
У звичайній діяльності будь$якого підприємства понесення розкрито недостатньо і потребує подальшо$
виникають адміністративні витрати, по яким існують го дослідження.
особливості ведення обліку та проведення Таблиця 1. Удосконалена форма відомості нарахування та списання
аудиту на кожному підприємстві. Оскільки
адміністративних витрат
не існує законодавчо$визначених форм пер$
винних документів для ведення обліку адмі$
Показники
Нарахування Списання
ністративних витрат, тому підприємства са$ Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати,
мостійно займаються розробкою цих доку$ витрати на проведення річних зборів, представницькі
ментів для правильності організації їх об$ витрати тощо)
ліку. Керівництво підприємства постійно Витрати на службові відрядження і утримання апарату
проводять роботу, яка пов'язана зі знижен$ управління підприємством та іншого
ням розміру зайвих адміністративних витрат. загальногосподарського персоналу
Під час здійснення контролю за правильні$ Витрати на утримання основних засобів, інших
стю нарахування адміністративних витрат, матеріальних необоротних активів
передусім, з'ясовують причини виникнення загальногосподарського використання (операційна
страхування майна, амортизація, ремонт,
відхилень цих витрат від запланованих по$ оренда,
опалення, освітлення, водопостачання,
казників у фінансовому плані. Тому актуаль$ водовідведення, охорона)
ною проблемою є удосконалення обліку і Винагороди за професійні послуги (юридичні,
аудиту адміністративних витрат підприєм$ аудиторські, з оцінки майна тощо)
ства.
Витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні,
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями аудиту адмініст$
ративних витрат займалися такі вітчизняні та
зарубіжні вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф.,
Давидов Г.М., Кулаковська Л.П., Макаренко
А.П., Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Сахарцева І.І.,
Усач Б.Ф. та інші. Автори розглядають це пи$
тання зі своєї точки зору та акцентують увагу
на різних аспектах проведення аудиту витрат.
Проте саме питання розробки програми ауди$

www.economy.in.ua

телекс, факс тощо)
Амортизація нематеріальних активів
загальногосподарського використання
Витрати на врегулювання спорів у судових органах
податки, збори та інші передбачені законодавством
обов’язкові платежі (крім податків, зборів та
обов’язкових платежів, що включаються до
виробничої собівартості продукції, робіт, послуг)
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків
Інші витрати загальногосподарського призначення
Фінансові результати
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Таблиця 2. Анкета перевірки адміністративних витрат

№

Варіанти відповіді
Інформація
Так Ні Примітки
відсутня

Зміст питання

1

Чи нараховуються на підприємстві загальні корпоративні витрати?
Чи застосовуються на підприємстві службові відрядження
адміністративного персоналу?
3 Яка чисельність апарату управління на Вашому підприємстві:
- до 10 чоловік;
- від 11 до 50 чоловік;
- від 51 до 100 чоловік
Які на Вашому підприємстві основні засоби загальногосподарського
4
використання?
- комп’ютерна техніка;
- транспортні засоби;
- меблі
Які на Вашому підприємстві інші матеріальні необоротні активи
5
загальногосподарського використання?
- калькулятори;
- меблі;
- інші
Чи виплачуються на Вашому підприємстві винагороди за професійні
6
послуги?
7 Чи включаються в адміністративні витрати, витрати на зв’язок?
Які на Вашому підприємстві нематеріальні активи
8
загальногосподарського використання?
Чи на підприємстві за звітний період були випадки
9
врегулювання спорів у судових органах?
Які податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові
10 платежі сплачує Ваше підприємство, які відносяться на
адміністративні витрати:
- транспортний податок;
- податок на землю;
- рентна плата за використання водних ресурсів;
- екологічний податок;
- інші
2

МЕТА СТАТТІ
пропонована форма відомості нарахування та списан$
Метою роботи є удосконалення обліку і аудиту ад$ ня адміністративних витрат наведена у таблиці 1.
міністративних витрат підприємства.
Метою адміністративних витрат є встановлення за$
конності, достовірності і доцільності здійснених опе$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
рацій з адміністративних витрат підприємства і правиль$
МАТЕРІАЛУ
ності їх відображення в обліку.
Для обліку витрат не існує первинного документа, в
Завдання проведення аудиту адміністративних витрат:
якому збираються усі адміністративні витрати, тому
— перевірка загальних корпоративних витрат;
бухгалтера підприємства самостійно розроблять фор$
— перевірка витрат на службові відрядження і ут$
му цього бланка для внутрішнього користування. За$ римання апарату управління підприємством;
— перевірка витрат на ут$
римання основних засобів,
Таблиця 3. Загальний план проведення аудиту адміністративних витрат
інших матеріальних необорот$
Етап
них активів загальногоспо$
Аудиторські процедури
Період
Виконавці дарського використання;
аудиторської
проведення
перевірки
— перевірка винагород за
Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, визначення аудиторського
професійні послуги;
ризику, планування проведення аудиту адміністративних
— перевірка витрат на зв'язок;
витрат
— перевірка амортизації не$
Основний
Перевірити загальні корпоративні витрати
матеріальних активів загально$
Перевірити витрати на службові відрядження і утримання
господарського використання;
апарату управління підприємством
— перевірка витрат на вре$
Перевірити витрати на утримання основних засобів, інших
гулювання спорів у судових
матеріальних необоротних активів загальногосподарського
органах;
використання
— перевірка податків, збо$
Перевірити винагороди за професійні послуги
рів та інших передбачених зако$
Перевірити витрати на зв’язок
нодавством обов'язкових пла$
Перевірити амортизацію нематеріальних активів
тежів;
загальногосподарського використання
— перевірка плати за роз$
Перевірити витрати на врегулювання спорів у судових
рахунково$касове обслугову$
органах
вання та інші послуги банків;
Перевірити податки, збори та інші передбачені
— перевірка інших витрат
законодавством обов’язкові платежі
загальногосподарського при$
Перевірити плату за розрахунково-касове обслуговування та
значення.
інші послуги банків
Удосконалену анкету пере$
Перевірити інші витрати загальногосподарського
призначення
вірки адміністративних витрат
Завершальний Складання аудиторського звіту і висновку
подано в таблиці 2.
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Перелік аудиторських процедур

Критерії
якості

1

Впевнитись у правильності визначення
загальних корпоративних витрат

Перевірити загальні
корпоративні витрати

А, Б, Г,
Є

2

Впевнитись у правильності визначення
витрат на службові відрядження і
утримання апарату управління
підприємством
Впевнитись у правильності визначення
витрат на утримання основних засобів,
інших матеріальних необоротних
активів загальногосподарського
використання

Перевірити витрати на службові
відрядження і утримання
апарату управління
підприємством
Перевірити витрати на
утримання основних засобів,
інших матеріальних
необоротних активів
загальногосподарського
використання
Перевірити винагороди за
професійні послуги

А, Б, Г,
Є

3

АВ-1

А, Б, Г,
Є

Документальний,
арифметичний,
суцільний

АВ-3

А, Б, Г,
Є

Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний

АВ-4

Впевнитись у правильності визначення
винагород за професійні послуги

5

Впевнитись у правильності визначення
витрат на зв’язок

Перевірити витрати на зв’язок

А, Б, Г,
Є

6

Впевнитись у правильності визначення
амортизації нематеріальних активів
загальногосподарського використання

А, Б, Г,
Є

7

Впевнитись у правильності визначення
витрат на врегулювання спорів у
судових органах
Впевнитись у правильності розрахунку
податків, зборів та інших передбачених
законодавством обов’язкових платежів

Перевірити амортизацію
нематеріальних активів
загальногосподарського
використання
Перевірити витрати на
врегулювання спорів у судових
органах
Перевірити податки, збори та
інші передбачені
законодавством обов’язкові
платежі

9

Код
робочого
документа

Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний

4

8

Метод перевірки

А, Б, Г,
Є
А, Б, Г,
Є

Документальний,
арифметичний,
суцільний
Документальний,
арифметичний,
суцільний

Примітки

Мета

Виконавець

№

Період проведення

Таблиця 4. Програма аудиту адміністративних витрат

АВ-2

АВ-5
АВ-6

АВ-7
АВ-8

Впевнитись у правильності розрахунку
плати за розрахунково-касове
обслуговування та інші послуги банків

Перевірити плату за
А, Б, Г, Документальний,
АВ-9
розрахунково-касове
Є
арифметичний,
обслуговування та інші послуги
суцільний
банків
10 Впевнитись у правильності інших
Перевірити інші витрати
А, Б, Г, Документальний,
АВ-10
витрат загальногосподарського
загальногосподарського
Є
арифметичний,
призначення
призначення
суцільний
Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку
вартості – Е; подання і розкриття – Є.

Удосконалений загальний план проведення аудиту
По усім аудиторським процедурам, які наведені у
адміністративних витрат наведено у таблиці 3.
загальному плані і програмі аудиту адміністративних
Удосконалена програма аудиту адміністративних витрат, запропоновані робочі документи аудитора
витрат наведено в таблиці 4.
(табл. 5—14).
Таблиця 5. Робочий документ аудитора
АВM1 — перевірка загальних корпоративних витрат

Показники
Організаційні витрати
Витрати на проведення річних зборів
Представницькі витрати
Загальні корпоративні витрати

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 6. Робочий документ аудитора
АВM2 — перевірка витрат на службові відрядження і утримання
апарату управління підприємством

Показники
Витрати на службові відрядження
Витрати на утримання апарату управління
підприємством та іншого
загальногосподарського персоналу
Витрати на утримання іншого
загальногосподарського персоналу
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За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення
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Таблиця 7. Робочий документ аудитора АВM3 — перевірка витрат на утримання основних засобів, інших матеріальних
необоротних активів загальногосподарського використання

Показники
Витрати на утримання основних засобів,
інших матеріальних необоротних активів
загальногосподарського використання:
- операційна оренда
- страхування майна
- амортизація
- ремонт
- опалення
- освітлення
- водопостачання
- водовідведення
- охорона

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 8. Робочий документ аудитора АВM4 — перевірка винагород за професійні послуги

Показники
Винагороди за професійні послуги:
- юридичні послуги
- аудиторські послуги
- послуги з оцінки майна

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 9. Робочий документ аудитора АВM5 — перевірка витрат на зв'язок

Показники
витрати на зв’язок:
- поштові
- телефонні
- факс

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 10. Робочий документ аудитора АВM6 — перевірка амортизації нематеріальних активів
загальногосподарського використання

Показники
Амортизація нематеріальних активів
Загальногосподарського використання

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 11. Робочий документ аудитора АВM7 — перевірка витрат на врегулювання спорів у судових органах

Показники
Витрати на врегулювання спорів у судових органах

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 12. Робочий документ аудитора АВM8 — перевірка податків, зборів та інших передбачених законодавством
обов'язкових платежів

Показники
Податки, збори та інші передбачені законодавством
обов’язкові платежі

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 13. Робочий документ аудитора АВM9 — перевірка плати за розрахунковоMкасове обслуговування
та інші послуги банків

Показники
Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банків

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 14. Робочий документ аудитора АВM10 — перевірка інших витрат загальногосподарського призначення

Показники
Інші витрати загальногосподарського призначення

За даними підприємства

ВИСНОВКИ
У роботі удосконалено облік і аудит адміністратив$
них витрат підприємства. Для удосконалення обліку ад$
міністративних витрат, запропонована форма відомості
нарахування та списання адміністративних витрат. Для
удосконалення аудиту адміністративних витрат підприє$
мства, запропонована методика, яка на відміну від чин$
них включає: анкету, загальний план аудиту, програму
аудиту, робочі документи аудитора. Запропонована ме$
тодика проведення перевірки надасть змогу аудитору
охопити всі аспекти обліку адміністративних витрат на
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За даними аудиту

Відхилення

підприємстві, дослідити правильність, своєчасність, за$
конність відображення в обліку адміністративних витрат,
вчасно виявити порушення, провести якісний аудит та
підвищити ефективність діяльності підприємства.
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THEORETICAL APPROACHES TO ECONOMIC SECURITY MANAGEMENT OF TRANSPORT
ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

У статті висвітлено варіанти ціноутворення за доступ до колійної інфраструктури з урахуванням особW
ливостей функціонування та необхідністю забезпечення ефективного управління економічною безпеW
кою транспортних підприємств у сучасних умовах.
Пропонується обрати варіант ціноутворення, що максимально повно враховує особливості політики
та програми реформування залізничного транспорту. Він гарантує, що витрати будуть компенсовані та
не потребує визначення показнику еластичності. Вказано, що остаточне рішення щодо системи ціноW
утворення за доступ до інфраструктури може бути визначено з формуванням повної нормативноWправоW
вої бази по цьому питанню на державному рівні.
Наголошується на необхідності встановити тарифи на низькому рівні, принаймні спочатку, надаючи
більшого значення концепції рівності у порівнянні із витратами на використання автотранспортної інфраW
структури. А також концепції ринкового позиціонування залізниць, як найбільш екологічного виду трансW
порту та найбільш дбайливого до використання природної енергії. Необхідно також надати певні гарантії
того, що перехресне субсидування між різними видами перевезень буде ліквідоване шляхом незбаланW
сованої системи встановлення тарифів за використання колійної інфраструктури.
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Попри схожість проблем і основної цілі реформ залізниць країн ЄС і залізниць України, дослідження
показало неможливість застосовування "стандартного" механізму реформування з метою забезпечення
ефективного управління економічною безпекою. Реалізація Програми реформування (ринкової трансW
формації) залізничного транспорту стимулюватиме перехід на новий рівень розвитку залізничної галузі
і буде сприяти зростанню як внутрішніх, так і макроекономічних показників загалом.
The article highlights the pricing options for access to track infrastructure, taking into account the peculiarities
of operation and the need to ensure effective management of economic security of transport enterprises in modern
conditions.
It is proposed to choose a pricing option that takes full account of the specifics of the policy and program of
railway transport reform. It guarantees that the costs will be reimbursed and does not require the determination
of the elasticity index. It is indicated that the final decision on the pricing system for access to infrastructure can
be determined with the formation of a complete regulatory framework on this issue at the state level.
Emphasis is placed on the need to set tariffs at a low level, at least initially, giving more importance to the
concept of equality compared to the cost of using the transport infrastructure. As well as the concept of market
positioning of railways as the most environmentally friendly mode of transport and the most careful to use natural
energy. There is also a need to provide some assurance that crossWsubsidization between different modes of
transport will be eliminated through an unbalanced tariff setting system.
When introducing pricing for access to infrastructure on railway transport, it is necessary to ensure that all
railway operators (whether structural subdivisions of the Company, subsidiaries, branches) have equal conditions
for access to railway infrastructure.
Despite the similarity of the problems and the main goal of the reforms of the EU railways and the railways of
Ukraine, the study showed the impossibility of using a "standard" reform mechanism to ensure effective
management of economic security. The implementation of the Railway Transport Reform (Market Transformation)
Program will stimulate the transition to a new level of development of the railway industry and will contribute to
the growth of both domestic and macroeconomic indicators in general.
Realization of reform in full, formation of the railway transport market, according to the planned stages, is
impossible without legislative fixing of the basic provisions at each stage of transformation.

Ключові слова: транспортні підприємства, економічна безпека, залізничний транспорт, реформування,
тарифи.
Key words: transport enterprises, economic security, railway transport, reforming, tariffs.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Головним фактором, що прямо впливає на управління
економічною безпекою та ефективність експлуатаційної
діяльності залізничного транспорту є колійна інфраст$
руктура. Від її міцності, ступеня розвитку, рівня відпо$
відності внутрішньогалузевим та перспективним вимогам
залежить надійність, безпека, безперервність, якість і в
підсумку економічна безпека підприємств залізничного
транспорту та конкурентна політика галузі загалом.

безпечують перевезення більше 80 млрд т$км вантажів
(~35% від загального вантажообігу залізничного транс$
порту)). По$п'яте: оптимізувати малодіяльні дільниці,
які пропускають менше 2 поїздів у добу (~ 1000 км) і ге$
нерують негативний фінансовий результат (малодіяльні
дільниці можуть поступово виводиться з експлуатації з
потенційним заміщенням залізничних колії інфраструк$
турою інших видів транспорту) [2; 3; 5; 6].
Мережа залізниць України є досить розвинена та
має сполучення з Росією, Молдовою, Білоруссю,
Польщею, Словакією, Угорщиною та Румунією [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Для покращення ефективності використання
об'єктів колійної інфраструктури необхідно реалізува$
ти певні заходи, що вимагають значних інвестицій. На
початковому етапі реалізації програми реформування
галузі визначена потреба в інвестиціях в колійну інфра$
структуру, яка складає 56 млрд грн.
По$перше: знизити вантажонапруженість по заліз$
ницях України — 35,1 млрд грн. По$друге: добудувати
шляхи на Придніпровській й Одеській залізницях. По$
третє: оптимізувати довжину колій на Львівській заліз$
ниці. По$четверте: оптимізувати "вузькі місця" на залі$
зницях — 21,1 млрд грн (2300 км "вузьких місць", які за$

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розробка варіантів ціноутворення за
доступ до колійної інфраструктури та вибір опти$
мального, з урахуванням особливостей функціонуван$
ня та необхідністю забезпечення ефективного управлі$
ння економічною безпекою транспортних підприємств
в сучасних умовах.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
На сьогоднішній день загальна кількість залізнич$
ного персоналу складає близько 403000 чол., з яких 45%
задіяні в управлінні інфраструктурою (9,3% — у про$
цесі перевезень, 19,0% — колійному господарстві, 6,6%
— будівельних роботах, 5,8% — сигналізація та телеко$
мунікації, 3,9% — електрифікація та енергопостачання)
[1] (табл. 1).
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Таблиця 1. Розподіл персоналу Укрзалізниці відповідно
до структурних підрозділів

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Найменування структурних
підрозділів
залізничного транспорту
Пасажирські перевезення
Вантажні та комерційні
перевезення
Транспортний відділ
(перевезення)
Локомотивне господарство
Вагонне господарство
Колійне господарство
Будівельні роботи
Сигналізація/телекомунікація
Електрифікація/енергопостачання
Управління
Інші
Всього

Питома
вага
персоналу
17,0%
4,1%
9,3%
17,2%
7,6%
19,0%
6,6%
5,8%
3,9%
1,3%
8,1%
100,0%

Джерело: [1] з доробкою авторів.

Кожного року оновлюється більше 1000 км колій,
близько 3000 км колій ще потребують оновлення, проте
з фінансових причин існує затримка у модернізації, що
спричиняє обмеження у швидкості. Однак Укрзалізни$
ця застосовує відповідні заходи з усунення кількості
об'єктів, які спричиняють обмеження у швидкості на ос$
новних напрямках. З цією метою Головне управління ко$
лійного господарства Укрзалізниці розробило спе$
ціальну програму, яка передбачає ремонт колій та мо$
дернізацію дренажної системи.
Був розроблений бізнес$план в якому зазначено,
що необхідно провести технічний огляд та відновити
майже 4500 км головних магістралей, на яких
здійснюється пасажирський та вантажний рух. Ця п'я$

та частина загальної мережі залізниць є пріоритетною,
оскільки по цим коліям проходять основні потоки пе$
ревезень.
Європейський Банк Реконструкції та Розвитку
(ЄБРР) погодився здійснити підтримку Державній адм$
іністрації залізничного транспорту України у її програмі
реструктуризації. Результатом цього стало надання
ЄБРР позики під державну гарантію в розмірі 51,9 млн
доларів США (близько 43 млн Євро) з метою фінансу$
вання Програми оновлення колійного обладнання та
сприяння комерціалізації залізниць. Через п'ять років
була підписана друга угода про надання позики під дер$
жавну гарантію в розмірі 120 млн доларів США (близь$
ко 100 млн Євро) з метою фінансування "Проекту впро$

Міністерство інфраструктури України

Генеральний директор Укрзалізниці

Перший заступник Генерального
директора Укрзалізниці

Головне управління колійного
господарства

Управління
Донецької
залізниці

Управління
Львівської
залізниці

Відділ штучних споруд

Дистанції
колії

Дистанції захисних
лісонасаджень

Управління
Одеської
залізниці

Управління
Південної
залізниці
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Рис. 1. Організаційна структура управління колійною інфраструктурою Укрзалізниці
Джерело: розробка авторів.
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вадження швидкісних пасажирських поїздів", який скла$
дається з трьох наступних компонентів.
Суттєвим недоліком 10$річної стратегії комерціалі$
зації Укрзалізниці була відсутність уваги до розробки
якого$небудь механізму системи ціноутворення за до$
ступ до інфраструктури. Хоча є досить ефективні при$
клади запровадження нормативно$правового забезпе$
чення системи ціноутворення за доступ до інфраструк$
тури. В ЄС: Директива 2001/14/ЄС від 26 лютого 2001 р.;
Директива 2004/49/ЄС від 29 квітня 2004 р. та внесення
поправок до Директиви Ради 95/18/ЄС та Директиви
2001/14/ЄС [2].
В Україні у зв'язку з реалізацією програми рефор$
мування залізничної галузі пропонується на початко$
вому етапі запровадження умовної системи ціноутво$
рення за доступ до колійної інфраструктури у зв'язку з
розділенням бухгалтерського обліку інфраструктури та
перевезень. Але реальна система ціноутворення за до$
ступ до колійної інфраструктури з'явиться лише за умов
не тільки розділення бухгалтерського обліку, а ї органі$
заційного розмежування залізничної інфраструктури,
перевізників та створення суб'єкта управління інфра$
структурою. Суб'єкт управління інфраструктурою —
любий державний орган, або підприємство, яке відпо$
відає за створення і технічне обслуговування залізнич$
ної інфраструктури, а також за функціонування систем
контролю та безпеки (організаційна структура управ$
ління колійною інфраструктурою Укрзалізниці наведе$
на на рис. 1). Він може передавати іншому господарюю$
чому суб'єкту на залізничному транспорті такі функції:
технічне обслуговування залізничної інфраструктури,
систем контролю та безпеки [2].
У деяких регіонах світу (Північна Америка, Японія)
залізниці вертикально інтегровані та володіють і управ$
ляють інфраструктурою та перевезеннями, але надають
доступ іншим залізничним операторам. Що свідчить про
можливість розвитку конкуренції і без вертикального
розмежування. Натомість, у країнах ЄС чітко тримають
курс на повне вертикальне розмежування (див. вище)
управління залізничною інфраструктурою від опера$
торів.
Вертикальне розмежування балансів, яке Укрзаліз$
ниця почала впроваджувати з реформуванням галузі, є
позитивним, оскільки воно сприяє визначенню справед$
ливої вартості об'єктів залізничної інфраструктури та
може допомогти визначити тарифи за доступ до її ко$
ристування. Але у короткостроковому та середньо$
строковому періоді повне інституційне вертикальне роз$
межування через його складність видається для Украї$
ни передчасним.
До того ж, Верховна Рада України своїм законом
від 18 березня 2004 р. проголосила про адаптацію зако$
нодавства України до "acquis communautaire" і у подаль$
шому просуванні переговорів України щодо вступу до
ЄС розмежування інфраструктури та перевезень буде
відповідати Директиві 91/440 та поправці до Директиви
2001/12/ЕС.
Реалізацією Програми реформування залізничної
галузі та її Плану дій, розпочато впровадження розме$
жування між інфраструктурою та суб'єктами перевізної
діяльності. Цей процес необхідно продовжувати і у дов$
гостроковій перспективі, включаючи перехід до міжна$
родних бухгалтерських стандартів. Шість залізниць
(Придніпровська, Донецька, Південна, Одеська, Півден$
но$Західна, Львівська), включаючи Відкрите акціонер$
не товариство "Гніванський завод спецзалізобетону",
Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал,
ВАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал", Рава$
Руський шпалопросочувальний завод, ВАТ "Кремен$
чуцький завод залізобетонних шпал", Дніпропетровсь$
кий державний проектно$вишукувальний інститут за$
лізничного транспорту України "Дніпрозалізничпро$
ект", Донецький державний проектно$вишукувальний
інститут залізничного транспорту України "Донзаліз$
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ничпроект", Львівський державний проектно$вишуку$
вальний інститут залізничного транспорту України
"Львівзалізничпроект", Одеський державний проектно$
вишукувальний інститут залізничного транспорту Ук$
раїни "Одесзалізничпроект", Проектно$вишукувальний
інститут залізничного транспорту України "Укрзаліз$
ничпроект", Державний науково$дослідний центр залі$
зничного транспорту України, Науково$конструкторсь$
ке$технологічне бюро колійного господарства Держав$
ної адміністрації залізничного транспорту України,
Проектно$конструкторське технологічне бюро з авто$
матизації систем управління на залізничному транс$
порті, Український центр механізації колійних робіт, які
зараз знаходяться під керівництвом Укрзалізниці, мо$
жуть спеціалізуватися на інфраструктурі (будівництво,
технічне, обслуговування, наукове супроводження та
експлуатація інфраструктури).
Частина активів залізниць (в основному рухомий
склад, але також деякі будівлі) та частина персоналу
будуть передані до "підрозділів з певною конкретною
діяльністю" та/або "компаній з властивими видами
діяльності".
При впровадженні на залізничному транспорті ціно$
утворення за доступ до інфраструктури необхідно га$
рантувати, що всі залізничні оператори (будь$то струк$
турні підрозділи Товариства, дочірні підприємства,
філії) мають рівні умови щодо доступу до залізничної
інфраструктури.
Підприємства з утримання та обслуговування інфра$
структури можна згрупувати в одну компанію для цен$
тралізованого управління інфраструктурою, при цьому
зберегти регіональну структуру (рис. 2).
Така компанія з управління інфраструктурою може
також володіти науково$дослідними інститутами,
підприємствами, заводами з виробництва та ремонту
технічних засобів, обладнання, матеріалів для більш
ефективного обслуговування колій та інших об'єктів
інфраструктури. Враховуючи структуру розподілення
персоналу Товариства, така компанія з управління
інфраструктурою буде мати у штаті близько 170 000
осіб, у тому числі контингент з обслуговування об'єктів
колійної інфраструктури — близько 70000 осіб.
Пропонуються наступні варіанти вертикального
розмежування та виділення колійної інфраструктури
при реформуванні залізничного транспорту.
Перший варіант. Розмежування балансів діяльності
операторів та управління інфраструктурою в Това$
ристві. Ця процедура здійснюється в теперішній час
Укрзалізницею.
Другий варіант. Кожна з 6 залізниць трансфор$
мується у регіональні компанії з будівництва, технічно$
го обслуговування інфраструктури та перевезень (їхня
інша діяльність передається до Товариства) вони стануть
автономними органами управління. Капітал кожної
компанії 100% належить Товариству. На цьому етапі не$
обхідно буде значну увагу зосередити на координації
процесу.
Третій варіант. Шість залізниць об'єднані у одну
компанію, яка бере на себе всі функції з управління
об'єктами інфраструктури, з чіткими повними обов'яз$
ками управління (інші передаються до Товариства), що
відповідає досвіду ЄС. Капітал цієї компанії 100% нале$
жить Товариству. Такий варіант має певний недолік —
вплив на регіональні залізниці, який необхідно буде ней$
тралізувати під час реформування галузі та передачі їх
функцій.
Четвертий варіант. Всі залізниці поєднані у одну
транспортну компанію, яка здійснює всі функції з уп$
равління інфраструктурою (інші передаються до Това$
риства). Весь капітал цієї компанії повністю належить
Міністерству інфраструктури України. Така компанія,
здійснюючи функції з управління інфраструктурою, з
безпосередньою відповідальністю за результати управ$
ління, має чіткі обов'язки з управління та зобов'язана
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Рис. 2. Організаційна структура управління колійною інфраструктурою на другому етапі реформування
Джерело: розробка авторів.

надавати балансовий звіт про доходи та витрати від своєї
діяльності. Цей варіант узгоджений з досвідом ЄС, ос$
кільки компанія, яка управляє інфраструктурою, прий$
має нейтральну позицію за межами Товариства. Хоча
також має певні недоліки. По$перше: вплив на регіо$
нальні залізниці, який необхідно буде нейтралізувати під
час реформування та передачі їх функцій. По$друге:
занадто швидке розмежування між залізничним опера$
тором$перевізником та органом з управління інфраст$
руктурою в той час, як внутрішня конкуренція щодо
доступу до залізничної інфраструктури ще не сформу$
валася.
П'ятий варіант. Усі функції з управління та володі$
ння інфраструктурою передаються до державного орга$
ну, який підпорядковується Міністерству інфраструк$
тури України. Оскільки компанія, яка управляє інфрас$
труктурою, приймає нейтральну позицію за межами То$
вариства, такій варіант не вступає в протиріччя з пози$
тивним досвідом залізниць Європейського співтовари$
ства. Ще одна позитивна риса — відповідальність за стан
та підготовленість інфраструктури несе держава,
оскільки володіння та управління залізничною інфрас$
труктурою здійснюється державним органом.
При розмежуванні балансів інфраструктури та
діяльності з перевезень можливо визначити загальні
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витрати на утримання та експлуатацію інфраструкту$
ри. Для більш точного розрахунку витрати на інфраст$
руктуру повинні бути розподілені на змінні та постійні
витрати, а також визначатися не тільки за поїздо$км, а
й т$км (одиниця виміру, що відповідає перевезенню
однієї тони вантажу на відстань один кілометр).
До того ж, ціноутворення за доступ до інфраструк$
тури має компенсувати всі витрати на інфраструктуру
або тільки граничні витрати з урахуванням балансу до$
ходів та витрат. Базою для розрахунків на першому етапі
реформування має бути загальні витрати мінус фінан$
сування суспільних послуг.
Перший варіант розрахунку витрат на утримання
інфраструктури: ціноутворення за доступ до інфра$
структури = граничні витрати на поїздо$км (враховую$
чи масу поїзду брутто) +/— надбавки (рішення для ЄС).
Надбавки можуть враховувати відповідну еластичність
перевезень/тарифів, наприклад, за методом Ремсі$Буа$
те (розрахунок граничних витрат). Такий варіант є су$
місним з вимогами відповідних Директив ЄС. Але не всі
категорії перевезень повинні платити однаково за до$
ступ до інфраструктури, оскільки деякі види перевезень
менш залежні від конкуренції і можуть підтримувати
вищі тарифи. Недоліком такої системи може бути тільки
одна обставина: щоб оплата користувачів покривала
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витрати на інфраструктуру розрахунок має включати
надбавки, які необхідно додати до граничних витрат.
Зазвичай надбавки означають еластичність, значення
якої не завжди наявне та/або важко визначити.
Другий варіант. Ціноутворення за доступ до інфра$
структури = середні витрати на поїздо$км (в залежності
від маси поїзду брутто ) (розрахунок загальних витрат).
Добуток даного методу полягає в тому, що процес ціно$
утворення за доступ до інфраструктури базуються на
визначенні середніх повних витрат і тому їх легше підра$
хувати. Це відкриває можливість ефективної диферен$
ціації між категоріями перевезень, згідно з витратами
та якістю. Така система передбачає високі тарифи за
користування, але їх можна частково компенсувати
фінансовими державними внесками.
На наш погляд, у перспективних умовах, визначе$
них політикою та програмою реформування залізнич$
ного транспорту, найбільш доцільним буде другий ва$
ріант ціноутворення. Він гарантує, що витрати будуть
компенсовані та не потребує визначення показнику ела$
стичності. Остаточне рішення щодо системи ціноутво$
рення за доступ до інфраструктури може бути визначе$
но з формуванням повної нормативно$правової бази по
даному питанню на державному рівні.
Необхідно встановити тарифи на низькому рівні,
принаймні спочатку, надаючи більшого значення кон$
цепції рівності у порівнянні із витратами на використан$
ня автотранспортної інфраструктури. А також кон$
цепції ринкового позиціонування залізниць, як найбільш
екологічного виду транспорту та найбільш дбайливого
до використання природної енергії. Необхідно також
надати певні гарантії того, що перехресне субсидуван$
ня між різними видами перевезень буде ліквідоване шля$
хом незбалансованої системи встановлення тарифів за
використання колійної інфраструктури.
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ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Попри схожість проблем і основної цілі реформ за$
лізниць країн ЄС і залізниць України, дослідження по$
казало неможливість застосовування "стандартного"
механізму реформування з метою забезпечення ефек$
тивного управління економічною безпекою. Реалізація
Програми реформування (ринкової трансформації) за$
лізничного транспорту стимулюватиме перехід на но$
вий рівень розвитку залізничної галузі і буде сприяти
зростанню як внутрішніх, так і макроекономічних по$
казників в цілому.
Реалізація реформування в повному обсязі, форму$
вання залізничного транспортного ринку, згідно з на$
міченими етапами, неможливе без законодавчого закр$
іплення основних положень на кожному етапі транс$
формації.
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MODERNIZATION THEORY AS A CONCEPTUAL BASIS FOR THE ENTERPRISE FINANCIAL POLICY
FORMATION

У статті зроблено спробу сформувати систему знань та уявлень про процес модернізації, використоW
вуючи методологію переходу від загального до конкретного, тобто — від осягнення її сутності в широкоW
му сенсі, до її формулювання з точки зору прикладної бази в системі розробка фінансової політики
підприємства, адекватної сучасним умовам господарювання.
Класична парадигма у поєднанні з ретроспективним підходом до розуміння сутності модернізації
дозволяє нам екстраполювати її до сучасності, де цикли модернізації у своїй безперервній послідовності
збігатимуться з поступовою зміною технікоWтехнологічних укладів світової економіки.
Доведено, що модернізація та прогрес характеризують розвиток з різних функціональних аспектів.
Екстраполяція діалектичної інтерпретації розвитку Гегеля дозволяє сформувати структурований погляд
на модернізацію особистості в контексті модернізації як універсального явища: остання рухає першим.
Визначено, що модернізація управління — це модернізація системи як загальна — з точки зору тенденцій
сучасного етапу економічного розвитку, так і специфічна — з точки зору "сучасних", точніше, своєчасW
них управлінських рішень для суб'єкта господарювання. Мотивом модернізації не завжди є "прагнення
до перетворень та інновацій", здебільшого модернізація — вимога реагувати на каббалістичну "релігію
прогресу" і безжалісність розвитку.
Однак, незалежно від мотиву, складності системи або стадії її розвитку, на наш погляд, модернізація
— це завжди інтелектуальна трансформація системи або її елементів, а це означає, що розвиток опосеW
редковується широким спектром змін.
The article attempts to form a system of knowledge and ideas about the modernization process using the
methodology of transition from general to specific, i.e. — from understanding its essence in a broad sense, to its
formulation in terms of an applied basis in the system of enterprise financial policy development, which is adequate
to its modern business conditions. After all, the relevance of the latter is determined not only by the goals and
objectives of the enterprise in different perspectives of its activities, but also by a wide range of endogenous and
exogenous factors, and current globalization processes exacerbate stochastic market conditions and exacerbate
instability in general.
It is determined that modernization is a synergy of a wide range of processes: urbanization; industrialization;
democratization; rationalization; specialization and differentiation; education, etc. The classical paradigm,
combined with a retrospective approach to comprehending the essence of modernization, allows us to extrapolate
it to the present, where modernization cycles in their continuous succession will coincide with a consistent change
in the World economy's technical orders.
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It is proved that modernization and progress characterize development from different functional aspects.
Extrapolation of Hegel's dialectical interpretation of the development allows the formation of a structured view
of the individual's modernization in the context of modernization as a universal phenomenon: the latter drives
the former.
Managerial modernization is a modernization of the management system both general — in terms of the
tendencies of the current stage of economic development and specific — in terms of "modern", or rather, timely
management decisions for the business entity.
The modernization motive is not always the "desire for transformation and innovation", which is too often
described by domestic scientists, or is hardened and, literally, already imprinted in the domestic science the
"sustainable development", for the most part, modernization is a requirement to respond to the Kabbalistic
"religion of progress" and the ruthlessness of development in its evolutionary aspect from the position of either
the survival of the fittest, or adaptation to new conditions of life.
The cyclical gradual nature of development is manifested in the logical change of its stages, each of which is
the basis and prerequisite for the next one, and at the same time each transition to the next requires the
modernization of the entire set of productive forces (in the context of social development) or some elements of
the system (from the standpoint of the cyclical nature of an economic entity, region, etc.)
However, regardless of the motive, complexity of the system or the stage of its development, in our opinion,
modernization is always an intellectual transformation of the system or its elements, which means that
development is mediated by a wide range of changes.

Ключові слова: фінансова політика підприємства, модернізація, фінансовий менеджмент, модернізацій
ний мотив, прогрес, розвиток, економічний цикл, криза.
Key words: enterprise financial policy, finance, modernization, financial management, modernization motive,
progress, development, economic cycle, crisis.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Для розуміння економічної природи модернізацій$
ного процесу і його місця в системі фінансового менед$
жменту підприємства, необхідним видається формуван$
ня системи знань і уявлень про нього з використанням
методології переходу від загального до конкретного,
тобто — від осягнення його сутності в широкому сенсі,
до формулювання її в розрізі прикладної основи в сис$
темі розробки фінансової політики економічного
суб'єкта, адекватної сучасним умовам господарювання.
Адже актуальність останньої визначається не тільки
цілями і завданнями підприємства в різній перспективі
його діяльності, але і широким колом ендогенних і ек$
зогенних чинників, а поточні глобалізаційні процеси
загострюють стохастичність ринкової кон'юнктури і
посилюють прояви нестабільності рівня ділової актив$
ності як конкретного господарюючого суб'єкта, так і
економіки загалом [1].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
Світова наукова думка акумулювала значний науко$
вий доробок з модернізаційних концепцій і спроб тлу$
мачення сутності даного процесу. Класична парадигма
модернізації описана К. Марксом, О. Контом, М. Вебе$
ром, Е. Дюргаймом; так звана ""некласична" належить
Х. Ортега$і$Гассету та М. Хевеши, а сучасна — пройш$
ла три етапи формування з середини ХХ ст. і представ$
лена у працях таких зарубіжних і вітчизняних вчених:
Е. Бауман, С. Гантінгтон, Д. Ептер, П. Штомпка, Р. Мер$
тон, А. Заєць, М. Томенко, Г. Яловий та ін. Наголошую$
чи на вагомості існуючих наукових праць, вважаємо за
доцільне розгляд модернізаційних теорій з позиції ек$
страполяції їх на конкретне в процесі пізнання і пере$
творення категорії "фінансова політика підприємства".
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формулювання концептуальних
засад імплементації фінансової політики підприєм$
ства, виходячи із припущення про необхідність
модернізаційних змін в їх адекватності поточним умо$
вам господарювання і потребам конкретного підприє$
мства.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Модернізація як концепт означає буквально "осу$
часнення", а в загальноприйнятому широкому розумінні
— перехід від традиційного типу господарювання й
організації суспільства до "модерного" [2], засновано$
го на науці, техніці, індустріалізації, демократії [3], де
за двома першими закріплюється роль основних вироб$
ничих факторів, а відповідно, — основою генерації до$
даткової вартості стає інтелектуальний капітал, що опо$
середковує посилення потреби у "якісній" і своєчасній
інноваційній діяльності економічних суб'єктів.
За П. Штомкою, термін міцно асоціюється з сукуп$
ністю прогресивних змін і є "синонімом сучасності" або
"комплексом трансформацій" у будь$якій сфері діяль$
ності суспільства: економічній; політичній; культурній
тощо [4]. Одночасно існує думка, що "модернізація"
означає спробу наздогнати розвинені економічні еле$
менти або системи слабшими від них (обидва тверджен$
ня належні різним типам модернізації в класичній пара$
дигмі). Ретроспективний підхід до тлумачення даного
явища наполягає на безперервно$циклічному характері
цього процесу: "який, почавшись чи то революцією
у Нідерландах 1580 р., чи то англійською революцією
1642 р., чи навіть французькою революцією 1789 р., досі
ще не завершився" [5]. Вона охоплює всі сфери прояву
соціуму: економіку, політику і культуру, а історичними
її проявами можна справедливо вважати, зокрема, про$
мислову революцію, встановлення конституційного
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ладу і загального виборчого права, Реформацію, Пізнє
Відродження і Просвітництво.
Класична парадигма модернізації описана К. Марк$
сом, О. Контом, М. Вебером, Е. Дюргаймом та ін. асо$
ціює даний процес з формуванням індустріального сус$
пільства внаслідок тотальної трансформації виробни$
чих відносин і факторів, методів і способів господарю$
вання, по суті, всієї сукупності елементів соціо$еконо$
мічної системи. Так, модернізація є синергією широко$
го спектру процесів: урбанізація; індустріалізація; де$
мократизація; раціоналізація; "онаучнення"; спеціаліза$
ція і диференціація; освіта тощо і означає "осучаснен$
ня" суспільства, системи, її елементів. Як зазначено
вище, класична концепція поділяє модернізацію на пер$
винну (або органічну) — створення нових виробничих
факторів і способів організації праці — "модернізацію
першопрохідників" і вторинну (неорганічну) — "на$
вздогін лідерам" країнами третього світу з метою усу$
нення технологічного лагу. Таким чином, первинна мо$
дернізація очевидно і міцно асоціюється з концептом
інновацій. Особливістю вторинної модернізації, на наш
погляд, може бути логічна "константна вторинність" і
нижча ефективність не лише з точки зору своєчасності,
а і з позиції збереження лідерами конкурентних пере$
ваг: так, переважна більшість нововведень і розробок
свідомо та добровільно переданих/проданих менш роз$
виненим країнам завжди логічно залишатимуться "вто$
ринними" для модернізаційних лідерів. Конкурентна
свідомість не дозволить передачі первинних модерні$
зацій до їх повного впровадження або заміни новітні$
шими, утворюючи циклічну "константну вторинність"
для можливих наступних власників. Класична парадиг$
ма в поєднанні з ретроспективним підходом до осмис$
лення сутності модернізації дозволяє екстраполювати
її на сучасність, де модернізаційні цикли у своїй безпе$
рервній наступності співпадатимуть з послідовною
зміною Світовою економікою техніко$технологічних
укладів.
"Концепція модернізації" як сформульований термін
потрапляє у науковий вжиток на початку ХХ ст. з фор$
мулюванням Х. Ортега$і$Гассетом "некласичної" теорії
"широких мас", згідно якої, модернізацією опосередко$
вані соціальні перетворення, внаслідок яких більшість
країн Європи опинились в руках широких мас населен$
ня — більшовиків, нацистів тощо, що в результаті при$
звело до регресу і встановлення тоталітарних та авто$
ритарних режимів [6]. Таким чином, на думку автора,
супутні модернізації урбанізація, загальна освіта, де$
мократизація тощо призводять до формування "масо$
вого" індивіда на ряду з масовим виробництвом знань,
одягу, книжок, преси і одночасним деконструктом інди$
відуальності та моральних цінностей, по суті, стандар$
тизації особистості, і призводять до перенесення само$
ствердження у політичну площину з уніфікованою ідеєю
влади заради влади. Зрештою, заміна "масами" елітар$
них кіл призводить не лише до "тотального плебейства і
несмаку у мистецтві", а і до "повного одержавлення
життя".
З середини ХХ ст. радикальна зміна геополітичної
мапи Світу призвела до переосмислення сутності модер$
нізації і ролі у ній розвинених країн і нових, що з'яви$
лися внаслідок ІІ Світової війни і деколонізації євро$
пейських імперій. Сутність модернізації зводилась до
висхідного переходу від традиційної до сучасної еко$
номіки, який урівнювався авторами концепту з розши$
реним відтворенням, а її об'єктом виступав соціально$
економічний розвиток країн Азії, Африки та Латинсь$
кої Америки [7]. Водночас Е. Бауман та С. Гантінгтон
наголошували на тому, що науково$технічний прогрес
не виключає деяких елементів традиційності у сучасно$
му суспільстві, а саме авторитаризм здатен вирішити
основний конфлікт модернізації, що полягає у склад$
ності мобілізації суспільства і швидкому перерозподілі
ресурсів в умовах поступової трансформації соціо$еко$
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номічних відносин [8], а концепції модернізації визна$
чалися останнім як альтернатива комуністичним тео$
ріям трансформації. До прикладу, "радянська модерніза$
ція" характеризувалась не відмовою від елементів тра$
диційності, а, радше, їх підміною (формування образу
позитивного герою — представника робочого класу з
використанням медіа та кіноіндустрії, літератури, жи$
вопису, скульптури тощо. Радянський модерн створю$
вав нові традиції на заміну старих: цілий пласт соціаль$
ної і культурної спадщини, що, як не парадоксально,
вважається сьогодні деякими представниками сучасно$
го українського суспільства традиційним), або утруван$
ням (акцентуванням уваги на деяких культурних особ$
ливостях і традиціях народів радянських республік і їх
гіпертрофуванням з метою деконструкту національної
свідомості і посилення уніфікованості радянського гро$
мадянина).
Кінець 80$х років ХХ ст. знаменує нові геополітичні
зміни у Світі і теорії модернізації (на даному етапі вже
пострадянських і посткомуністичних економік) повер$
тають свою актуальність. Цей етап розвитку сучасних
модернізаційних концепцій дістав назву "модернізація
в обхід модерніті" (modernization without modernity), а
головним напрямом стали концепції соціально$політич$
ного та економічного розвитку, що формувалися на пе$
реконаннях можливості сталого розвитку, основаного
на збереженні соціокультурних традицій без нав'язуван$
ня, "чужих взірців і прикладів" [9].
Таким чином, синтез і сублімація сучасних концеп$
цій модернізації змістовно розширюють класичні пер$
винну і вторинну, класифікуючи типологічно:
— ендогенну — таку, що здійснюється автономно і
джерелом модернізації є власне система, яка її ініціює.
Така модернізація забезпечує позицію "першопрохід$
ника" і є передумовою досягнення системою всієї сукуп$
ності переваг лідера інновацій;
— екзогенну — базується на імітації інновацій, на$
слідуванні і запозиченні як методологічної бази імпор$
тозаміщення технологій та інноваційного продукту;
— змішану — відбувається в результаті передачі пе$
редового досвіду і наступній їй самостійній реалізації
отриманих інновацій. Така модернізація майбутньому
може сприяти переходу до ендогенного типу внаслідок
освоєння набутих технологій і розробки на їх основі
нових модернізаційних елементів адекватних даній кон$
кретній системі з врахуванням її особливостей і зако$
номірностей розвитку.
Модернізація як концепт тісно асоціюється рядом
дослідників з розвитком і прогресом. Дійсно, концеп$
ція прогресу визнається наріжним каменем і основною
теоретичною передумовою Модерну [10]. Концепція
прогресу епохи Модерну радикально відрізнялася від
її античних (Ксенофонт, Лукрецій) і середньовічних
(Аврелій Августин) версій, передусім, тим, що, за вис$
ловом Р. Козеллека, в цей історичний період поняття
"прогрес" було "цілеспрямовано відкаліброване" з ме$
тою врахування нових видів досвіду і включало в себе
"часовий концепт перспективи" з акцентуванням на
"трансперсональний суб'єкт дії", проявляючи себе "зно$
ву і знову на рівні мови спілкування і так само на рівні
політичного і наукової мови" [11; 12]. Вся сукупність те$
орій прогресу характеризується полемічною особливі$
стю. Так, для О. Конта прогрес являв собою "наукову
ідею", поступальний розвиток людства, "звільненого від
пут релігії і старих феодальних традицій" і саме тому,
на думку філософа він був неможливим в античну добу
[13]. Водночас ідеї філософів доби Просвітництва сфор$
мували, по суті, "релігію прогресу" в межах лібераль$
но$соціалістичної ідеології, що досягла свого піку в епо$
ху англійської індустріальної революції. Так, за період
свого існування трактування концепції прогресу знахо$
дяться в триваючій діалектичній протиставності між ідеа$
лізованим універсалістсько$інституційним агностичним
уявленням про суспільний розвиток у переході від
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трансцендентного до іманентного і квазі$релігійною
вірою у всезагальний неминучий прогрес.
Універсальність категорії "прогрес" з точки зору
відображення ним сукупності трансформаційних пере$
творень світу і суспільства ставляться під сумнів М. Бла$
угом: "Що є прогрес або зростання знання?". "Немає
значення, чи був Джеймс Джойс краще за Джеффрі
Чосера або чи є Барток поліпшенням Бетховена; вони
можуть бути витонченішими з технічної точки зору,
однак з естетичної — вони не краще і не гірше, — вони
просто різні" [14]. Так, на думку видатного економіста,
прогрес як концепт стосується радше соціально$еконо$
мічної сфери життєдіяльності суспільства і не охоплює
всі його прояви в сукупності, а Т. Адорно ставить під
сумнів реальність навіть соціального прогресу [15].
Сучасна наука розрізняє науково$технічний, су$
спільний та економічний прогрес, що охоплюють загаль$
ний поступ трьох складових: наукової, соціальної і ма$
теріальної, і являють собою поступовий перехід до на$
ступного щабля розвитку в аксіологічному аспекті, —
тобто кожен наступний крок прогресу розуміється як
"кращий" стан [10].
Модернізація і прогрес характеризують розвиток
з різних функціональних аспектних розрізів: так пер$
ша описана нами вище як "творчо$перетворююча фун$
кція розвитку", а другий сутнісно характеризує про$
цес з точки зору направленості. Категорія "розвиток"
стосується в лише якісних змін системи або її еле$
ментів, трансформацій її внутрішньої структури, не$
відворотних у своїй сутності і поступальних у своєму
характері. Універсальність "розвитку" як концепту
доведена Г. Гегелем в рамках Систематичної теорії діа$
лектики, а механізмом його реалізації і джерелом є
боротьба і подолання протиставностей в їх супереч$
ливій єдності. Розвиток являє собою універсальну вла$
стивість матерії, всезагальний принцип існування сис$
тем, що одночасно виступає основним засобом пізнан$
ня, способом пояснення їх виникнення і перетворен$
ня. Ідею про циклічність відтворення суспільства як
процесу вперше сформульовано Ксенофонтом у рам$
ках трактату "Ойкономії", однак характеру саме "роз$
витку" даний процес отримав саме завдяки діалектиці
Г. Гегеля, що описував розвиток як поступовий повтор
пройденого шляху на кожного разу вищому щаблі,
відповідно надаючи економічній циклічності висхідної
тенденційності, напротивагу Ксенофонтофої характе$
ристики затухаючості. Основою пізнання і перетворен$
ня системи в її розвитку виступає свідомість, невідок$
ремлювана від людини, і в даному процесі ця свідомість
зазнає, в свою чергу, логічного перетворення, що і є
діалектичною основою циклічної поступальності цьо$
го явища.
Модернізація, з якісної позиції всеохоплюючого
процесу, змінює поведінку індивідів, трансформуючи їх,
формуючи новий тип особистості — особистості сучас$
ної, напротивагу традиційній. На думку Е. Дюркгейма,
в традиційному суспільстві людина не набуває власти$
востей особистості через відсутність характеристик
індивідуальності та автономності, по суті, первісна
спільнота являє собою механічну солідарність людей у
їх сутнісній і функціональній тотожності, одноманіт$
ності їх способу життя, однорідній схематичності тра$
дицій і вірувань, уніфікованості мислення, а відповідно
властивого певного ряду повторюваний одноманітних
дій. У такому контексті модернізацію суспільних відно$
син він тлумачив як перехід до органічної спільності
людей, яка грунтується на їх розбіжності, диференціації
функцій і пов'язаних з нею діяльності та ціннісних оріє$
нтацій. Внаслідок модернізації відбувається відхід від
всеохопної недиференційованої приналежності індиві$
да до конкретного колективу, заміна безпосередніх сто$
сунків опосередкованими, родинних — нормальними і
статуарними, відносин особистої залежності функціо$
нальним розподілом праці тощо [16; 17].
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Екстраполяція Гегелевого діалектичного тлумачен$
ня розвитку дозволяє можливість формування струк$
турованого уявлення про модернізацію особистості в
контексті модернізації як всезагального явища. Так,
поштовхом другої є спроба переходу першої в стан іма$
нентності і на основі отриманого знання і досвіду, пе$
ретворення системи з одночасною власною трансфор$
мацією. Таким чином відбувається перехід від "тради$
ційної людини$неіндивіда" до сучасної особистості з
формуванням свідомості, а реалізація свідомості в ре$
зультаті модернізації особистості призводить до посту$
пової модернізації навколишнього середовища і одно$
часно є причиною девелеперної циклічності даного про$
цесу. В процесі модернізації засобів виробництва відбу$
вається логічна модернізація свідомості — вона набу$
ває властивостей цілеспрямованості, а відтак, перетво$
рюється в свідомість управлінську і сприяє подальшій
модернізації, а відповідно, є одночасно джерелом і ме$
ханізмом розвитку.
Трансформована модерна управлінська свідомість
опосередковує якісне перетворення політичного про$
цесу, тобто модернізацію менеджменту, незалежно
від мотивів і цілей компанії, відсутності чи наявності
бажання/можливості відповідати вимогам сучасності
(в широкому сенсі) з точки зору переходу до іннова$
ційного типу розвитку. Модернізація управління, на
наш погляд, найперше має відповідати "модерному" —
сучасному стану господарюючого суб'єкта. І хоча за$
гальні тенденції якісної трансформації продуктивних
сил суспільства опосередковують осучаснення систе$
ми менеджменту в цілому, модернізація конкретної
системи управління має відбуватись виходячи із по$
точних потреб відповідного підприємства, що не за$
перечує модернізацію менеджменту як явища всеза$
гального, а радше, виступає конкретним в системі еле$
ментів. Так, управлінська модернізація є осучаснен$
ням системи менеджменту одночасно: загальним — з
точки зору тенденційності поточного щаблю еконо$
мічного розвитку і конкретним — з точки зору "су$
часних", вірніше, своєчасних управлінських рішень
для даного господарюючого суб'єкта. В такому випад$
ку, для набуття цією модернізацією властивостей роз$
витку, вона має одночасно задовольняти вимогам за$
гального і конкретно, відповідно перебуваючи у діа$
лектичному протиріччі і опосередковуючи характери$
стику поступальності даного процесу. Так, "суб'єк$
тивна модернізація" з позиції потреб конкретного
підприємства вимагає "модернізації об'єктивної", а
друга в свою чергу дає можливість здійснення першої,
а обидві у своїй, властивій їм природній протистав$
ності, формують підгрунття циклічної поступальності
в розвитку системи менеджменту.
Модернізаційним мотивом не завжди виступає над$
міру часто описуване вітчизняними науковцями [18—20]
"прагнення трансформацій і інноваційності", або ж за$
кальковане і, буквально, закарбоване вже у вітчизняну
науку "сталого розвитку", в своїй більшості, осучаснен$
ня є вимогою відповідати кабалістичній "релігії прогре$
су" і безжальності розвитку в його еволюційному ас$
пекті з позиції або виживання найсильнішого, або при$
стосування до нових умов життєдіяльності. Циклічна
поступовість розвитку проявляється у логічній зміні
його щаблів, кожен з яких є базою і передумовою на$
ступного і водночас кожен перехід до наступного ви$
магає модернізації всієї сукупності продуктивних сил
(в розрізі суспільного розвитку) або деяких елементів
системи (з позиції циклічності господарюючого суб'єк$
та, галузі тощо). Така причинно$наслідкова взаємоза$
лежність дістала найбільш якісного висвітлення в теорії
Довгих хвиль М. Кондратьєва. Саме він обгрунтував
логічний зв'язок модернізації з розвитком — кожна
нисхідна хвиля виступає передумовою висхідної і завер$
шується модернізацією, запропонувавши вважати тех$
нічну революцію "тягловою силою" циклу і в "Теорії
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інноваційних пакетів" обгрунтував нерівномірність но$
вовведень у просторі, обсязі і часі.
М. Кондратьєв [21] розглядав хвилі трьох порядків
з позиції їх причинності і наслідковості, тобто вагомості
і тривалості впливу на ринкову кон'юнктуру і вивів
відповідні закономірності рівноваги. Так, рівновага пер$
шого порядку формується переважно попитом і пропо$
зицією; другого — посиленням інвестиційної сили гро$
шей в розрізі інвестування у інновації, модернізацію
виробництва; третьої — докорінною структурною пе$
ребудовою, "рушійними" інноваціями, що радикально
трансформують продуктивні сили суспільства. У книзі
"Длинные волны конъюнктуры" вчений підкреслює, що
хвилеподібний рух являє собою процес відхилення від
стану рівноваги, до якої прагне економіка. Періодично
ця рівновага порушується і виникає необхідність ство$
рення нового запасу "основних капітальних благ", які б
відповідали виникаючому способу виробництва. Таке
оновлення проходить не плавно, а поштовхами. Як уже
зазначалось, вирішальну роль при цьому відіграють на$
уково$технічні винаходи, відкриття, науково$технічні
революції [22].
Звідси, дія універсального закону кон'юнктури
М. Кондрат'єва пояснює модернізаційний мотив: по суті,
кожна криза вимагає пошуку шляхів її подолання, за$
звичай заснованих на структурній оптимізації; міні$
мізації витрат і підвищенні економічної ефективності
(modernize to economise); створенні унікальних конку$
рентних переваг, зокрема, з метою отримання моно$
польного становища на ринку; створенні сировинних
субститутів тощо, тобто саме криза є важелем інновацій.
Так, застій європейської металургійної промисло$
вості фактично став формальним кінцем епохи Серед$
ньовіччя. Причиною металургійної кризи були одночас$
но потреби у відкачуванні води з копалень і амобільність
гідравлічних установок, що стали причиною винайден$
ня парової машини поршнеговго типу, яка в свою чергу
призвела до революції (в буквальному сенсі) у промис$
ловості. Одночасно створюючи і задовольняючи попит
на продукцію вугільної промисловості і металургії, па$
рова машина не лише сприяла зростанню економіки, а і
заснуванню нових її галузей, зокрема — машинобуду$
вання.
Одним з найважливіших для промисловості, з реш$
тою, і побуту в тому числі, винаходів зумовлених
І Світовою війною є нержавіюча сталь. У 1912 році
Е. Мауер і Б. Штраус з компанії "Krupp Iron Works"
запатентували першу аустенітну нержавіючу сталь з
вістом хрому і нікелю. Паралельно британський мета$
лург Г. Бреалі здійснював дослідження різноманітних
сплавів металів з метою вирішення проблеми пошкод$
ження збройових стволів внаслідок високих темпера$
тур, тертя і вологості.
ІІ Світова війна "подарувала" Світу синтеничні тка$
нини. 1935 року хімік компанії DuPont У. Карозерс ви$
рішив непросту задачу синтезу полімеру з високою мо$
лекулярною масою, який отримав назву "поліамід 6,6".
Однак у широкий комерційний вжиток речовина під
новою назвою "нейлон" потрапить після завершення
війни: матеріал став своєчасним вирішенням "шовкової
кризи", пов'язаної з одночасними складністю виробниц$
тва даної тканини, радикально зростаючою потребою у
ній (парашути того часу виготовлялась саме з шовку), і
обмежених можливостей імпорту (через ряд об'єктив$
них факторів). Перші сучасні нейлонові парашути
зійшли з конвеєра 1938 року і до сьогодні залишаються
неперевершуваними з позиції якості, довговічності і вар$
тості.
Ще один приклад — перший реактивний винищувач
P$80 Shooting Star в розпал війни у 1943 році. Невелика
команда на заводі, що базується в Локхіді, в штаті Ка$
ліфорнія, отримала очевидно неможливе завдання спро$
ектувати та побудувати реактивний літак протягом ше$
сти місяців. Водночас технологія була невідома, крес$
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лень не було і єдиний двигун знаходився у Великобри$
танії, і він не буде доступний для експериментів до
кінця проекту. Кларенс Л. "Келлі" Джонсон, молодий
інженер, призначений керувати цим проектом, спро$
мігся досягнути мети за кілька тижнів до кінця дедлай$
ну, винайнявши цирковий намет для роботи, оскільки
для його команди не було місця в приміщенні фабрики
[23].
Вплив Toyota на "бережливе мислення" як ще однин
приклад кризових інновацій. Toyota не завжди була ве$
ликим автовиробником, якого ми знаємо сьогодні. У
повоєнні роки нестача ресурсів перешкоджала повільно$
го і болісного відновлення Японії, по суті, фізична
інфраструктура все ще була серйозно пошкоджена, а
кваліфікована робоча сила була в дефіциті, що заго$
стрювалось особливим географічним положенням країни,
якій доводилося імпортувати більшу частину своїх клю$
чових промислових ресурсів. Заїкуватий місцевий авто$
мобільний ринок був невеликим і фрагментованим, що
не сприяло "марнотратному" стилю управління автомо$
більним заводом, пов'язаному з масовим виробництвом.
Робота в цих умовах змусила експериментувати з ради$
кально іншим підходом до виробництва з упором на ско$
рочення відходів на кожному етапі. З цього невдалого
початку (і довгого процесу навчання) народилася ідея
"бережливого виробництва", яка згодом стала однією з
найпотужніших технологічних інновацій 20 ст. [23].
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Викладена нами вище класична парадигма модерні$
зації обгрунтовує потребу використання (за можли$
вості) підприємством первинного або ендогенного типу
модернізації, що одночасно вирішує завдання менедж$
менту в розрізі посідання/збереження лідерських по$
зицій, формування конкурентних переваг, скорочення
витрат грошових ресурсів і часу, нівеляції часових і фун$
кціональних лагів системи. Також за неможливості/не$
доцільності (з різних причин) імплементації першого,
раціональним є використання змішаного типу, що може
дозволити перехід до ендогенного типу на його основі
в майбутньому. Вибір екзогенного типу модернізації
загрожує перетворенням модернізаційного процесу на
"петлю вторинності" з інертним рухом навздогін ліде$
рам інновацій внаслідок логічної їх переваги. Водночас
незалежно від мотиву, складності системи або щабля її
розвитку, на наш погляд, модернізація — завжди інте$
лектуальна трансформація системи або її елементів, що
означає розвиток опосередкований широким спектром
змін, що підтверджується влучним висловлюванням:
"Модернізація — це творчо$перетворююча функція роз$
витку" [24].
Розуміння модернізаційного процесу з позиції кон$
кретного дозволяє формулювання модернізаційного
мотиву компанії, а відтак, виступає передумовою фор$
мування в майбутньому дієвої специфічної фінансової
політики, адекватної її поточним потребам і умовам гос$
подарювання. Таким чином, формуючи підставу для
подальших досліджень у розрізі імплементації фінан$
сової політики підприємства на засадах її актуальної
модернізації.
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У статті розглядаються форми та інструменти структурованих фінансів в ісламській фінансовій сисW
темі.
Ісламські фінанси — це спосіб ведення фінансової діяльності, який узгоджується з релігійними праW
вилами ісламу. Особливістю є наявність ряду певних заборон, продиктованих положеннями ісламськоW
го права. Об'єктивні демографічні, політичні та економічні фактори зумовлюють зростаючу роль та вплив
індустрії ісламських фінансів на регіональні фінансові ринки зокрема, та на міжнародні фінанси загаW
лом, визначають актуальність подальших досліджень у цьому напрямі.
Ісламські фінансові продукти засновані на контрактах (мають контрактну форму) і можуть бути клаW
сифіковані в межах трьох широких категорій: а) інструменти, подібні борговому фінансуванню; інструW
менти фінансування в рамках Моделі спільної участі у прибутку та збитку; інструменти у вигляді наданW
ня фінансових послуг.
Ісламські фінанси є певною мірою результатом фінансового інжинірингу, намаганням надити ринку
певні види фінансових послуг за допомогою фінансових інструментів, що не суперечать, як існуючому в
мусульманській країні "світському" законодавству (заснованому на загальноприйнятій у світі нормаW
тивноWправовій базі), так й одночасно відповідають ісламським релігійним вимогам та заборонам. Ці заW
борони і принципи визначають специфічні форми фінансових відносин та інструменти їх реалізації.
The article considers the forms and tools of structured finance in the Islamic financial system.
Islamic finance is a way of conducting financial activities that is consistent with religious rules of Islam. The
peculiarity is — a number of certain prohibitions imposed by the provisions of Islamic law. Objective factors
(demographic, political economic) cause an increasing role and influence of the industry over regional financial
markets and international finance, and determine the relevance of further research in this area.
Today, Islamic finance has covered such commercial areas as the capital market, asset management, and
insurance. This type of finance represents all segments of the modern financial market — in commercial banking,
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in equity and venture capital transactions, in trade financing, in insurance and even in financial risks hedging.
Islamic financial products are contractWbased (have a contractual form) and can be classified into three broad
categories: a) instruments similar to debt financing; b) financing instruments under the Profit and Loss Sharing
Model; instruments in the form of financial services.
Despite certain difficulties and obstacles to the development of Islamic finance industry, their volume has
grown rapidly over the last decade, and their banking segment has become systemically important in a broad
regional dimension. Currently, Islamic finance covers a wide range of services. However, banking business
significantly outperforms all other types and as of 2019 accounts for about 80% of total Islamic financial assets.
The second most important segment is sukuk securities market, which is an alternative to conventional bonds.
Islamic finance is, to some extent, the result of financial engineering, an attempt to provide the market with
certain types of financial services through financial instruments that do not contradict both the existing "secular"
legislation in a Muslim country (based on the world's legal framework) and at the same time, meet Islamic religious
requirements and prohibitions. These prohibitions and principles define specific forms of financial relations and
tools for their implementation.
Ключові слова: структуровані фінанси, ісламські фінанси, баланс ісламського банку, Модель спільної
участі у прибутку та збитку, ісламська фінансова система.
Key words: structured finance, Islamic finance, the balance of the Islamic bank, the model of joint participation
in profit and loss, the Islamic financial system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальна фінансова система зазнає постійного
впливу різноманітних факторів технологічного, еконо$
мічного, демографічного та соціокультурного характе$
ру, які визначають динаміку її розвитку й, з часом, ство$
рюють її нову архітектуру, нові форми фінансових
відносин, інструментів, продуктів, послуг. Результатом
такого еволюційного процесу глобальної фінансової
системи можна вважати появу та швидкий розвиток
ісламських фінансів, які є хоча й окремою ланкою, про$
те тісно інтегрованою у глобальне фінансове середови$
ще.
Говорячи про ісламську фінансову модель, необхід$
но розуміти, що мова йде не про формулювання особ$
ливих та відокремлених економічних теорій (ісламські
фінансові інститути підпорядковуються тим же самим
економічним законам), а лише про альтернативні мето$
ди ведення фінансової діяльності в основі яких лежать
структуровані фінансові продукти відповідно до вимог
ісламського права.
З кінця ХХ ст. сектор ісламських фінансів зазнав
істотного зростання і на сьогодні за обсягами активів
становить близько 2 трлн дол. Велика кількість транс$
національних фінансових інститутів у тій чи іншій формі
беруть участь в ісламських фінансах — як глобальні
банківські, інвестиційні, консалтингові, бухгалтерські
або інформаційні компанії. У наш час ісламські фінан$
сові інститути працюють щонайменше у 105 країнах.
Зростання кількості мусульман у світі (на сьогодні —
близько 1,6 млрд осіб, тобто 25% від усього населення пла$
нети, з прогнозним значенням у 2,76 млрд осіб у 2050 р.
[1]) зумовлює величезний потенціал розвитку індустрії
ісламських фінансів.
Своєю чергою збільшення ж частки мусульмансько$
го населення зумовлює зростання попиту на специфічні,
а саме — ісламські, фінансові послуги з боку традицій$
них фінансових інститутів. Отже, об'єктивні демог$
рафічні, політичні та економічні фактори зумовлюють
зростаючу роль та вплив індустрії ісламських фінансів
на регіональні фінансові ринки зокрема і на міжнародні
фінанси загалом, визначають актуальність подальших
досліджень у цьому напрямі.
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Про інформаційну насиченість даної проблематики
яскраво свідчить той факт, що тільки на одному з чис$
ленних інтернет$ресурсів — онлайн$бібліотеці
questia.com — у разі пошукового запиту "ісламські
фінанси" пропонується 4947 публікацій, з яких 1534 —
книги, 303 — статті в академічних виданнях, 883 — жур$
нальні статті, 2223 — газетні статті, 4 — енциклопедії
[2].
Попри велику кількість наукових досліджень та ана$
літичних публікації, ісламські фінанси як академічна
дисципліна стикаються із серйозними викликами, які за$
важають якісному розвитку ісламських фінансових
інститутів та інструментів. Це призводить до відсутності
науково$методологічної бази і проявляється у нестачі
якісного регулювання індустрії та зручних методів оці$
нки ризиків при застосуванні ісламських фінансових
продуктів, у недостатній стандартизації та узгодженості
підходів щодо визначення фінансових інструментів. З
огляду на це, можна констатувати, що як теоретичні
концепції, так і економічні практики ісламських фінансів
перебувають на етапі формування та становлення, що у
свою чергу вимагає подальших наукових досліджень.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
У статті розглядаються форми та інструменти струк$
турованих фінансів в ісламській фінансовій системі.
Відповідно об'єктом статті є процеси та умови функ$
ціонування ісламських структурованих фінансів, а пред$
метом — умови, чинники та детермінанти функціону$
вання специфічних форм фінансових відносин у кон$
тексті ісламської фінансової системи.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Ісламські фінанси — це спосіб ведення фінансової
діяльності, який узгоджується з релігійними правила$
ми ісламу. Особливістю є наявність ряду певних забо$
рон, продиктованих положеннями ісламського права,
основні з яких:
— ріба — заборона на позичкові проценти (лихвар$
ство);
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Таблиця 1. Деякі види фінансових послуг відповідно до релігійних заборон ісламу

Заборона в
ісламському праві
Ріба (riba) (пер. з араб.
– зростання, приріст,
збільшення)
Гарар (gharar) (пер. з
араб. – небезпека,
невизначеність, ризик)

Мейсір (maisir) (пер. з
араб. – азартна гра)

Харам (haram) (пер. з
араб. – заборонене)

Аналог в ісламських
фінансах
Різноманітні схеми
інвестиційного
кредитування та
проєктного
фінансування
Такафул – ісламське
страхування

Визначення
Розподіл ризиків, пайова участь. Банк
вивчає проєкт, аналізує ризики,
отримує частину прибутку
позичальника

Принципи такафул багато в чому
схожі з принципами взаємного
страхування. Страхувальник,
сплативши страхову премію, стає як
би «акціонером» компанії та отримує
частину її прибутку за підсумками
року
Закят – обов’язковий (для
Наявність закят
(окремий податок), вакф мусульман) річний податок у вигляді
(аналог трасту) замість добровільного пожертвування у фонд
на користь бідних або тих, хто цього
заборони лотерей, у
потребує.
тому числі й
Вакф – невідчужуване майно (як
благодійних
рухоме так і нерухоме), передане на
благодійні (релігійні) цілі
Адаптація банківських послуг до
«Ісламські вікна» у
вимог шаріату. Кошти мусульман
конвенціональних
розміщуються в дозволені ісламом
(традиційних) банках
види діяльності за допомогою
інструментів, які не суперечать
ісламському праву

Джерело: [3].

— гарар — заборона на зайву невизначеність, стро$
кові операції, асиметрію інформації;
— мейсір — заборона спекулятивної поведінки, над$
лишкового ризику, азартних ігор;
— харам — заборона на ведення та участь у недо$
зволених видах діяльності.
Крім фундаментальних заборон, існують і деякі ос$
новні принципи, а саме: співфінансування ризиків (які
мають бути розподілені між учасниками), транспа$
рентність договорів (відсутність будь$яких попередніх
умов які визначають настання зобов'язань щодо їх ви$
конання), відсутність застави (гроші не визнаються то$
варом), неможливість продати товар яким продавець не
володіє (унеможливлює маржинальну торгівлю, англ.
margin trading), неможливість банків мультиплікувати
грошову масу (в теорії, ісламський банкінг — це банкінг
з 100% резервуванням), фінансові транзакції мають бути
підкріплені реальною економічною діяльністю (унемож$
ливлює спекулятивні транзакції).
Ці заборони і принципи визначають специфічні фор$
ми фінансових відносин та інструменти їх реалізації.
Так, наприклад, заборона на позичковий процент транс$
формувала ісламський банкінг в аналог методик інвес$
тиційного кредитування та проектного фінансування,
яке пов'язане з поділом ризиків і участю банку (пайо$
вою або не пайовою) в прибутку позичальника. Резуль$
татом заборони на невизначеність (наприклад, у класич$
ному договорі страхування вона виражається у вигляді
ймовірності настання страхового випадку) стала поява
специфічної системи ісламського страхування — така$
фул, в основі якої лежить механізм розподілу прибут$
ку і збитків між учасниками та оператором. Наявність
хараму змусила банківські інститути створювати так
звані "ісламські вікна" для розподілу грошових потоків
(як залучених, так і розміщених) між традиційними бан$
ківськими операціями та операціями, які проводяться
відповідно до вимог шаріату [3].
Деякі види фінансових послуг, що сформувалися під
впливом релігійних вимог та заборон, наведено в таблиці 1.
Однак жорсткість релігійних заборон пом'якшуєть$
ся широким колом їх трактування. Наприклад, урядові
запозичення в деяких мусульманських країнах не ви$
знаються як ріба, оскільки не мають ознак лихварства.
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В той же час, гарар буває кількох видів: допустимий
(оскільки невизначеність є у будь$якій угоді), проміжний
і надлишковий, наявність якого позбавляє договір юри$
дичної сили, з усіма наслідками, що звідси випливають.
При цьому досі у шаріатських правознавців немає зго$
ди щодо ступеня гарар, при якому договір стає не
дійсним. З іншого боку, заборона на спекуляцію зовсім
не заважає використовувати деякі похідні фінансові
інструменти в зміненій формі на дубайських фондових
біржах — NASDAQ Dubai і Borse Dubai. А відсутність
або навіть неможливість у межах ісламського фінансо$
вого права застосовувати деякі фінансові інструменти
компенсується, так званим "екстреним правилом", що
дає можливість мусульманам користуватися "тради$
ційними" фінансовими послугами доти, доки не з'явить$
ся продукт, який "задовольнятиме вимоги шаріату".
Найбільшу гнучкість у поєднанні шаріатських норм з
потребою фінансових ринків в різноманітних інструмен$
тах виявляють південно$азійські ісламські фінансисти
(Малайзія, Індонезія, Бангладеш), часто викликаючи кри$
тику і звинувачення, з боку більш консервативних арабсь$
ких правознавців, у використанні псевдо ісламських ме$
тодів фінансування. Наприклад, замаскованим кредиту$
ванням можна вважати договір бай аль$іна, за яким "кре$
дитор" купує актив у клієнта по спотовій ціні, яка і є "по$
зикою". В подальшому актив перепродується назад
клієнту за вищу ціну з відстрочкою платежу, розділе$
ною на кілька внесків, що являє собою "погашення по$
зики".
Ісламські фінансові продукти засновані на контрак$
тах (мають контрактну форму) і можуть бути класифі$
ковані в межах трьох широких категорій [4]:
— Інструменти, подібні борговому фінансуванню,
структуровані у вигляді продажу з націнкою та відкла$
деними платежами (мурабаха) або купівлі з відкладеною
поставкою активу (салам для звичайних товарів, істісна
для промислових) та у вигляді оренди (іджара) з різно$
манітними опціями щодо платежів. Класичне кредиту$
вання дозволяється лише на безвідсотковій основі (кард
хасан) і часто використовується для поточних депозитів,
при благодійництві або мікрофінансуванні у різнома$
нітних програмах підтримки малого бізнесу, малозабез$
печених, при реалізації соціально важливих проєктів.
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Таблиця 2. Стилізований баланс ісламського та звичайного банків

Баланс ісламського банку

Баланс звичайного банку

Активи:
Готівкові кошти та їх еквіваленти.
Інвестиції в цінні папери.
Дебіторська заборгованість.
Інвестиції в лізингові активи.
Інвестиції в нерухоме майно.
Акціонерне / дольове фінансування.
Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.
Основні засоби.
Інші активи
Пасиви:

Активи:
Готівкові кошти та їх еквіваленти.
Інвестиції в цінні папери.
Кредити та аванси клієнтам.
Гарантійні депозити (в ЦБ тощо)
Інвестиції в асоційовані і дочірні компанії.
Основні засоби.
Інші активи
Пасиви:
Поточні рахунки.
Строкові депозити.
Інші пасиви

Поточні рахунки.
Інші пасиви
Капітал PSIA
PSIA (нецільові).
Резервний фонд вирівнювання прибутків.
Резервний фонд інвестиційних ризиків
Власний капітал
[Позабалансові рахунки]
PSIA (цільові) / акредитиви / банківські
гарантії

Власний капітал
[Позабалансові рахунки]
Акредитиви / банківські гарантії /
деривативи

Джерело: складено автором за даними [6; 7].

— Інструменти фінансування в рамках Моделі
спільної участі у прибутку та збитку (англ. Profit$and$
loss$sharing model (PLS$model)) з двома модальностями:
а) участь у розподілі прибутку і покритті збитку (муда$
раба), відповідно до якої фінансовий учасник (інвестор
або банк) надає капітал, а бенефіціар — робочу силу,
компетенції, інші активи. Прибутки спільно розподіля$
ються, але збитки несе лише фінансовий учасник, який
не має права втручатися в управління наданими кошта$
ми, якщо не буде доведено недбалість чи порушення кон$
тракту іншою стороною; б) солідарний розподіл як при$
бутку так й збитку між учасниками (мушарака). Прибу$
ток розподіляється між партнерами згідно з поперед$
ньою угодою, а збиток пропорційно внескам капіталу.
— Інструменти у вигляді надання фінансових по$
слуг, наприклад, угода щодо зберігання (безвідсотко$
вого) грошових коштів клієнта (вадія) — має таку ж саму
функціональність що й чекові та поточні рахунки в зви$
чайних банках; або лінійка агентських контрактів (ва$
кала), яка охоплює брокерські послуги, управління
активами (fund management), страхові послуги, тран$
закції на грошовому ринку (перш за все міжбанківсько$
му).
Сьогодні ісламські фінанси охоплюють широкий
спектр послуг. Проте, банківська діяльність суттєво пе$
реважає всі інші види і станом на 2019 рік, за даними Ради
ісламських фінансових послуг складає близько 80% за$
гальних ісламських фінансових активів. Другим за важ$
ливістю сегментом є ринок сукук — цінних паперів, що
є альтернативою конвенціональним облігаціям і скла$
дає майже 15%. Інші послуги (проте дуже незначною ча$
сткою — менш ніж 5%) включають ісламське фінансове
структурування лізингу, інвестиційних фондів, страху$
вання та мікрофінансування [5].
Сутність ісламських фінансів добре можна зрозум$
іти порівнюючи статті балансу ісламського та звичай$
ного банків (таблиця 2).
Ісламський банкінг відрізняється від звичайного
банківського бізнесу в декількох аспектах. Внаслідок
заборони відсотків ісламські банки фондуються шляхом
безпроцентних поточних рахунків (безвідсоткові пози$
ки (benevolent loans) або договорів зберігання (safe$
keeping contracts)), а також шляхом Інвестиційних ра$
хунків дольової участі (англ. Profit$sharing investment
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accounts (PSIA)), за якими інвестори отримують дохід
за фактом кінцевої прибутковості банку (ex post) або
за фактом доходності портфеля активів, в які інвесту$
валися кошти з цих рахунків. Відповідно за своїми ак$
тивними операціями, банки займаються не кредитуван$
ням, а продажом, орендою, фінансуванням у рамках
Моделі спільної участі у прибутку та збитку, наданням
комісійних послуг. Своєю чергою доход банку визна$
чається прибутковістю транзакцій, що лежать в основі
цієї сукупності активних операцій.
Резервні фонди вирівнювання прибутків та покрит$
тя інвестиційних ризиків формуються з метою досягнен$
ня цільової доходності інвестиційного портфеля за всіма
активними операціями банку.
Існують також певні відмінності у структурі поза$
балансових статей: ісламським банкам заборонено
здійснювати угоди з деякими типами деривативів, таки$
ми, наприклад, як валютні форвардні та ф'ючерсні кон$
тракти. Крім того існує диференціація Інвестиційних
рахунків дольової участі (PSIA), які можуть бути цільо$
вими (restricted) — власник рахунку уповноважує банк
інвестувати свої кошти в обрані ним самим типи активів
та нецільовими (unrestricted) — об'єкти інвестування
коштів клієнта визначається самим банком.
У більшості юрисдикцій звичайним банкам дозво$
ляється надавати фінансові послуги, які відповідають ви$
могам ісламського права за допомогою, так званих,
"ісламських вікон" або повністю відокремлених юридич$
них осіб, таких як дочірні компанії.
Іншим важливим сегментом, притаманним лише
ісламським фінансам, є ринок цінних паперів сукук —
ісламського еквіваленту облігації, подібних до борго$
вих цінних паперів забезпечених активами (англ. asset$
backed securities, mortgage$backed securities). Бухгал$
терська і аудиторська організація ісламських фінансо$
вих інститутів (англ. Accounting and Auditing
Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)),
метою діяльності якої є стандартизація фінансової
звітності, бухгалтерського обліку та аудиту, офіційно
визначає сукук як: "сертифікати рівної вартості, що
являють собою неподільні частки у власності на мате$
ріальні активи, товари та послуги, активи окремих проєк$
тів або активи що створюються в рамках спеціальної
інвестиційної діяльності, що надає власнику сертифіка$

Економiка та держава № 11/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Чиста мурабаха (купівля$продаж на внутрішньому ринку)

Пояснення рисунку:
Мурабаха (продаж за вартістю плюс прибуток на
основі відстрочених платежів) передбачає дві окремі
угоди – між банком та покупцем (1) та між продавцем
майна та покупцем (2). У випадку чистої мурабахи, банк
купує майно (етапи 3-5), продає його покупцеві (6),
згідно з угодою про мурабаху (1). Зобов’язання покупця
за відстроченими платежами забезпечуються закладною
на майно (7), до повної сплати визначеної суми,
періодичними платежами протягом визначеного терміну
(8).

Рис. 1. Структуровані угоди в ісламських фінансах (приклади фінансування банком угод купівліMпродажу)

ту право користування майном і доходами від нього" [8].
На відміну від звичайної облігації — простого зо$
бов'язання сплатити позику, сукук засвідчує дольову
власність у дебіторській заборгованості (сукук аль$му$
рабаха), в оренді (сукук аль$іджара), в будівельному
проекті (сукук аль$істісна), у відстроченому постачанні
товарів (сукук аль$салам), у спільному партнерстві або
в інвестиційній діяльності (сукук аль$мушарака, сукук
аль$мудараба). Сплата основної суми, як правило емі$
тентом не гарантується, а доход за цим сертифікатом
залежить від прибутковості (забезпеченості грошови$
ми потоками) того активу, що лежить в основі емісії су$
кук [9].
Важливим елементом механізму емісії сукук є на$
явність "реальних активів", які можуть: а) служити за$
безпеченням емітованих сертифікатів (англ. asset$backed
securities); б) використовуватися в комерційних транзак$
ціях з метою отримання доходу (англ. asset$based
securities). У першому випадку передбачається справж$
ня сек'юритизація, коли інвестор (держатель сертифі$
кату) набуває майнових прав на активи або частину при$
бутку разом з співрозмірною часткою ризику. В друго$
му випадку, емісія сукук використовується лише для
придбання реальних активів, які потім інвестуються,
торгуються або здаються в оренду в інтересах інвесто$
ра (держателя сертифікату).
Окрім вже вищевказаних особливостей ісламських
фінансів, таких як наявність заборон на певні види
фінансових транзакцій та використання інструментів
Моделі спільної участі у прибутку та збитку, ще однією
важливою відзнакою є широке застосування структу$
рованих угод.
На практиці ісламським фінансовим інститутам до$
водиться вдаватися до складного нашарування угод щоб
створити їх подібними до звичайних фінансових інстру$
ментів та послуг, з урахуванням існуючих обмежень
ісламського фінансового права. Наприклад, у випадку
боргового фінансування відсотки банком не стягують$
ся, натомість заздалегідь обумовлюються періодичні
платежі (на основі очікуваної норми доходності), які
нараховуються на базовий актив у вигляді маржі (на$
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цінки) при купівлі$продажу, або у вигляді орендної пла$
ти, що стягуватися за використання базового активу. Це
призводить до мінімальних розбіжностей з звичайними
фінансами по суті, проте, вимагає складного нашаруван$
ня транзакцій із залученням третіх сторін — відокрем$
лених афільованих юридичних осіб, компаній SPV або
SPE (англ. special purpose vehicle, або special purpose
entity). Зрозуміло, що таке структурування створює
додаткові ризики (кредитні, ринкові, операційні, пра$
вові) на різних стадіях виконання ісламського фінансо$
вого контракту.
Прикладом складності ісламських структурованих
угод можуть слугувати мурабаха та таваррук$мурабаха
(продаж за вартістю плюс прибуток на основі відстро$
чених платежів), які можуть включати в себе багато
транзакцій, у тому числі з більш ніж одним товаром та
безліч передач права власності — додаткового нашару$
вання для дотримання вимог ісламського права (рису$
нок 1 та 2). Ці угоди дозволяють імітувати звичайну іпо$
теку, але з додатковою кількістю транзакцій та контра$
гентів, залучених протягом життєвого циклу іпотечно$
го кредиту.
Проте, попри певні складнощі та перешкоди для роз$
витку індустрії ісламських фінансів, їх обсяг протягом
останнього десятиліття стрімко зростав, а їх банківсь$
кий сегмент набув системної важливості у широкому ре$
гіональному вимірі. За прогнозами, ісламські фінанси
будуть і надалі збільшувати свою вагу у фінансових си$
стемах мусульманських країн, особливо тих, де існує
низький рівень охоплення населення банківськими по$
слугами. Іншим довгостроковим фактором розвитку
ісламських фінансів є також значні заощадження нако$
пичені багатьма країнами$експортерами нафти, які, за
певних умов, можуть бути інвестовані у фінансові про$
дукти що відповідають вимогам ісламського права [10].
Подальше зростання ісламських фінансів обіцяє низку
переваг, як для окремих країн (у частині більшої інклюзії
свого населення до ринків фінансових послуг), так і для
глобальної фінансової системи (в частині більшої різно$
манітності форм фінансових відносин, що сприяє за$
гальній стійкості всієї системи).
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таваррук$мурабаха (купівля$продаж на внутрішньому ринку)

Пояснення рисунку:
У випадку з угодою таваррук банк не купує
специфічне майно для свого клієнта, а натомість купує
стандартизований товар (біржовий), в даному випадку
це метал (3) та (4). Потім банк продає товар своєму
клієнту (наприклад, покупцеві будинку) за ціною в яку
включена його норма доходності (5) та оформлює
закладну (6). На іншому етапі покупець продає (7) товар
за грошові кошти (8), які потім використовуються
(разом з будь-яким капіталом покупця) для придбання
(9) специфічного майна (10), в у продавця (даному
випадку це будинок). Зобов’язання клієнта банку за
товарною угодою (сума купівлі металу), сплачуються,
періодичними платежами протягом визначеного
терміну, імітуючи структуру платежів за звичайною
відсотковою позикою на житло.

Рис. 2. Структуровані угоди в ісламських фінансах (приклади фінансування банком угод купівліMпродажу)

Часто стверджується, що ісламські фінанси за своєю
суттю, менш схильні до криз, оскільки особливості їх
моделей та інструментів фінансування зменшують ле$
веридж (англ. leverage — стратегії боргового фінансу$
вання, коефіцієнт боргового капіталу), сприяють кра$
щому ризик$менеджменту, як з боку фінансових уста$
нов, так і їх клієнтів. Також стверджується, що ісламські
фінанси є більш стабільними та стійкими, ніж звичайні
фінанси, оскільки: а) передбачають заборону спеку$
ляцій; б) повністю забезпечені активами; в) засновані на
строгих етичних застереженнях. Більш того, практична
діяльність свідчить, що ісламські фінансові установи мо$
жуть бути ефективною платформою для розширення
доступу до фінансування компаній малого та середньо$
го бізнесу, тим самим підтримуючи зайнятість, економ$
ічне зростання та розвиток [11].
Існують і проблемні аспекти розвитку індустрії.
Наприклад, попри зусилля ісламських фінансових ре$
гуляторів щодо впровадження стандартів, у багатьох
країнах галузь продовжує функціонувати на основі ре$
гуляторної бази звичайних фінансів, яка не в повній
мірі враховує особливий характер ісламських фінан$
сових відносин. Індустрії, що знаходиться на етапі сво$
го становлення, і якій досі не вистачає економії на мас$
штабах, доводиться функціонувати в умовах відсут$
ності чітких правових та податкових норм, відсутності
розвиненої фінансової інфраструктури та доступу до
інститутів підтримки фінансової безпеки та ліквідності
центральних банків. Наявна ж інфраструктура не зав$
жди відповідним чином враховує особливості ісламсь$
ких фінансів.
ВИСНОВКИ
Результатом еволюційного процесу глобальної
фінансової системи можна вважати появу та швидкий
розвиток ісламських фінансів, які є хоча й окремою лан$
кою, проте тісно інтегрованою у глобальне фінансове
середовище. Говорячи про ісламську фінансову модель
необхідно розуміти, що мова йде про альтернативні ме$
тоди ведення фінансової діяльності, в основі яких ле$
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жать структуровані фінансові продукти відповідно до
вимог ісламського права.
Ісламські фінансові продукти засновані на контрак$
тах (мають контрактну форму) і можуть бути класифі$
ковані в межах трьох широких категорій:
— Інструменти, подібні борговому фінансуванню,
структуровані у вигляді продажу з націнкою та відкла$
деними платежами або купівлі з відкладеною поставкою
активу та у вигляді оренди з різноманітними опціями
щодо платежів.
— Інструменти фінансування в рамках Моделі
спільної участі у прибутку та збитку.
— Інструменти у вигляді надання фінансових послуг.
Сьогодні ісламські фінанси охоплюють широкий
спектр послуг. Тим не менш, банківська діяльність сут$
тєво переважає всі інші види і станом на 2019 рік скла$
дає близько 80% загальних ісламських фінансових акти$
вів. Другим за важливістю сегментом є ринок сукук —
цінних паперів, що є альтернативою конвенціональним
облігаціям.
На практиці ісламським фінансовим інститутам до$
водиться вдаватися до складного нашарування угод щоб
створити їх подібними до звичайних фінансових інстру$
ментів та послуг, з урахуванням існуючих обмежень
ісламського фінансового права. Наприклад, у випадку
боргового фінансування відсотки банком не стягують$
ся, натомість заздалегідь обумовлюються періодичні
платежі (на основі очікуваної норми доходності), які
нараховуються на базовий актив у вигляді маржі (на$
цінки) при купівлі$продажу, або у вигляді орендної пла$
ти, що стягуватися за використання базового активу. Це
призводить до мінімальних розбіжностей з звичайними
фінансами по суті, проте, вимагає складного нашаруван$
ня транзакцій із залученням третіх сторін — відокрем$
лених афільованих юридичних осіб, компаній SPV або
SPE (англ. special purpose vehicle, або special purpose
entity). Зрозуміло, що таке структурування створює
додаткові ризики (кредитні, ринкові, операційні, пра$
вові) на різних стадіях виконання ісламського фінансо$
вого контракту.
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Ісламські фінанси є, певною мірою, результатом
фінансового інжинірингу, намаганням надити рин$
ку певні види фінансових послуг за допомогою
фінансових інструментів що не суперечать, як існу$
ючому в мусульманській країні "світському" зако$
нодавству (заснованому на загальноприйнятій у
світі нормативно$правовій базі), так й одночасно
відповідають ісламським релігійним вимогам та за$
боронам.
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РОЛЬ І МІСЦЕ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ
ГОСПОДАРСТВ У СУБ'ЄКТИ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СФЕРІ
АГРОБІЗНЕСУ
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PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

THE ROLE AND PLACE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE TRANSFORMATION PROCESS
OF PERSONAL PEASANT ECONOMY INTO BUSINESS ENTITIES IN THE FIELD OF AGRIBUSINESS

У статті розкрито роль і місце місцевих органів самоврядування в процесі трансформації особистих
селянських господарств у суб'єкти підприємницької діяльності в сфері агробізнесу. Партнерська взаємоW
дія сільських бібліотек, які фінансуються за рахунок коштів сільської об'єднаної територіальної громади
з місцевими органами влади, направлена на вирішення проблем комплектування фондів, зміцнення її
матеріальноWтехнічної бази, розвиток сучасних інформаційних технологій, реалізацію інноваційних
проєктів, впровадження у практику бібліотек нових форм проведення фахових публічних заходів.
Встановлено, що важливим напрямом державної та регіональної підтримки функціонування ОСГ, які
спеціалізуються на вирощуванні продукції рослинництва, є закупівля лишків. Вважаємо, що закупівлі
сільськогосподарської продукції, виробленої такими господарствами, мають здійснювати заготівельниW
ми організаціями за рахунок коштів об'єднаних територіальних громад за умови забезпечення вільного
доступу всіх зацікавлених осіб до інформації про закупівельні ціни на продукцію рослинництва і терміW
ни постачання в разі отримання за неї громадянамиWвласниками ОСГ попередньої оплати. Зазначена
інформація публікується заготівельними організаціями в засобах масової інформації, а також доводитьW
ся до загального відома в інший спосіб.
The article sets out the role and place of local governments in the transformation process of personal peasant
economy into business entities in the field of agribusiness. Partnership of rural libraries, financed by the rural
united territorial community with local authorities, is aimed at solving the problems of funds acquisition,
strengthening its material and technical base, development of modern information technologies, implementation
of innovative projects, new forms introduction of libraries conducting professional public events. We consider
that such an event will facilitate the organization of client places for remote video meetings with specialists of
agricultural advisory services, trainings on joint business projects development, as well as the latest activities,
social protection management and other institutions.

54

Економiка та держава № 11/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
It is defined that an important area of state and regional support for the operation of personal peasant economy
(PPE), which specialize in growing crop products, is the purchase of surplus. We believe that the procurement of
agricultural products produced by such farms should be carried out by procurement organizations at the expense
of the united territorial communities, provided that all interested parties have free access to information on
purchase prices for crop products and delivery times if received by PPE owners prepayment. This information is
published by procurement organizations in the media, and is also made public in another way.
In our opinion, the support centers and personal peasant economy development of the population will be the
connecting link of procurement organizations with personal peasant farms and bodies of united territorial
communities. Local selfWgovernment bodies through a system of information and analytical support and centers
for support and development of personal peasant economy (CSDPE) can coordinate the activities of procurement
organizations and other business entities in the formation of rational conditions for the development of PPE,
organize the purchase of agricultural products and raw materials, provide a range of services.

Ключові слова: особисте селянське господарство, сільська громада, органи місцевого самоврядування,
сільськогосподарська продукції, суб'єкти підприємницької діяльності.
Key words: personal peasant economy, rural community, local selfgovernment bodies, agricultural products,
business entities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Особисті селянські господарства (ОСГ) пройшли
тривалий історичний шлях, довівши свою життє$
здатність і стійкість. У сучасних умовах функціонуван$
ня аграрної економіки вони відіграють важливу роль у
забезпеченні населення продуктами харчування, а
підприємств харчової промисловості — сільськогоспо$
дарською сировиною, сприяють зайнятості сільського
населення. За даними Державної служби статистики
України, в 2018 р. налічується 3,9 млн особистих се$
лянських господарств, які мають у своєму розпоряд$
женні 2,5 млн га сільськогосподарських угідь (у серед$
ньому по 0,64 га на одне господарство населення), що
дало змогу сконцентрувати в них 98,1 % загального ви$
робництва картоплі, 85,6 % — овочів, 78,4 % — фруктів,
72,6 % — молока.
Ведення виробничої діяльності в особистих селянсь$
ких господарствах характеризується високим рівнем ви$
користання живої праці, створенням передумов для вто$
ринної зайнятості сільського населення, а в умовах про$
яву деструктивних явищ у суспільно$політичному житті
країни вони є основним місцем прикладання праці та
розглядаються як стабілізуючий чинник впливу негатив$
них соціальних процесів.
Враховуючи низьку купівельну спроможність сіль$
ського населення, особисте селянське господарство
слугує джерелом забезпечення своїх членів продукта$
ми харчування, а враховуючи наявність родинних і не$
формальних зв'язків — і для інших сільських та міських
домогосподарств. Окрім того, в умовах недостатнього
рівня фінансового забезпечення сільського населення
доходи від реалізації продукції, отриманої від особис$
того селянського господарства, є одним з основних
джерел формування сукупних ресурсів сільських домо$
господарств.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання економічної природи функціонування осо$
бистих селянських господарств грунтовано вивчали
відомі українські вчені: І. Баланюк, І. Демчак, Г. Ка$
летнік, І. Свиноус, С. Кальченко, М. Кропивко, А. Ма$
зур, В. Месель$Веселяк, О. Шпикуляк та інші дослідни$
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ки. Їхні розробки мають вагоме значення і слугують
основою для формування сучасних економічних по$
глядів щодо перспектив функціонування особистих се$
лянських господарств та створення на їх основі малих
суб'єктів підприємницької діяльності у сфері агробізне$
су в умовах трансформації економічних відносин в Ук$
раїні.
У нинішніх економічних умовах, коли особисті се$
лянські господарства стали основними товаровиробни$
ками окремих видів сільськогосподарської продукції,
постає необхідність комплексного оцінювання їхньої
діяльності з метою з'ясування основних чинників
стійкості за загрозливих проявів деструктивних явищ у
суспільно$політичному житті країни.
Вищеперелічені аспекти дослідження особливостей
функціонування діяльності ОСГ зумовили виокремлен$
ня комплексу завдань, розв'язання яких розглядається
як надзвичайно важливе для стійкого функціонування
аграрного сектору України, наповнення вітчизняною
сільськогосподарською продукцією внутрішнього рин$
ку країни та створення надійного механізму соціально$
го захисту населення в період прояву кризових явищ в
економіці держави.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка теоретичних, мето$
дологічних положень і практичних рекомендацій щодо
трансформації особистих селянських господарств у
фермерські за підтримки органів місцевого самовряду$
вання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Нині слід відзначити низький рівень інформаційно$
го забезпечення ОСГ та інших дрібних виробників на
селі щодо цінової ситуації на споживчому ринку і за$
ходів з організації роздрібного продажу товарів безпо$
середньо виробниками. Це питання повинно вирішува$
тися шляхом створення в Україні цілісної системи
інформаційно$аналітичного забезпечення агропромис$
лового комплексу України, яка б передбачала: підготов$
ку щоденних, щотижневих, щомісячних, щоквартальних
інформаційно$аналітичних звітів та довідок про цінову
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ситуацію на продовольчих ринках; надання оператив$
ної інформації про заходи на місцевому та загальнодер$
жавному рівні щодо підтримки сільгоспвиробників усіх
форм власності, а також вичерпну інформацію про умо$
ви та можливості участі у таких заходах; формування
бази даних про рух продовольчих товарів на внутріш$
ньому і зовнішніх ринках, їх залишки, переробку тощо;
інформацію про кращу сільськогосподарську практику,
у т.ч. новітні технології вирощування, зберігання та пе$
реробки продукції; іншу актуальну інформацію, яка
сприятиме формуванню сільськогосподарськими вироб$
никами прогнозованої виробничої та збутової політи$
ки [1].
Вважаємо, що важливу роль у формуванні інфор$
маційно$аналітичного забезпечення функціонування
особистих селянських господарств та розвитку на їх
основі суб'єктів малого бізнесу в сфері агропідприєм$
ництва повинні відігравати сільські бібліотеки. Метою
економічного партнерства з суб'єктами агропідприєм$
ництва для бібліотек може бути інформаційна підтрим$
ка місцевого бізнесу, залучення позабюджетних коштів
на розвиток бібліотечних ресурсів, удосконалення об$
слуговування. Цей різновид партнерства в Україні
тільки набуває розвитку. Дуже часто взаємодія бібліо$
тек із бізнес$структурами обмежується одержанням
благодійної або спонсорської допомоги. Форми
співпраці, в яких бібліотека позиціонує себе як інсти$
тут сприяння розвитку бізнесу, найбільш активно роз$
виваються у сільській місцевості. Сільські бібліотеки
повинні надавати власникам особистих селянських гос$
подарств, фермерам інформацію про новітні методи
обробітку землі, сорти культур, види добрив, розведен$
ня домашніх тварин, утримання бджіл, ринки збуту про$
дукції тощо. Заслуговує на увагу досвід сільських бібліо$
тек Миколаївщини на допомогу реалізації пілотного
проекту бізнес$розвитку плодоовочівництва для
дрібних і середніх фермерів та власників особистих
підсобних господарств з вирощування й збуту плодо$
овочевої продукції [2]. Цей проєкт функціонує в півден$
них областях України за сприяння Міністерства закор$
донних справ, торгівлі й розвитку Канади та мас на меті
підвищення прибутків малих і середніх виробників пло$
доовочевої продукції. Районні та сільські бібліотеки
Миколаївщини активно поширюють інформацію про
проект серед домогосподарств. Значним поштовхом для
залучення учасників проекту став конкурс для бібліо$
тек "Допоможи своєму односельцю стати учасником
Українського проекту бізнес$розвитку плодоовочівниц$
тва". За його результатами кількість учасників проекту
збільшилася зі 100 осіб у жовтні 2015 р. до понад 2 тис.
у січні 2016 р. [177—180].
Вважаємо, що на території України повинна реалі$
зувати інноваційна модель сучасної сільської бібліоте$
ки як багатофункціонального інформаційно$культурно$
го, просвітницького центру із використанням сучасних
інформаційно$комунікаційних технологій. Сільська
бібліотека, на нашу думку, має обслуговувати також й
різні категорії місцевого населення, організовувати до$
ступ до правової та ділової інформації, стати головним
елементом соціально$культурної інфраструктури села,
здатною залучити зовнішні ресурси, надати імпульс про$
цесам соціальних перетворень на селі. Вважаємо, що на
їх основі створюється можливість створити центри
підтримки функціонування ОСГ та малого бізнесу в
сфері агро бізнесу.
Партнерська взаємодія сільських бібліотек, які
фінансуються за рахунок коштів сільської об'єднаної
територіальної громади з місцевими органами влади,
направлена на вирішення проблем комплектування
фондів, зміцнення її матеріально$технічної бази, роз$
виток сучасних інформаційних технологій, реалізацію
інноваційних проектів, впровадження у практику бібліо$
тек нових форм проведення фахових публічних заходів.
Вважаємо, що такий захід сприятиме організації
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клієнтських місць для дистанційних відеозустрічей з
фахівцями сільськогосподарських дорадчих служб,
тренінгів із спільної розробки бізнес$проектів, а також
новітніх видів діяльності, управління соціального захи$
сту та інших установ. Таким чином, фахівці сільських
бібліотек зможуть надавати послуги для маломобільних
груп населення, а також диверсифікувати сферу своєї
поточної діяльності.
На нашу думку, з розвитком комунікаційних техно$
логій і накопичення сільськими бібліотеками інформації
в електронному вигляді кількість віддалених користу$
вачів буде з кожним роком зростати. Очевидно, що роз$
виток інформаційного та юридичного обслуговування,
створення інформаційних центрів ОТГ на базі сільських
бібліотек зменшить трансакційні витрати господарств,
що сприятиме ефективному господарюванню.
Важливим напрямом державної та регіональної
підтримки функціонування ОСГ, які спеціалізуються на
вирощуванні продукції рослинництва, є закупівля лиш$
ків. Вважаємо, що закупівлі сільськогосподарської про$
дукції, виробленої такими господарствами, мають
здійснювати заготівельними організаціями за рахунок
коштів об'єднаних територіальних громад за умови за$
безпечення вільного доступу всіх зацікавлених осіб до
інформації про закупівельні ціни на продукцію рослин$
ництва і терміни постачання в разі отримання за неї гро$
мадянами$власниками ОСГ попередньої оплати. Зазна$
чена інформація публікується заготівельними організа$
ціями в засобах масової інформації, а також доводить$
ся до загального відома в інший спосіб.
Сільські громадяни, які ведуть ОСГ, звертаються в
заготівельні організації за інформацією про закупівлі
сільськогосподарської продукції, в тому числі й на умо$
вах попередньої оплати. У разі згоди громадяни$влас$
ники особистого селянського господарство з умовами
закупівель, заготівельна організація укладає з ним до$
говір купівлі$продажу сільськогосподарської продукції
та здійснює її попередню оплату. Величина попередньої
оплати за сільгосппродукцію заготівельних організацій
громадянами$власниками ОСГ, обумовлюється в укла$
дених ними договорів [3]. Саме тому необхідно рефор$
мувати і вдосконалювати відносини заготівельних орга$
нізацій із власниками ОСГ, а визначальним елементом у
цьому є створення центрів підтримки і розвитку особи$
стих селянських господарств населення (ЦПРОСГ).
Важливо відзначити і те, що ЦПРОСГ є структур$
ними підрозділами заготівельних організації. На тери$
торії об'єднаної територіальної громади вони спільно з
місцевими органами самоврядування координують
діяльність заготівельників із власниками ОСГ у сіль$
ських населених пунктах щодо організації закупівель
продукції рослинництва тощо. Нами пропонується зо$
середити увагу центрів підтримки і розвитку особистих
селянських господарств на вирішенні таких завдань:
1. Створення в ОТГ ефективної системи закупівель
і реалізації сільськогосподарської продукції, виробле$
ної ОСГ з подальшою реалізацією її кінцевим спожива$
чам.
2. Сприяння власникам ОСГ у нарощенні обсягів
виробництва продукції рослинництва шляхом забезпе$
чення достатньої кількості насіння сільськогосподарсь$
ких культур, саджанців плодових дерев і винограду:
проведення інформаційних консультацій, а також се$
мінарів, конференцій, виставок, ярмарків тощо.
3. Надання жителям сільських населених пунктів
комплексу послуг, у тому числі побутових.
Вважаємо, що торговельні площі ЦПРОСГ можна
розташовувати в торговельних закладах колишньої
сільської споживчої кооперації як спеціалізовані секції:
насіння елітних сортів картоплі, зернових і зернобобо$
вих культур, трав, овочевих і квіткових культур; міне$
ральних добрив, грунту; засобів захисту рослин; літе$
ратури з питань тваринництва, рослинництва, ведення
домашнього господарства; електропобутових товарів;
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сільськогосподарського інвентаря; будівельних мате$
ріалів та ін.
Отже, на нашу думку, центри підтримки та розвит$
ку особистих селянських господарств населення будуть
з'єднувальною ланкою заготівельних організацій з осо$
бистими селянськими господарствами та органами
об'єднаних територіальних громад. Органи місцевого
самоврядування через ЦПРОСГ можуть координувати
діяльність заготівельних організацій та інших суб'єктів
господарювання щодо формування раціональних умов
розвитку ОСГ, організовувати закупівлю сільськогос$
подарської продукції і сировини, надавати комплекс
послуг.
До сьогодні вважається, що діяльність селянського
господарства з виробництва сільськогосподарської про$
дукції орієнтована переважно на споживання ним про$
дукції [4]. Слід зазначити, що на сьогодні не врахову$
ються суттєві структурні зміни, які відбулись в останні
десятиріччя в цій сукупності виробників, адже майже
кожне четверте із цих господарство підвищило рівень
своєї товарності та більш ніж 80 % власно виробленої
продукції спрямовує на продаж, а не для споживання
всередині господарства [5]. З одного боку, така діяль$
ність має соціальну спрямованість, це сфера отримання
доходів сільськими жителями, для багатьох вона —
єдине реальне джерело доходів для формування сімей$
ного бюджету, а з іншого — за рахунок цього сектору
держава досягає належного рівня продовольчої безпе$
ки.
Особливістю індивідуально$ та сімейно$самозайня$
тих форм господарювання є використання активів, які
знаходяться у спільно$сумісній власності членів сімей
незалежно від того, для скількох із них самостійне гос$
подарювання є основним видом діяльності. Також має
певні відмінності й характер трудових відносин між
ними, які базуються на солідарно$ та взаємовідповідаль$
ності, а не на відносинах найму.
Практично в усіх країнах ЄС громадяни мають пра$
во займатися сільськогосподарською діяльністю без
реєстрації юридичної особи, декларативно сповістивши
про це податкові органи [6]. Оподаткування такої діяль$
ності громадян здійснюється згідно з національними
законами про податки з доходів (прибутків) фізичних
осіб, а окремих розділах, яких визначено відповідні за$
конодавчі межі, зокрема щодо можливості норматив$
ного обрахування податкової бази (наприклад, у Німеч$
чині таке опційне право мають громадяни в разі, якщо
господарюють самостійно та їхня ферма не перевищує
за розміром (у розрахунку на одного члена) 20 га чи
50 корів, норматив доходу з одного гектара в цій країні
рівний 350 євро з 1 га сільськогосподарських земель та
50 євро з 1 га лісових насаджень), нульових ставок по$
датку на дохід у межах певної величини (в Німеччині —
до 8354 євро на дорослого та 7008 євро додатково на
кожну дитину, у Франції — до 5963 на дорослого та до
2982—5963 євро на дитину, в Іспанії відповідно — до
5150 та 1836—4182 євро).
Отже, можна стверджувати, що в країнах ЄС, за$
стосовується окреме регулювання та спеціальні подат$
кові режими і податкові ставки щодо діяльності грома$
дян, які займаються сільськогосподарською діяльністю
власноруч, на відміну від українського законодавства,
яке передбачає групи платників єдиного податку, які
застосовують спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності, так званих "спрощенців", для торговельної
діяльності, підприємництва, юридичних осіб із спеціа$
лізацією у сільськогосподарському виробництві, але яке
не передбачає виділення в окрему групу самостійно гос$
подарюючих в аграрній сфері фізичних осіб.
Вище було відзначено, що значна частина ОСГ при$
ховано займається підприємницькою діяльністю і навіть
при перевищенні встановлених земельних нормативів не
реєструється у формі фермерського господарства (ФГ)
з певних причин. По$перше, це тягне за собою обов'я$
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зок сплати крім податку з одержуваного доходу сум
обов'язкових страхових внесків. По$друге, оформлен$
ня як фермерського господарства або індивідуального
підприємця веде до додаткового адміністративного на$
вантаження у вигляді обов'язкового заповнення й по$
дання податкових декларацій та інших видів звітностей.
Все це створює підгрунтя для приховування доходів від
ведення особистого селянського господарства, а отже,
призводить до ненадходження доходів, насамперед, до
бюджету ОТГ. У цьому аспекті важливо відзначити, що
навіть наявність ряду фіскальних преференцій для ФГ
не є дієвим стимулом до постановки на облік ОСГ як
реальних платників з доходів [7].
На нашу думку, надання права сплати фіксованого
податку є одним з найбільш ефективних варіантів опо$
даткування підприємницької діяльності власників ОСГ.
По$перше, законодавством передбачено можливість
отримання дозволу не на повний рік, а на кілька місяців,
що відповідає сезонному характеру сільськогосподарсь$
кого виробництва. По$друге, платниками фіксованого
податку можуть бути визнані тільки індивідуальні
підприємці, що передбачає обов'язкову реєстрацію ОСГ
як суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної осо$
би з відповідною сплатою фіксованого податку та єди$
ного соціального внеску.
На сьогодні правове регулювання діяльності селян
з виробництва сільськогосподарської продукції в Ук$
раїні надає значно менше економічних свобод і префе$
ренцій порівняно із законодавством європейських,
особливо західноєвропейських країн. Це стосується
правового регулювання й інших видів індивідуальної
діяльності громадян і характерно для більшості пост$
соціалістичних країн.
Поряд із цим слід відмітити, що набув чинності За$
кон України 1067$VIII від 31.03.2016 р. "Про внесення
змін до Закону України "Про фермерське господарство"
(щодо стимулювання та створення діяльності сімейних
фермерських господарств)", який визначив правові за$
сади створення та діяльності сімейних ферм та суттєво
розширив правові свободи для жителів сільської місце$
вості господарювати на рівні із юридичними особами.
Однак у Податковому кодексу України все ще зали$
шається не врегульованою можливість реєстрації гро$
мадян, які відповідають вимогам зазначеного Закону,
господарюючи самостійно чи сім'ями, як платників по$
датків. Тобто вичерпної легалізації їх діяльності з боку
держави доки не забезпечено. Отже, вони продовжу$
ють знаходитись не в рівних конкурентних умовах по$
рівняно з фермерськими та іншими сільгоспвиробника$
ми, не мають можливості виходу на організовані ринки
для реалізації на них результатів свої праці за легаль$
ними схемами і ринковими цінами.
Вирішити цю проблему можливо лише шляхом за$
безпечення комплексу умов для добровільного перетво$
рення ОСГ у сімейні фермерські господарства — одно$
часного з набуттям статусу юридичної особи або фізич$
ної особи$підприємця виробника сільськогосподарської
продукції, повноцінного соціально$пенсійного обслуго$
вування виходу на організований аграрний ринок у ста$
тусі товаровиробників. Ідентифікація у податковому
полі та в системі соціального захисту членів таких гос$
подарств, стимулювання створення на їх основі
сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, на$
вчання членів домогосподарств ефективно господарюва$
ти а, головне, виробляти продукцію, яка б за якістю відпо$
відала стандартам законодавства України і СОТ [8].
Вважаємо, що основні напрями податкової політи$
ки мають бути зорієнтовані на формування сприятли$
вого податкового клімату та налагодження партнерсь$
ких відносин між державою і бізнесом. Беручи до уваги
той факт, що вести суцільний податковий контроль за
сплатою ОСГ податків зараз неможливо, держава по$
винна визначити найбільш виважений варіант — здійс$
нювати таку податкову політику, яка б сприяла залу$
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ченню ОСГ у правове податкове поле. Вважаємо, що
нині набуває важливості завдання щодо запроваджен$
ня оподаткування сукупного сімейного доходу. Дохід
від ведення ОСГ буде визначатися, виходячи з площі
сільськогосподарських угідь, утримуваного поголів'я
сільськогосподарських тварин і птиці в перерахунку на
умовні голови та норматив доходу з одиниці площі й
умовної голови.
Однак для досягнення зазначених цілей вважаємо
за доцільне ввести для платників 2$ї групи самостійну
категорію платників — особисті селянські господарства,
з встановленням сплати фіксованого податку та єдино$
го соціального внеску (за аналогією з оподаткуванням
самозайнятих осіб). Це не призведе до потреби обов'яз$
кової реєстрації індивідуального підприємця. Крім того,
доцільно передбачити перерахунок податку залежно від
фактичних результатів підприємницької діяльності. З
урахуванням запропонованих змін новий "податок на
присадибні ділянки" сприятиме зростанню доходів
місцевих бюджетів.
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ВИСНОВКИ
ustochyvoho razvytyia lychnykh podsobnykh khoziajstv
Узагальнюючи вищезазначене, обгрунтованим буде [Conceptual framework for sustainable development of per$
висновок, що комплексний механізм підтримки розвит$ sonal subsidiary plots], Rossel'khozakademyia, Moscow,
ку ОСГ має спрямовуватись на вирішення низки важли$ Russia.
вих завдань, зокрема: удосконалення нормативно$пра$ Стаття надійшла до редакції 22.10.2020 р.
вової бази, що регулює діяльність і державну підтрим$
ку цих господарств; розробка кредитно$фінансових
механізмів підтримки розвитку ОСГ; покращення до$
ступу їх до ринків матеріально$технічних ресурсів і
ринків збуту; здійснення заходів щодо просування ви$
робленої ними продукції на ринки; інформаційного та
консультаційного обслуговування власників особистих
селянських господарств.
Ефективним інструментом розширення доступу
ОСГ до фінансових послуг є програми мікрофінансу$
вання. Для малого сільського агробізнесу кредитні ко$
оперативи в сучасних умовах стають одним з основних
кредитних інститутів, що забезпечують стійкість їх гос$
подарської діяльності. Окрім того, позитивний вплив на
підвищення дієвості держави матиме підтримка через
субсидування особистих селянських господарств.
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FORMATION OF CENTRAL PERIPHERAL COOPERATION IN THE UNITED TERRITORIAL
COMMUNITY IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION:
IDENTIFICATION OF LEVELS AND SPHERES

У статті здійснено дослідження формування центроWпериферійних взаємодій в об'єднаних теритоW
ріальних громадах, визначених як похідні взаємодії центру та периферії. Такі взаємодії характеризуються
як штучні, створені в результаті прийняття управлінських рішень та свідомого надання центральних або
периферійних функцій певним територіям. Акцентовано на зміні напрямів взаємозв'язків на території
утворення нової адміністративноWтериторіальної одиниці в умовах утворення об'єднаних територіальW
них громад. Обгрунтовано доцільність дослідження ефективності реалізації політикоWадміністративноW
го управління територією та розвитку громади як єдиного соціального та економічного простору, що обуW
мовлене "штучним" характером виникнення зв'язків між громадами та визначення центру в об'єднаної
територіальної громади. Визначено функції центру об'єднаної територіальної громади. Визначено приW
чини конфліктів та протестів периферійних громад від об'єднання або приєднання, розвитку в складі
об'єднаної територіальної громади. Здійснено типізацію населених пунктів — периферій у складі об'єднаW
ної територіальної громади.
The article examines the formation of centralWperipheral interactions in the united territorial communities,
defined as derivative interactions of the center and the periphery. Such interactions are characterized as artificial,
created as a result of management decisions and the conscious provision of central or peripheral functions to
certain areas. Emphasis is placed on changing the directions of relationships in the territory of the formation of
a new administrativeWterritorial unit in the conditions of the formation of the united territorial communities. The
expediency of studying the effectiveness of political and administrative management of the territory and
community development as a single social and economic space, which is due to the "artificial" nature of the
relationship between communities and the definition of the center in the united territorial communities. The
functions of the united territorial communities center are defined. It is established that in the context of the
analysis of the domestic political plane of OTG development its center performs two functions: the function of
territorial integration, ie development as the administrative center of the community; the function of concentration
of information and communication and socioWeconomic channels. The causes of conflicts and protests of peripheral
communities from unification or accession, development as a part of OTG are defined. Emphasis is placed
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on the important feature of the formation and development of centroWperipheral interactions in united territorial
communities — a threeWlevel system of political and administrative management of the territory: ". Typification
of settlements — peripheries as a part of united territorial communities is carried out: settlements which are the
centers of Starostinsky districts; settlements that are part of the eldership districts with the center in another
community. The difference between the types of peripheries in united territorial communities and different
approaches to the formation of management interactions with the center is proved: if the managerial interactions
of settlements that are the centers of Starostyn districts and the center occur directly, then — through such
communities, ie indirectly.

Ключові слова: центропериферійні взаємодії, об'єднаної територіальної громади, адміністративнофінан
сова децентралізація, староста, старостинський округ.
Key words: central peripheral interactions, united territorial communities, administrativefinancial decent
ralization, starosta, starostynsky district.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Трансформація системи публічного управління в
напрямі посилення ролі місцевого самоврядування у
забезпеченні розвитку територій та реформа адмініст$
ративно$територіального устрою, яка результувалася
утворенням ОТГ та зміною системи адміністративно$
територіальних одиниць районного рівня, зумовили
потребу перегляду взаємодій та впливів у регіоні. Сис$
темні зміни, які відбуваються в умовах проведення ре$
форми адміністративно$фінансової децентралізації в
Україні, актуалізують економічну, політичну та соціаль$
ну дискусію щодо питання центро$периферійних взає$
модій в регіоні, ставлячи його серед домінантних в умо$
вах розвитку соціально$економічного простору країни
та акцентуючи на необхідності окреслення зон впливу
центрів, особливостей активізації адаптуючої і стиму$
люючої ролей, які вони виконують як "полюси росту"
та генератори інноваційних зрушень.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У контексті аналізу теоретичних підходів до трак$
тування центро$периферійних взаємодій, їх формуван$
ня і розвитку виявлено існування широкого кола до$
сліджень та сформованих концепцій. Тема розвинута як
вітчизняними, так і зарубіжними науковцями, зокрема
М. Вебером, О. Денисенком, П. Кругманом, М. Мель$
ник, Є. Маруняк, К. Мезенцевим, Н. Мезенцевою, Р. Пе$
ребішем, І. Пилипенком, Г. Підгрушним, У. Ростоу, А. Фран$
ком, Дж. Фрідманом, С. Шульц та іншими. Попри це,
теоретико$методологічне обгрунтування центро$пери$
ферійних взаємодій здійснене переважно у межах соц$
іальної географії і дослідженні динамічності суспільно$
географічного простору, а також у дослідженнях щодо
розвитку ринку праці міст та прилеглої до них території.
Натомість комплексного вивчення взаємозв'язків між
центром і периферією у новосформованих ОТГ, які ут$
ворені на добровільних засадах у контексті адміністра$
тивно$територіальної реформи в Україні, сьогодні
немає.
Відтак метою статті є ідентифікація рівнів та особ$
ливостей формування центро$периферійних взаємодій
в об'єднаних територіальних громадах в умовах адміні$
стративно$фінансової децентралізації.
ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Узагальнюючи наукові напрацювання, під центро$
периферійними взаємодіями розуміємо процес безпо$
середнього або опосередкованого взаємного впливу
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центру та периферії в умовах просторової нерівності та
соціально$економічної диференціації, який характери$
зується циклічною причинною залежністю сторін та
результується зміною динаміки їх розвитку.
У процесі дослідження центро$периферійних взає$
модій більшість науковців акцентують на природному ха$
рактері їх виникнення, що обумовлюється інтенсифікацією
суб'єктно$об'єктних взаємовідносин та підвищенням зна$
чимості рішень управлінського характеру у певному фун$
кціональному просторі. Водночас у процесі здійснення
типізації центро$периферійних взаємодій за способом
виникнення, серед іншого, обгрунтовано доцільність вид$
ілення похідних взаємодій центру та периферії, які харак$
теризуються як штучні, створені в результаті прийняття
управлінських рішень та свідомого надання центральних
або периферійних функцій певним територіям.
Таким чином, за способом виникнення центро$пе$
риферійні взаємодії доцільно класифікувати на базові
(природні, сформованих в результаті неоднорідності та
самоорганізації геопростору) та похідні (штучні, управ$
лінські, які виникають в результаті свідомого надання
центральних або периферійних функцій певним тери$
торіям). Це дозволяє продемонструвати, що в умовах
розвитку державності у соціально$економічній органі$
зації геопростору центри здебільшого виділяються не
шляхом геометричної центрованості зон, а завдяки їх
виділенню в контексті визначення адміністративно$те$
риторіального устрою в країні [1].
Формування похідних центро$периферійних взає$
модій спостерігається в Україні в умовах реформуван$
ня територіальної організації влади та утворення ОТГ
у результаті добровільного об'єднання територіальних
громад сіл, селищ, міст. Укрупнення адміністративно$
територіальних одиниць базового рівня визначене в кон$
тексті проведення реформи місцевого самоврядування
на центральному рівні та обгрунтоване системними за$
конодавчими і нормативно$правовими актами (Страте$
гію сталого розвитку "Україна — 2020" [6], Концепцією
реформування місцевого самоврядування та територі$
альної організації влади в Україні [7], Законами "Про
добровільне об'єднання територіальних громад" [4],
"Про засади державної регіональної політики" [5]
тощо). Основною метою утворення ОТГ є формування
належних матеріальних, фінансових та організаційних
умов для здійснення органами місцевого самоврядуван$
ня власних і делегованих повноважень, надання якісних
соціальних послуг населенню та забезпечення спромож$
ності органів управління.
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Рис. 1. Зміна напрямів управлінських взаємодій на території утворення ОТГ
в контексті адміністративноMфінансової децентралізації
Джерело: розробка автора.

Об'єднання територіальних громад має добро$
вільний характер та чітко визначені умови і правила фор$
мування ОТГ, серед яких, по$перше, обов'язковість ура$
хування історичних, природних, етнічних, культурних
та інших чинників, що впливають на соціально$еконо$
мічний розвиток адміністративно$територіальної оди$
ниці, яка утворюється в результаті укрупнення, та, по$
друге, право визначення адміністративного центру ОТГ
ініціаторами об'єднання [4], тобто громадами, які об$
'єднуються.
Попри добровільність укрупнення, цей процес по$
декуди супроводжується випадками спротиву та відмо$
ви громад сіл, які в результаті утворення нового адмін$
істративно$територіального формування втрачають
місцеву раду, що, у свою чергу, несе загрозу втрати
фінансової та управлінської самостійності внаслідок
"поглинання" центром периферійних сіл та ризику по$
вної економіко$управлінської асиміляції останніх. По$
при такі перепони, на сьогодні в Україні створено більше
однієї тисячі ОТГ і реформа адміністративно$територі$
ального устрою на базовому рівні підходить до завер$
шення.
Зазначене актуалізує потребу дослідження особли$
востей формування центро$периферійних взаємодій в
ОТГ, оскільки в умовах утворення ОТГ відбувається
зміна напрямів взаємозв'язків на території утворення
нової адміністративно$територіальної одиниці (рис. 1).
В умовах посилення ролі адміністративного центру
ОТГ як вузла локального значення, в якому прослідко$
вується концентрація інститутів прийняття політичних
та економічних рішень, відбувається поширення його
впливу на периферійні поселення та формування нових
господарсько$поселенських, соціально$економічних,
інформаційних та культурних зв'язків як наслідку управ$
лінських взаємодій.
Проте, зважаючи на відносну "новизну" виникнен$
ня центро$периферійних взаємодій в ОТГ, доцільно го$
ворити не про їх розвиток, а особливості формування,
що суттєво обмежує коло дослідження. Враховуючи
"штучний" характер виникнення зв'язків між громада$
ми та визначення центру в ОТГ, увагу слід зосередити
на ефективності реалізації політико$адміністративного
управління територією, її розвитку як єдиного соціаль$
ного та економічного простору, що нівелює ризики не$
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вдоволення мешканців умовами розвитку населених
пунктів у складі ОТГ та знижує рівень конфліктоген$
ності.
У контексті аналізу внутрішньополітичної площи$
ни розвитку ОТГ її центр виконує дві функції:
1) функцію територіальної інтеграції, тобто розвит$
ку як адміністративного центру громади;
2) функцію концентрації інформаційно$комуніка$
ційних та соціально$економічних каналів.
В умовах дослідження цих функцій прослідковується
причинно$наслідковий зв'язок, оскільки від обрання на$
прямів розвитку центру громади, тобто ефективності ре$
алізації функції територіальної інтеграції, залежить
швидкість та особливості формування і концентрації
інформаційних, комунікаційних та соціально$економічних
взаємодій. Це дозволяє стверджувати, що в контексті фор$
мування штучних центро$периферійних взаємодій у тери$
торіальному вимірі ефективність їх розвитку залежить
передовсім від ефективності управління територією.
Аргументом на користь стверджуваного є визначен$
ня основних причин конфліктів та протестів перифе$
рійних громад від об'єднання або приєднання, розвит$
ку в складі ОТГ, серед яких:
— відсутність налагодженої системної комунікації
з жителями громад та процедур проведення громадсь$
ких обговорень з питань об'єднання та визначенням квот
представництва в управлінні ОТГ;
— деструктивний вплив місцевих політичних еліт на
процеси об'єднання та розвитку ОТГ, зловживання го$
ловами ОТГ посадовим становищем;
— відсутність ефективної прозорої системи управ$
ління розвитком території ОТГ з чітко визначеними
стратегічними орієнтирами та механізмами контролю за
їх реалізацією.
Досліджуючи особливості формування центро$пе$
риферійних взаємодій в ОТГ у контексті реалізації функ$
ції територіальної інтеграції, слід виділити наявність
двох типів периферій:
1) населених пунктів, які є центрами старостинсь$
ких округів;
2) населених пунктів, які входять до складу старо$
стинських округів з центром у іншій громаді.
Такий поділ є необхідним, оскільки дозволяє акцен$
тувати на ще одній особливості формування і розвитку
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центро$периферійних взаємодій в ОТГ — трьохрівневій
системі реалізації політико$адміністративного управ$
ління територією: "населений пункт — центр → населе$
ний пункт — центр старостинського округу → населе$
ний пункт, який входить до складу старостинського
округу з центром у іншій громаді".
Відповідно до Закону України "Про внесення змін
до деяких законів України щодо статусу старост села,
селища" [3], старостинським округом є частина тери$
торії ОТГ, на якій розташовані один або декілька насе$
лених пунктів (сіл, селищ), визначена місцевою радою з
метою забезпечення представництва інтересів жителів
такого населеного пункту (населених пунктів) старо$
стою. Староста, як посадова особа місцевого самовря$
дування, є членом виконавчого комітету громади і пред$
ставляє в ньому інтереси жителів села/сіл, здійснює
комунікацію між владою та громадою села/сіл старо$
стинського округу, організовує заходи у селі, відслідко$
вує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішен$
ня [2]. Його робоче місце знаходиться на території ста$
ростинського округу, де він обирався.
Утім, в умовах формування ОТГ центрами старо$
стинських округів автоматично визначаються населені
пункти, які були центрами адміністративно$терито$
ріальних формувань місцевого рівня до реформи та
на території яких розміщувалися органи місцевого са$
моврядування. Дослідження особливостей функціо$
нування адміністративно$територіальних одиниць
базового рівня впродовж періоду незалежності
свідчить про порівняно нижчий розвиток та складну
соціально$економічну ситуацію у населених пунктах,
на території яких не було органів самоврядування.
Таким чином, при формуванні ОТГ такі населені пун$
кти знову ж таки залишаються у становищі, коли їх
представником у місцевому самоврядуванні є особа з
іншого населеного пункту. Це суттєво ускладнить
можливості формування ефективних комунікаційних
зв'язків периферійних територій цього типу з цент$
ром. Попри те, що мешканців цих території у місцевій
раді представляють делеговані ними депутати, проте,
зважаючи на меншу чисельність жителів, вони рідко
можуть ефективно впливати на рішення щодо питань
розвитку території.
Відтак різниця між типами периферій в ОТГ поля$
гає у відмінних підходах до формування управлінських
взаємодій з центром: якщо управлінські взаємодії насе$
лених пунктів, які є центрами старостинських округів,
та центру відбуваються безпосередньо, то населених
пунктів, які входить до складу старостинського округу
з центром у іншій громаді, — через такі громади, тобто
опосередковано. Тому можна стверджувати про
складність та утруднений характер формування ефек$
тивної взаємодії центру та населених пунктів, які вхо$
дять до складу старостинських округів з центром у іншій
громаді.
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ВИСНОВКИ
Таким чином, в умовах адміністративно$фінансової
децентралізації дослідження формування та розвитку
центро$периферійних взаємодій в ОТГ має зосереджу$
ватися на ефективності реалізації політико$адміністра$
тивного управління територією в контексті забезпечен$
ня її розвитку як єдиного соціального та економічного
простору, адже від ефективності реалізації функції те$
риторіальної інтеграції залежить швидкість та особли$
вості формування і концентрації інформаційних, кому$
нікаційних та соціально$економічних центро$перифе$
рійних взаємодій.
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TO FORM A SYSTEM OF INDICATORS AND ITS COMPUTATION

У статті представлено авторську методику вимірювання масштабів цифрової трансформації націоW
нальної економіки. На відміну від більшості існуючих підходів, розроблених авторитетними світовими
організаціями, що зосереджені на вимірюванні базових чинників цифрової трансформації та оцінці рівня
інтеграції цифрових технологій у різні сфери господарської діяльності, авторська методика враховує індиW
катори інклюзивного розвитку, які характеризують соціальні наслідки таких перетворень. ЗапропоноW
ваний національний індекс дозволяє комплексно оцінити масштаби цифрової трансформації економіки
України з метою розробки пропозицій щодо відстеження в цифровому форматі ключових національних
соціальноWекономічних процесів, домогтися економії всіх видів ресурсів непродуктивного характеру
суб'єктів, інститутів і владних структур, підвищення ролі оцифрування в процесі управління як генеруW
ючого елемента суспільної цінності.
In the article, the author's technique of diagnostics of the national economy digital transformation is
presented. The methodology of index formation is focused on the basis of analysis and assessments of three
main aspects of the national economy's digital transformation: readiness for digitalization, a set of basic factors
(bases) of the economy digital transformation; the level of integration of the digital technologies at state, business
and individual uses (households and the population); economic and social consequences: the impact of digital
technologies on the socioWeconomic development.
Unlike most existing approaches developed by reputable world organizations that focus on measuring the
first two aspects, the author's method takes into count indicators of inclusive development, which characterize
the economic and social consequences of such transformation. In particular, the latter includes indicators of eW
commerce, net ICT export, the level of a new business product development, the number of newly registered
firms per 1,000 people of working age, productivity growth, the level of robotization of the industrial sector,
Internet access in schools, employment and percentage specialists in the field of information and communication
technologies, gender gap of Internet users, income inequality, level of environmental pollution, etc. The
conceptual scheme of the National Index of Economy Digital Transformation is based on the approach, that the
potential of advanced technologies should help to solve a number of social problems and can be realized only
with effective government regulation aimed at inclusive growth, basic digital competencies, and secure digital
infrastructure. The proposed national index allows us to comprehensively assess the scale of the digital
transformation of Ukraine's economy in order to develop proposals for digital trackings of key national socioW
economic processes, to save all types of unproductive resources of the entities, institutions, and authorities, and
increases the role of digitization in the governance, as a generated element of social value.
Ключові слова: цифрова трансформація економіки, цифровий уряд, цифрові навички, електронна участь,
кібербезпека, електронна комерція.
Key words: economy digital transformation, digital government, digital skills, eparticipation, cybersecurity, e
commerce.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З розвитком процесів цифрової трансформації еко$
номіки пов'язані сьогодні як великі очікування, так і ви$
клики. З одного боку, цифрова трансформація: визна$
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на універсальним акселератором економічного зростан$
ня, здатна забезпечити більш ефективну взаємодію гро$
мадян зі своїми урядами, впливає на людські відносини
та індивідуальну поведінку, сприяє соціальній інтеграції
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Рис. 1. Загальна концептуальна схема індексу цифрової трансформації економіки
Джерело: розроблено автором.

й комунікації громадян. З іншого — несе цілком реаль$
ну загрозу для витіснення робочої сили внаслідок ро$
ботизації виробничих процесів, соціальну й майнову
нерівність, ризик глобальних конфліктів за технологіч$
ну першість та кіберзлочинність. Багато країн світу вже
розробили стратегії цифрової трансформації економі$
ки, а також плани дій, спрямовані на реалізацію мож$
ливостей розвитку з використання таких прогресивних
технологій як штучний інтелект, аналіз і зберігання ве$
ликих даних, Інтернет речей тощо. У цих умовах стає
актуальним завдання адекватного інформаційно$ана$
літичного забезпечення управління процесами цифрової
трансформації на національному, регіональному і галу$
зевому рівнях, а також створення необхідного для цьо$
го інструментарію.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розробка системи показників для моніторингу циф$
рової трансформації економіки на міжнародному рівні
ведеться багатьма міжнародними організаціями та ав$
торитетними аналітичними агентствами, зусиллями
яких було розроблено понад 20 різних композитних
індексів цифрової трансформації економіки і суспіль$
ства [1]. Серед них найбільш відомими індексами є:
індекс розвитку інформаційно$комунікаційних техно$
логій (ICT Development Index — IDI), індекс цифрової
економіки і суспільства (Digital Economy and Society
Index — DESI), індекс цифрової еволюції (Digital
Evolution Index — DEI), індекс світової цифрової кон$
курентоспроможності (IMD World Digital Competiveness
Index — WDCI), індекси мережевої готовності
(Networked Readiness Index — NRI) та цифровізації еко$
номіки BCG (e$Intensity). Однак переважна їх більшість
не відображає економічних і соціальних наслідків циф$
рових перетворень та не враховує особливостей розвит$
ку країн, що у підсумку призводить до своєрідного

підлаштування їхніх показників під розрахункові вимоги
відповідних міжнародних індексів.
МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є формування системи показ$
ників національного індексу цифрової трансформації
економіки і розробка методики його розрахунку за для
створення інформаційно$аналітичного інструменту,
який може бути корисним в процесі формування по$
літики цифрової трансформації економіки України
спрямованої на забезпечення інклюзивного економіч$
ного зростання.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Швидкість, складність і масштаби змін, що відбува$
ються в національних економічних системах вимагають
особливих вимог до методики оцінки рівня цифрової
трансформації як інструменту управління змінами. У
Доповіді Світового банку "Цифрові дивіденди" [2] ви$
значено, що соціально$економічні ефекти від викорис$
тання цифрових технологій, до яких віднесено еконо$
мічне зростання, робочі місця та якість послуг, можливі
тільки при виконанні певних умов, які передбачають як
цифрові (інформаційна інфраструктура), так і нециф$
рові, "аналогові" (діловий клімат, людський капітал,
нормативне регулювання) компоненти. Це означає, що
контроль і оцінка чинників цифрової трансформації є
важливими елементами управління розвитком цифро$
вої економіки поряд із моніторингом і оцінкою соціаль$
но$економічних ефектів від використання цифрових
технологій.
З урахуванням цих положень методика формуван$
ня авторського індексу сфокусована на основі аналізу
та оцінки трьох основних аспектів цифрової трансфор$
мації національної економіки:

Таблиця 1. Структура субіндексу "НормативноMправове забезпечення та розвиток інституцій"

№
п/п
1.

2.

Найменування
групи
показників
Нормативно-правова
база

Розвиток інституцій

Показники
1.1. Ефективність законотворчих органів влади.
1.2. Розвиненість законодавства в сфері ІКТ.
1.3. Розвиненість законодавства щодо
кібербезпеки. 1.4. Захист інтелектуальної
власності. 1.5. Пристосованість правової бази до
цифрових моделей бізнесу
2.1. Обтяжливість державного регулювання.
2.2. Судова незалежність (верховенство права).
2.3. Забезпеченість урядом стабільної політики,
2.4. Реакція уряду на зміни, довгострокове
бачення уряду. 2.5. Розвиток інституцій щодо
кібербезпеки (розробка політики щодо
кібербезпеки, аналіз інформації про кіберзагрози)

Джерело: сформовано автором [3; 4—6].
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— готовність до цифровізації: су$ Таблиця 2. Структура субіндексу "Необхідні навички для використання
можливостей цифрових технологій"
купність базових чинників (основ) циф$
рової трансформації економіки;
Найменування групи
— рівень інтеграції цифрових техно$ №
Показники / Джерело
п/п
показників
логій на рівні держави, бізнесу та індив$
Цифрові навички серед
Особи з «базовими» навичками у сфері інформації,
ідуального використання (домогоспо$ 1.
активного населення
комунікації, вирішення проблем та програмного
дарствами і населенням);
забезпечення для створення контенту
— економічні та соціальні наслідки: 2.
Якість освіти з математики та Освітня оцінка PISA – читання, математика та наука
вплив цифрових технологій на соціаль$
природничих наук
но$економічний розвиток.
3.
Навички, що відповідають
Опитування керівників підприємств (дані Світового
В основу розробки концептуальної
середній освіті
економічного форуму)
схеми національного індексу цифрової 4.
Навички високого рівня
4.1, Робоча сила з вищою освітою. 4.2) населення з
трансформації економіки (рис. 1) покла$
вищою освітою. 4.3. Професіонали. 4.4. Дослідники.
дено підхід, відповідно до якого потен$
4.5. Вищі посадові особи та керівники; 4.6. Наявність
ціал прогресивних технологій має спри$
науковців та інженерів
яти розв'язанню низки соціальних про$ 5.
Навчання протягом життя
5.1. Якість управління школами. 5.2. Поширеність
блем і може бути реалізований тільки
навчання на підприємствах. 5.3. Розвиток
співробітників
при наявності ефективного державного
Відповідність системи освіти Опитування керівників підприємств (дані Світового
регулювання спрямованого на забезпе$ 6.
економіці
економічного форуму)
чення інклюзивного зростання, базових
Здатність країни утримувати Опитування керівників підприємств (дані Світового
цифрових компетенцій та безпечної 7.
таланти
економічного форуму)
цифрової інфраструктури.
Здатність країни залучати
Опитування керівників підприємств (дані Світового
Субіндекс першого рівня "Базові 8.
таланти
економічного форуму)
чинники цифрової трансформації еко$
Соціальна мобільність
Опитування керівників підприємств (дані Світового
номіки" відображає показники необхідні 9.
економічного форуму)
для аналізу та оцінки передумов цифро$
10.
Легкість
пошуку
Оцінка наявності фахівців з точки зору задоволеності
вої трансформації економіки будь$якої
кваліфікованих робітників
попиту (опитування керівників підприємств – дані
країни. Ці показники нами були об$
Світового економічного форуму)
'єднані у дві групи: так звані цифрові та
нецифрові. Останні формують сприят$
Джерело: розроблено автором за матеріалами [7; 8].
ливі умови для цифрової трансформації
економіки. Вони включають у себе законодавчі та нор$ вою складовою оцінки повинна бути здатність країни
мативні акти, що забезпечують простоту створення і утримувати, залучати і використовувати талановиті й
ліквідації фірм, а також режим вільної торгівлі, завдя$ кваліфіковані кадри. Оцінювання цих критеріїв грунту$
ки якому компанії можуть конкурувати із зарубіжними ються на опитуваннях світового економічного форуму
аналогами і отримувати інвестиції, а також розвиток — здатність країни утримувати таланти, здатність за$
державних інституцій, які надають якісні державні по$ лучати таланти, соціальна мобільність (можливість ро$
слуги шляхом цілеспрямованого впровадження цифро$ бити кар'єру незалежно від походження). Всі ці важливі
вих технологій в сферах з низьким рівнем підзвітності. нецифрові критерії цифрової трансформації економі$
Ефективність цих та інших інституційних елементів на$ ки стали основою ще одного субіндексу ІІ рівня "Не$
ціональної економічної системи дозволяє відкрити мож$ обхідні навички для використання можливостей циф$
ливості для реалізації підприємницького потенціалу на$ рових технологій" (табл. 2).
селення, у тому числі і у сфері цифрових технологій, а
Цифрові критерії відображають технологічне сере$
також їх використання для формування інноваційних довище для цифрової трансформації. В умовах розвит$
моделей бізнесу.
ку цифрової економіки стан інфраструктури стає од$
Враховуючи важливість зазначених нецифрових ним з вирішальних чинників цифрових перетворень і
основ цифрової трансформації, сформовано субіндекс економічного зростання. Сучасна цифрова інфраструк$
ІІ рівня "Нормативно$правове забезпечення та розви$ тура повинна не тільки обслуговувати постійно зроста$
ток інституцій", структурні елементи якого представ$ ючі потреби економіки, але і бути здатною забезпечити
лені у таблиці 1.
Таблиця 3. Структура субіндексу "Розвиток цифрової
Сприятливі умови для цифрової трансфор$
інфраструктури"
мації економіки створює також наявність
відповідних компетентностей необхідних для
використання можливостей цифрових техно$ № Найменування групи показників Показники / Методика розрахунку
логій. Технічний прогрес зумовлює наявність п/п
Покриття мобільної мережі Інтернет % від загальної кількості
компетентностей, які доповнюють автомати$ 1.
2.
Покриття фіксованого широкосмуКількість підписок (ліній), на 100 ос.
зацію, а не витісняються нею, зокрема: когні$
гового доступу до мережі Інтернет
тивні (системне, критичне, креативне мислен$ 3.
Міжнародна пропускна здатність
На одного користувача інтернету,
ня тощо), соціальні та поведінкові (готовність
фіксованого широкосмугового
Кбіт./с.
отримувати нові знання та досвід, емоційна
зв’язку
стабільність тощо), технічні (вміння працюва$ 4.
Міжнародна пропускна здатність
На одного користувача інтернету,
ти із механічними та автоматизованими меха$
мобільного Інтернету
Кбіт./с.
нізмами тощо). Крім того, темп змін високий, і 5.
Безпечність інтернет-серверів
Сервери, що використовують
категорії затребуваних навичок швидко зміню$
технологію шифрування в Інтернетються. Тому працівникам доведеться неодно$
транзакціях HTTPS (інші назви:
разово протягом свого трудового життя мо$
HTTP over TLS, HTTP over SSL, і
дернізувати власні компетентності. Це вже
HTTP Secure)
відбувається у країнах, економіка яких пере$ 6.
Доступність цифрової
6.1. Мобільні стільникові тарифи.
інфраструктури
6.2. Фіксовані широкосмугові
творюється в цифрову, і в деяких країнах, що
Інтернет-тарифи. 6.3. Індекс
цілеспрямовано здійснюють цифрову транс$
конкуренції в Інтернет і телефонії.
формацію.
6.4. Ціни на телефон/смартфон.
Носієм людського капіталу є не органі$
6.5. Доступність нових технологій
зації, а люди, які можуть емігрувати з країни
або приїжджати в неї. У зв'язку з цим, важли$
Джерело: розроблено автором за матеріалами [5; 9].
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Таблиця 4. Структура субіндексу "Індивідуальне використання"

№
п/п
1.

Найменування групи
показників
Користувачі інтернету

2.

Домогосподарства, що
мають доступ до інтернету
Абоненти на мобільний
стільниковий зв’язок
Підписка на мобільний
широкосмуговий Інтернет
Спілкування в соцмережах
Рівень використання
онлайн-ресурсів
інформаційного і
розважального характеру

3.
4.
5.
6.

7.

Наявність банківського
акаунта
Оплата товарів і/або
рахунків за отримані
послуги онлайн
Інтернет шопінг

8.
9.
10.

Індекс електронного участі
(GODI)

Показники / Методика розрахунку
% громадян, які користувалися інтернетом
щодня або майже кожен день (за останні
3 місяці)
% громадян, які мають домашній доступ до
мережі Інтернет
% громадян, які мають абонент на мобільний
стільниковий зв’язок
% громадян, які мають підписку на
мобільний широкосмуговий Інтернет
у % від загальної кількості користувачів
6.1. Пошук довідкової інформації у Wikipedia
або інші онлайн-енциклопедії
(середньомісячний трафік на одного
користувача мережі). 6.2. Пошук інформації
та читання новин (середньомісячний трафік у
розрахунку на топ 10 websites на одного
користувача мережі). 6.3. Перегляд
прослуховування та скачування
розважального медіа контенту
(середньомісячний трафік у розрахунку на
топ 10 websites на одного користувача
мережі)
У % від населення віком від 15 років
У % від населення віком від 15 років
% громадян старше 15 років, які купують
товари/послуги в мережі інтернеті
барометр відкритих даних, % громадян, що
беруть участь в онлайн голосуваннях або
консультаціях з суспільних і політичних
проблем

Джерело: розроблено автором [5; 9].

різке збільшення попиту на впровадження но$
вих цифрових технологій. Технологічну осно$
ву цифрової трансформації економіки форму$
ють якісна та безпечна телекомунікаційна
інфраструктура, доступ до мережі Інтернет,
пропускна спроможність інтернет$мереж, мо$
більний широкосмуговий зв'язок тощо. Всі ці
параметри відповідно до розробленої методо$
логії увійшли до третього субіндексу ІІ рівня
"Розвиток цифрової інфраструктури" (табл. 3).
6.5. Доступність нових технологій.
Субіндекс "Рівень освоєння цифрових тех$
нологій" відображає ступінь використання циф$
рових технологій населенням, домогосподар$
ствами, бізнесом та державними інституціями.
Так, використання цифрових технологій насе$
ленням і домогосподарствами є одним із най$
важливіших напрямів і одночасно чинником
розвитку цифрової економіки. Включення на$
селення до процесів цифрової трансформації і
активне використання ними новітніх цифрових
технологій формує попит на ринку цифрового
сектора економіки і є важливим джерелом циф$
рових інновацій у всіх сферах діяльності. Вихо$
дячи із зазначеного, в рамках субіндексу ІІ рівня
"Індивідуальне використання" виділено десять
компонентів, що дозволяють всебічно оцінити
ступінь проникнення цифрових технологій у
повсякденне життя населення (табл. 4). Високе
значення даного субіндексу дозволить зробити
висновок про розвиненість цифрової економі$
ки в країні.
Бізнес традиційно є "піонером" у викорис$
танні прогресивних цифрових технологій так як
його діяльність безпосередньо залежить від оп$
тимізації внутрішніх ділових процесів і тран$
закцій з постачальниками та клієнтами. Знахо$

Таблиця 5. Структура субіндексу "Використання бізнесом і промисловістю"

№
Найменування групи показників
п/п
1.
Кількість підприємств, що мають
доступ до мережі Інтернет
2.
Наявність Web-сайту чи домашньої
сторінки підприємства
3.
Рівень використання ІКТ у створенні
бізнес-моделі
4.
Рівень використання ІКТ у створенні
організаційної бізнес-моделі
5.
Соціальні медіа (використання
соціальних медіа передбачає наявність профілю користувача, облікового запису або ліцензії залежно від
вимог і типу соціальних медіа)
6.
Використання великих даних і
хмарних технологій

7.

Навчання персоналу

8.

Витрати підприємств на НДДКР

9.

Інвестиції підприємств в нові
технології (наприклад, Інтернет
речей, аналітика даних і штучний
інтелект, доповнена віртуальна
реальність, передова робототехніка,
3D друк)
Індикатори безпеки бізнесу

10.

Показники / Методика розрахунку
У % від загальної кількості організацій
Опитування керівників підприємств (дані
Світового економічного форуму)
Опитування керівників підприємств (дані
Світового економічного форуму)
опитування керівників підприємств (дані
Світового економічного форуму)
Підприємства, що використовують
соціальні мережі, блоги або мікроблоги,
сайти для обміну мультимедійним
вмістом, інструменти обміну знаннями на
основі Вікі
Підприємства, що аналізують великі дані з
різних джерел; підприємства купують хоча
б один з таких послуг хмарних обчислень:
хостинг бази даних підприємства,
програмні додатки, програмне
забезпечення CRM, обчислювальна
потужність
Опитування керівників підприємств (дані
Світового економічного форуму)
Витрати підприємств на дослідження та
розробки (НДДКР) у відсотках до ВВП
Опитування керівників підприємств (дані
Світового економічного форуму)

10.1. Захист цифрових послуг.
10.2. Електронна ідентифікація й довірчі
послуги. 10.3. Захист персональних даних

Джерело: розроблено автором [3; 6; 8; 9].
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дячи додаткові можливості у використанні циф$
рових технологій, бізнес створює нові більш
ефективні бізнес$моделі, знижує витрати,
підвищує якість послуг, покращує взаємодію з
клієнтами. Найбільш часто впровадження циф$
рових технологій і перебудова на них своєї
діяльності — вимушений захід, що забезпечує
збереження своїх позицій на ринку і пошук
відповіді на цифрові виклики, що підривають ос$
нови традиційних способів ведення бізнесу.
В основу системи показників освоєння циф$
рових технологій бізнесом і промисловістю по$
кладено концепцію трьох хвиль цифрових тех$
нологій, що запропонована експертами Міжна$
родного союзу електрозв'язку [10]. Відповідно
до цієї концепції у систему включені групи по$
казників, що характеризують використання
традиційних технологій (перша хвиля), елект$
ронної комерції (платформи і маркетплейси —
друга хвиля) і нових цифрових технологій (ана$

Таблиця 6. Структура субіндексу "Використання державними
інституціями"

№
п/п

Найменування групи
показників

1.

Цифрові державні та
муніципальні послуги

2.

Електронна участь

3.

Успіх уряду у просуванні ІКТ

4.

Валові внутрішні витрати на
НДДКР виконані державних і
вищих навчальних закладів
Державне управління
кібердіяльністю

5.

Показники / Методика розрахунку
Індекс онлайнових послуг цифрова
ідентифікація, % громадян, що
користуються цифровими сервісами
державного і муніципального управління
2.1. Е-інформація. 2.2. Е-консультація.
2.3. Е-прийняття рішень
Опитування (шкала від 1 до 7,
де 1 - найгірше, 7 - найкраще)
сукупні витрати уряду та вищих
навчальних закладів на дослідження та
розробки (НДДКР) у відсотках до ВВП
5.1. Рівень реагування на кіберінциденти.
5.2. Управління кіберкризою.
5.3. Бборотьба з кіберзлочинністю.
5.4. Військові кібероперації

Джерело: розроблено автором [3; 6; 8; 9].

Таблиця 7 . Структура субіндексу "Результативність цифрової трансформації економіки"

№ Найменування групи
п/п показників

Показники / Методика розрахунку

Економічні наслідки
Використовувався метод розрахунку ВВП за
витратами (сума кінцевого споживання, капітальних витрат, державних витрат і чистого
експорту пов'язаного з ІКТ)
2.
Розвиток електронної
2.1. Проникнення електронної торгівлі (%).
торгівлі
2.2. Частка інтернет покупців (%).
2.3. Зростання обороту електронної торгівлі
3.
Частка електронної комерції % від загального обсягу ВВП
у ВВП
4.
Частка робочої сили,
% Від загальної кількості зайнятих
зайнятої у сфері ІКТ
5.
Чистий експорт ІКТ
Сума чистого експорту пов'язаних з ІКТ
обладнання і послуг і чистого експорту,
пов'язаного з електронною транскордонної
торгівлею
6.
Високотехнологічний
% Від загального обсягу експорту промислових
експорт
товарів
7.
Новий продукт
% Підприємств, що пропонують новий продукт
підприємницької діяльності для споживачів
8.
Кількість нових
% Щільності новостворених підприємств
зареєстрованих фірм на 1000
осіб працездатного віку
9.
Зростання продуктивність
Приріст ВВП на одну працюючу особу (дані The
Conference Board Total Economy Database)
праці
10. Роботизація
Кількість роботів на 10000 працівників у
промисловому виробництві (дані The International
Labour Organisation)
Соціальні наслідки
11. Рівень зайнятості населення Відношення (у відсотках) кількості
працевлаштованих осіб до кількості незайнятих,
які перебували на обліку в державній службі
зайнятості впродовж певного періоду
12. Фахівці з ІКТ (у тому числі
% Від зайнятих в економіці
жінки),
13. Доступ до інтернету в
% шкіл з доступом до Інтернету для педагогічних
школах
цілей
14. Наявність гендерного
Різниця між жіночим та чоловічим населенням у
розриву серед користувачів користуванні Інтернетом
інтернету
15. Нерівність доходів
Індекс Джині
населення
16. Рівень забруднення
Забруднення повітря в міських районах (дані
навколишнього середовища Всесвітньої організації охорони здоров’я)
17 Використання "чистого"
Кількість людей, що використовує чисте паливо та
палива та технологій
технології для приготування їжі, опалення та
освітлення, поділене на загальну кількість
населення
18 Можливість свободи вибору Свобода робити життєвий вибір (опитування
Gallup)
Джерело: розроблено автором [3; 6; 8; 9].
1.

Частка доданої вартості
сектору ІКТ у ВВП
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літика даних і ін. — третя хвиля) (табл. 5).
Використання цифрових технологій державними
інституціями передбачає: формування зручної системи
державних і муніципальних послуг для громадян та
бізнесу, високий рівень взаємодії з державою, єдині пор$
тали доступу до потрібної інформації та високу
швидкість реєстраційних процедур, використання да$
них, їх інтеграція та перехресна обробка у процесі прий$
няття оптимальних рішень для забезпечення добробу$
ту громадян. У субіндексі "Використання державними
інституціями", використано п'ять груп показників, які в
узагальненому вигляді представлені у таблиці 6. Одним
з основних джерел показників розвитку цифрового уря$
ду, які використовуються в ряді міжнародних рейтингів,
є дослідження розвитку електронного уряду ООН, яке
проводиться раз у два роки.
Становлення цифрової економіки на національно$
му рівні має на меті зміцнення економічного потенціалу
держави та покращення якості життя її громадян. Оче$
видно, що навіть при наявності всіх умов для появи і по$
пуляризації цифрових технологій у підприємницькій та
побутовій сферах, вирішальне значення відіграє саме ре$
зультативність цифровізації. Відсутність позитивних
соціальних і економічних ефектів є вкрай тривожним
індикатором усього процесу цифрової трансформації.
Вони, зазвичай, можуть не спостерігатися у коротко$
строковому періоді або нівелюватися іншими негатив$
ними наслідками, але за підсумками більш тривалого ча$
сового інтервалу (наприклад 3—5 років) їх ідентифіка$
ція критично важлива для визначення дієвого механіз$
му державного регулювання і корегування стратегії
цифрового розвитку всієї країни.
Субіндекс "Результативність цифрової трансфор$
мації економіки" оцінює економічні та соціальні на$
слідки, що виникають у результаті використання тех$
нологій цифрової економіки. Вимірювання результатив$
ності цифрової трансформації базується на оцінці час$
тки доданої вартості сектору ІКТ у ВВП, е$ВВП, висо$
котехнологічного та чистого експорту ІКТ, частки
підприємств, що пропонують новий продукт для спожи$
вачів, зростання продуктивності праці, розвитку робо$
тизації промислового виробництва тощо. Крім того, цей
субіндекс включає також показники, які відображають
широкий спектр соціальних наслідків цифрової транс$
формації, у тому числі і ті, що оцінюють рівень інклю$
зивності економіки. Зокрема до останніх віднесені інди$
катори рівня зайнятості населення та відсоток фахівців
у сфері ІКТ, гендерний розрив користувачів інтернету,
нерівність доходів тощо (табл. 7).
Індекс формується на основі послідовного агрегу$
вання значень показників, яке відбувається на декіль$
кох рівнях, дозволяючи будувати рейтинги країн за
окремими напрямами (чинниками) цифрової трансфор$
мації з різним ступенем деталізації. На першому рівні
показники, які безпосередньо вимірюються або оціню$
ються в балах експертами, відображаються в інтервалі
[0 — 100] далі вони агрегуються, утворюючи субіндекси
другого рівня, які в свою чергу агрегуються у субіндек$
си першого рівня ієрархії. Підсумковий рейтинговий
індекс знаходиться на вершині ієрархії рейтингової си$
стеми.
ВИСНОВКИ
Запропонований національний індекс дозволяє ком$
плексно оцінити масштаби цифрової трансформації
економіки України з метою розробки пропозицій щодо
відстеження в цифровому форматі ключових національ$
них соціально$економічних процесів, домогтися еко$
номії всіх видів ресурсів непродуктивного характеру
суб'єктів, інститутів і владних структур, а також підви$
щення ролі оцифрування в процесі управління як гене$
руючого елемента суспільної цінності.
Основними завданнями майбутніх наукових публі$
кацій вбачаємо збір даних і тестування методики обчис$
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лення національного індексу, а також попередня оцін$
ка рівня цифрової трансформації економіки України за
допомогою міжнародних зіставлень.
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DEVELOPMENT OF REGIONAL BRANDS (PRACTICE OF REGIONS OF UKRAINE)

У статті досліджується особливості розвитку регіональних брендів, застосовуючи практику областей
України, як один із важливих елементів для розвитку регіонів у сучасних умовах. Проаналізовано сутність
категорії "регіональний брендинг" та визначені його структурні показники. Досліджено головні етапи
формування стратегії розвитку регіонального брендингу та узагальнено послідовність дій управлінців
на кожному етапі. Визначено головні цілі регіонального брендингу по відношенню до різних груп стейкW
холдерів. Досліджено стан формування регіональних брендів та виявлення проблем просування їх у наW
ціональному просторі. Визначено, які необхідно застосовувати інструменти під час створення ефективW
ного регіонального брендмейкінгу. Описано процедуру просування брендингу регіону на основі поетапW
них обгрунтованих схвальних рішень управлінців. Надано класифікацію брендингових моделей регіону
за основними індикаторами. Визначено головні елементи стратегічного плану з просування регіональW
ного брендингу. Описано успішний досвід із застосування брендингу регіонів у межах України. РозгляW
нуто регіональний бренд як важливий фактор конкурентної територіальної переваги, який створює поW
зитивний імідж регіону і стає основою подальшого його економічного розвитку.
The paper studies the features of the development of regional brands, using the practice of the regions of
Ukraine as one of the important elements for the development of regions in modern conditions. The essence of
the category "regional branding" is analyzed and its structural indicators are determined. The main stages of
formation of the strategy of regional branding development are investigated and the sequence of actions of
managers at each stage is generalized. The main goals of regional branding in relation to different groups of
stakeholders are defined. The state of formation of regional brands and identification of problems of their
promotion in the national space is investigated. Identified which tools should be used to create effective regional
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branding. The procedure for promoting the branding of the region on the basis of stepWbyWstep reasonable approval
decisions of managers is described. The classification of branding models of the region according to the main
indicators is given. The main elements of the strategic plan for the promotion of regional branding are identified.
The successful experience in the application of regional branding within Ukraine is described. The regional brand
is considered as an important factor of competitive territorial advantage, which creates a positive image of the
region and becomes the basis for its further economic development. The main goals of territorial branding in
relation to different groups of stakeholders are schematically reflected, which allows to take measures to form
and implement an effective strategy for the development of territories. An analysis of the formation of brand
identity, which provides an attractive image of the region, but requires additional resources to reduce
differentiation in the perception of the brand by different segments of consumers. The most popular concepts for
the formation and management of an effective brand in the region are studied, the use of strategic marketing to
create a recognizable brand of the region is substantiated and the methods of its use are analyzed. Аn approach
to the creation and promotion of regional branding has been developed, based on the use of indicators and regional
preferences.

Ключові слова: регіональний бренд, територіальний брендинг, стратегія брендингового розвитку регіону,
брендмейкінг, брендингові моделі.
Key words: regional brand, territorial brand, strategy of branding development of the region, branding, branding
models.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах бренд регіону являється надзви$
чайно важливим нематеріальним активом її економіки,
який асекурує зростання конкурентних переваг госпо$
дарюючих, а також політичних суб'єктів відповідного
регіону. Правильно сформований регіональний бренд
являється передумовою для інтенсифікації соціально$
економічного розвитку регіону, зростання рівня і якості
життя населення країни, тому що сприяє розв'язанню
ряду головних проблем, які значною мірою впливають
на темпи розвитку регіону. Регіон, у якого наявна ціка$
ва історія краю, яка багата культурною спадщиною, та
має популяризоване ім'ям, є регіоном, який привертає
увагу інвесторів, політиків, власників бізнесу та спожи$
вачів.
У більшості випадків брендинг регіону впровад$
жується з метою залучення значної кількості туристів.
Відомий бренд території допомагає швидше і дорожче
продавати товари, виготовлені на цій території. Пра$
вильно сформований імідж території здатний тривалий
час працювати на неї і дозволяє вирішувати як еко$
номічні, так і соціальні завдання регіону. Виходячи з
цього, актуальність теми статті пов'язана з необхідні$
стю розвитку бренду регіону на основі аналізу її кон$
курентних переваг та формування стратегії позиціону$
вання бренда.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тематику розвитку регіональних брендів досліджує
значна кількість науковців, зокрема, наукові праці
В.М. Білявський, В. Файфура, Г.Г. Пашкова, Г.Ю. Ни$
кифорова, Г.Я. Студінська, И.Ю. Окольнишникова,
М.В. Селюков, Н.В. Гайдабру, Н. П. Шалигіна, О.А. Біло$
водська, О.І. Соскіна, С.С. Велещук, Т.А. Атаева,
Т.В. Мещеряков, Т.О. Шалигіна присвячені аналізу роз$
витку регіональних брендів в сучасному умовах в рам$
ках глобалізаційних процесів, задля для прискорення
соціально$економічного розвитку території, підвищен$
ня рівня і якості життя населення, які впливають на ге$
незис та становлення регіонів країни.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження розвитку регіональ$
них брендів на основі практики областей України. Для
досягнення мети визначено такі завдання:
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1) визначити головні етапи формування стратегії
розвитку брендів регіонів;
2) описати особливості застосування індикаторних
моделей задля розвитку брендів регіонів;
3) проаналізувати поточний стан реалізації брендів
регіонів України.
Під час проведення дослідження було використано
загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зок$
рема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, систем$
но$структурний аналіз.
ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
За умов сьогодення інтенсивний розвиток брендин$
гу обумовлений підвищенням мобільності людей та
фірм, зростанням індустрії туризму, посиленням кому$
нікаційного обміну, необхідністю створення та підтрим$
ки позитивного іміджу регіонів, що міг би зацікавити
людей, спонукати їх до відвідування "розкручених"
місць і вкладання довгострокових інвестицій [1, с. 12].
У сучасних умовах брендинг регіону — це найбільш
результативний інструмент його динамічного позиціо$
нування, де вималювалася витривала тенденція визна$
чати регіональний брендинг як цілісність неминущих
цінностей, виняткових та автентичних характеристик
відповідного регіону та спільноти, котрі отримали все$
загальне визнання й користуються популярністю серед
населення. Оскільки бренд території створюється на
базі чітко вираженого позитивного іміджу відповідно$
го регіону, котрий грунтується на виняткових можли$
востях задоволення тих чи інших потреб населення [2].
Брендинг регіону є маркетинговою технологією,
інструмент якої набирає популярності в системі адмін$
істрування соціально$економічним розвитком регіону,
де за таких умов зростає роль процесу створення ефек$
тивного бренду, що надає змогу регіону залучати і на$
рощувати ресурси для свого розвитку [3].
Оскільки кожний регіон прагне зайняти відповідну
виняткову позицію в свідомості потенційних інвесторів,
туристів, споживачів, населення тощо, виробити конку$
рентні переваги та самобутність, котрі надають мож$
ливість даному регіону протягом тривалого періоду часу
бути привабливим [4, с. 147].
У вітчизняній та міжнародній науковій думці існує
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чимало визначень регіонального брен$
Різновиди
Цілі
Стратегії та інструменти
дингу. Серед них, найбільш влучними,
стейкхолдерів
на нашу думку, є:
Використання зовнішнього
Зацікавити регіональними
1. Стратегія підвищення конку$
Інвестори
брендингу. Формування
інвестиційними
рентоспроможності, котра зосеред$
маркетингу відносин і
пропозиціями, залучити до
жена на подоланні місцевого дефіци$
персоналізованого
вирішення проблем в
ту матеріальних і нематеріальних ре$
маркетингу
регіоні
сурсів, винятковості кондиції здійс$
нення господарювання та інвестуван$
ня [5, с. 63].
Територіальні
Підвищити лояльність до
Створення маркетингових
2. Інструмент адміністрування
органи влади
регіону та залучити його
відносин та персоналізованого
маркетинговою стратегією відповід$
до процесу брендингу
маркетингу з відповідними
ного регіону, який зосереджений на
суб’єктами, задля залучення
створенні комунікативного капіталу
до регіонального брендингу
території, як структурного елементу
інституційного капіталу, присутність
Представники
Підвищити лояльність до
Створення маркетингових
якого дає змогу суб'єктам маркетин$
регіону та залучити до
відносин та територіальної
місцевого бізнесу
гу регіону заощаджувати на трансак$
культури, задля залучення до
розв’язання проблем
ційних витратах [6, c. 30].
регіонального брендингу
3. Бренд регіону або іншого тери$
торіального утворення, котрий є ви$
рішальним фактором просування ре$
Туристи
Зацікавлення регіональними
Застосування зовнішнього
гіону, який концентрується на со$
особливостями,
брендингу. Створення
ціокультурному, політичному та еко$
концентрування значних
маркетингових відносин та
номічному потенціалі регіону, а та$
витрат на розвиток регіону,
персоналізованого маркетингу
кож на природно$рекреаційних ре$
керування лояльністю
з відповідними суб’єктами,
сурсах та спирається на бренди відпо$
задля залучення до
відних товарів та послуг, які локалі$
регіонального брендингу
зовані в даній місцевості [7, c. 3].
4. Багатофакторна система, яка
Підвищити лояльність до
Застосування внутрішнього
побудована та створюється на основі
Населення
регіону
та залучити його до
брендингу та залучення у
комбінації культурно$ідеологічної,
процесу брендингу
брендинг подієвого
соціально$політичної та економічної
маркетингу
складових [8, с. 43].
Досліджуючи трактування понят$
Рис. 1. Цілі регіонального брендингу по відношенню
тя "бренду" у відношенні до регіону,
до різних груп стейкхолдерів
варто зазначити, що він являється од$
ним із фундаментальних факторів
Джерело: сформовано на основі джерела [8, c. 44].
розпізнавання конкретного регіону,
котрий створюється на базі чітко вираженого позитив$ в регіоні, і здійснює вплив на соціальну роль, яка прояв$
ного іміджу регіону та демонструє в межах території ляється, як визначальний інструмент підвищення жит$
найвище відображення емоційних споживчих прерога$ тєвої мотивації жителів регіону.
тив, і зосереджений на здобуття найкращої рейтинго$
Зазвичай конкурентоспроможність будь$якого ре$
вої позиції регіону завдяки формування допоміжних гіону визначалася від ресурсного забезпечення, розви$
конкурентних прерогатив та являється активом розвит$ неністю інфраструктури регіону, техніко$економічним
ку регіональної економіки.
рівнем виробництва, поточною величиною витрат і які$
У відповідності до сформованої мети формування стю вироблених товарів та іншими ресурсами. Інтенси$
брендингу регіону є гарантування його наявності у фікація світових процесів видозмінила поточне розу$
міжнародному інформаційному просторі з ціллю ство$ міння структури активів у структурі регіональної еко$
рення вагомих регіональних важелів впливу на зовнішніх номіки, де зростає роль та значимість нематеріальної
та внутрішніх стейкхолдерів, задля забезпечення зрос$ складової, у результаті чого, станом на сьогодні для ре$
тання інвестиційних надходжень фінансових ресурсів на гіонів країни провідними питаннями являється форму$
територію регіону, де ці ресурси будуть скеровуватися вання конкурентоспроможного бренду.
на створення та просування брендингу регіону для по$
Головними структурними елементами регіонально$
силення конкурентної позиції регіону та формування го брендингу являються: можливість підтримувати зв'я$
суміжних конкурентних прерогатив регіону як у межах зок з цільовою аудиторією; здатність впливати на стей$
національного, так і в діапазоні міжнародного економ$ кхолдерів за допомогою інструментів брендингу; фор$
ічного простору.
мування впізнаваного бренду регіону; можливість ви$
Потрібно чітко розуміти відмінність стосовно трак$ дозмінювати трансформування бренду в залежності від
тування термінів регіонального брендингу та бренду ре$ змін потреб стейкхолдерів; інформативність бренду і
гіону, тому що в основному як демонструє практика, інформованість про нього; формування лояльності до
поняття регіональний брендинг використовується лише бренду; визначення поточної чисельності асоціацій, по$
у відношенні до продуктових брендингів та брендів кор$ в'язаних з відповідним брендом; доступність для розу$
порацій, де за даних умов можна деталізовано визначи$ міння бренду широкому загалу споживачів; відпо$
ти цільову аудиторію, суб'єкт бізнесу та комерційний відність очікувань споживачів заявленому набору харак$
інтерес. Відповідно поняття бренду регіону або регіо$ теристик бренду регіону [3].
нального бренду, являється всезагальною категорією,
Розуміння основних цілей регіонального брендин$
яка визначається як важливий інструмент імплементації гу, на цьому етапі розвитку економіки країни, спонукає
стратегії розвитку регіону, який надає можливість згру$ органи державної влади та місцевого самоврядування,
пувати інтереси різноманітних цільових груп, від кот$ у кооперації з приватним сектором приділяти більше
рих у прямій залежності знаходиться успішність реалі$ уваги розвитку брендів регіонів і країни загалом.
зації стратегії, а саме такі групи: інвестори, бізнесмени,
Заслуговує на увагу той аспект, що ще зовсім недав$
влада та населення. Також бренд регіону здійснює еко$ но більшість елементів регіонального брендингу були
номічну функцію важеля з формування доданої вартості розрізненими ланками у комунікаційних процесах. У
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3. З'ясування структурних еле$
ментів та чинників розвитку, котрі
ймовірно стануть базою для створен$
ня бренду.
Оцінювання поточного регіонального
4. Розвідування цільових груп,
Етап 2. Визначення сутності та
потенціалу та управлінських можливостей
для котрих являються цінними виз$
змісту бренду регіону
начені бренд$фактори. Бренд регіо$
Виділення цільових груп та відповідних
ну взаємопов'язаний з чотирма цільо$
вими аудиторіями: перша з них тим$
категорій потенційних інвесторів
Етап 3. Формування стратегічного
часово перебуває на території регіо$
плану брендингового розвитку
ну і забезпечує постійні свіжі фінан$
Визначення поточних цілей та місії бренду
регіону
сові потоки; друга — це постійне на$
регіону, а також основних завдань брендселення, яке постійно живить еконо$
орієнтованого державного адміністрування
міку регіон; третьою цільовою ауди$
розвитку
даного
регіону
Етап 4. Реалізація стратегічного
торією являються підприємства, ус$
плану брендингового розвитку
танови, організації, які інвестують у
Селекція перспективних моделей брендингу
регіону
регіон, платять податки тощо; вхідні
фінансові потоки зростають в регіоні
Створення та імплементація заходів
завдяки розширенню зовнішніх
Етап 5. Оцінювання
ринків, які і є останньою цільовою
стосовно позиціювання регіону
результативності обраного
аудиторією.
бренду регіону та консеквенція
5. З'ясування споживацької
Формування стратегії та сукупності заходів
стосовно його розвитку
місткості окремих цільових груп і
стосовно розвитку регіонального бренду
уточнення орієнтирів регіонального
брендмейкінгу.
6. Створення і імплементація ком$
Моніторинг та контроль за реалізацією
плексу заходів стосовно посилення
обраних заходів задля розвитку
конкурентних переваг.
регіонального бренду
7. Створення моделі бренду та
Рис. 2. Процедура створення стратегічного плану брендингового розвитку
його стратегії.
регіону
8. Формування програми розвит$
ку бренду і механізму його просуван$
Примітки: сформовано на основі джерела [2].
ня з метою зростання економічних
сучасних же умовах спостерігається тенденція щодо ініціатив у регіоні [9, с. 11].
застосування єдиного підходу до створення ідеї просу$
Отже, в загальному стратегія просування брендин$
вання території, яка буде узгоджуватися з планом роз$ гу регіону формується на основі поетапних обгрунто$
витку регіону на державному рівні. Тому цілі регіональ$ ваних схвальних рішень (див. рис. 2).
ного брендингу доцільно розглядати по відношенню до
Отже, задля створення результативного стратегіч$
різних груп стейкхолдерів (див. рис. 1).
ного плану розвитку брендингу регіону, необхідно зас$
Наразі до стейкхолдерів відносять особи або групи тосовувати цю процедуру, яка є невідокремлювальним
осіб, які можуть позитивно вплинути на реалізацію влас$ елементом при формуванні та підвищенні конкурентос$
них цілей або на роботу організації загалом, тоді як, з проможності регіону, що в результаті забезпечить
точки зору регіонального брендингу, до них відносять стійкий та привабливий імідж території, сприятиме за$
будь$які суб'єкти, що зацікавлені у розвитку території. лученню іноземних інвестицій, як наслідок відбудеться
Відштовхуючись від вищезазначеного, доцільно виділи$ нарощення господарського потенціалу регіону.
ти такі основні групи стейкхолдерів, як: резиденти, ту$
На етапі обрання стратегії розвитку брендингу ре$
ристи та інвестори, де для кожної групи відповідний гіону, яка може складатися із декількох моделей брен$
регіон зобов'язаний запропонувати належний набір дингу або відповідати визначеній ідеї регіону, існують
конкурентних переваг, котрі можуть переплітатись з різні моделі за визначальними індикаторами, які наве$
іншими регіонами [8, с. 44].
дені в таблиці 1 [2].
Бренд регіону не формується природним шляхом,
Основними елементами стратегічного плану з про$
тому що він є продуктом керованого та свідомого ос$ сування регіонального брендигу є: визначення місії при$
мислення, організованої суспільної рефлексії та про$ значення та ролі органів регіонального управління сто$
єктування, який передбачає адміністрування процеса$ совно розвитку бренда регіону; формування завдання
ми створення та просування бренду регіону, наявність бренд$орієнтованого державного управління регіональ$
замовника, кваліфікаційної групи розробників, інфор$ ним розвитком та досягнення запланованих цілей; фор$
маційних і фінансових ресурсів, чітко сформульовано$ мування плану заходів стосовно створення бренда за
го технічного завдання, програму створення і просуван$ обраними моделями; складання кошторису витрат бюд$
ня бренда, моніторинг його ефективності, визначення жету, у межах обраної стратегії та співставлення їх з
механізму його підтримки та розвитку — усе це вкла$ наявними, а також очікуваними доходами й ресурсами;
дається в поняття брендмайкінгу або ж бренд$менедж$ оцінювання соціально$економічного ефекту від впро$
мент території [4, с. 148].
вадження заходів, визначення рівня їх ефективності, та
Задля аналізу ефективності брендингового розвит$ внесення правок до стратегії відповідно до змін зовніш$
ку регіону, безпосередній ступінь впливу на становлен$ нього середовища [10, с. 36—41].
ня регіональної економіки визначити доволі складно,
У зв'язку із інтенсифікацією світових процесів, на
тому на результативність при створенні регіонального території України наступні міста: Дніпропетровськ,
брендмейкінгу необхідно застосовувати відповідні Хмельницький, Чернігів, Чернівці, Кривий Ріг, Хотин,
інструменти, які стосуються таких видів діяльності:
Павлоград, Макіївка, Горлівка, Красноармійськ заяви$
1. Розвідування найсуттєвіших відмінностей у ре$ ли про інтенцію формування власного брендингу.
гіональному розвитку та "родзинок", які визначають Відбувся конкурс робіт стосовно створення брендингу
індивідуальність та унікальність регіону.
території у столиці країни та м. Одеса, а також продов$
2. З'ясування в межах території регіону факторів та жує динамічно оновлюватися брендинг м. Львова, також
складових, котрі ймовірно стануть конкурентними пе$ успішно реалізованим проектом являється розроблений
ревагами.
регіональний брендинг Херсонщини.
Етап 1. Поточний аналіз ситуації
та стану розвитку регіону
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Дослідивши національний
Таблиця 1. Класифікація брендингових моделей регіону
за основними індикаторами
досвід зі створення та керування
регіональними брендами на тери$
Ідентифікатор
Характеристики моделі
Застосування на прикладі регіонів України
торії країни варто виділити, що
моделі
значна чисельність регіонів Ук$ Природні ресурси Територія регіону з
Карпати та гірські територій Західних областей
раїни створили брендинг не під
мальовничими краєвидами та України, Олешківська пустеля, Дністровський
час реалізації процесу ціленап$
унікальним ландшафтом.
канйон, Оптимістична печера, Озера Волині та
равлених та зосереджених зусиль
Теж зацікавити може
Закарпаття, та інші
з імплементації концепції регіо$
унікальний природний об’єкт
нального брендингу, а в наслідок
та ресурси
культурно$ історичного розвитку Знакова фігура
Територія розвивається
Mісця народження та перебування видатних
завдяки використанню
діячів: с. Моринці, Черкаський регіон-місце
таких міст: Львів, Одеса, Полта$
особистості, постаті, життя
народження Т.Г. Шевченка; с. Нагуєвичі,
ва. Доцільно відзначити незначну
якої пов'язане з цим містом,
Львівський регіон-місце народження
кількість регіонів, які станом на
або подій, які відбувалися в
І.Я. Франка; Дніпропетровськ, Одеса-міста
сьогодні репрезентували новітню
цьому місті
перебування О.С. Пушкіна; Київ місто
концепцію брендингу, а саме: но$
хрещення Русі
востворені бренди міста Києва
Комерційні та соціальні проєкти: найдовша
"Місто, де все починається", Хар$ Інфраструктурне Реалізація органами
регiонального управління та набережна у Європі (м. Днішропетровськ);
кова "Smart city" та Кривого Рогу спорудження
місцевого самоврядування
Софіївський парк (м. Умань); Сходи на
"Місто довжиною в життя", де
окремого інфраструктурного Пейзажній алеї (м. Київ)
зазначені міста мають особисту
проекту котрий може
нішу, до прикладу, місто Київ по$
змінити та покращити імідж
зиціонує себе як першооснову
регіону
при знайомстві з Україною, на Визначна подія
Регіон позиціонує себе як
Майдан Незалежності в Кисві як центр прямого
початку кар'єри, бізнесу, роман$
місце проведення визначних народовладдя, висловлення громадської думки
тичних відносин. Харків робить
для держави подій, а також
та зламу політичних режимів у державі.
акцент на інформаційних техно$
міжнародних фестивалів,
Міжнародні фестивалі та виставки.
логіях та розвитку науки, а Кри$
виставок та форумів
Щорічний Сорочинський ярмарок у
вий Ріг є найдовшим містом у
с. Сорочинці, Полтавська область
Для регіону характерна
Міжнародний центр радянського
Європі за протяжністю, де за$ Спеціалізація
відповідна йому
ракетобудування (м. Дніпро), в Іваногальна його довжина становить регіону
спеціалізацію в певній галузі Франківському регіоні (виробництво сувенірної
126 км [4, с. 148].
господарської діяльності
продукції, виробів з овечої вовни, розвиток
У інших містах країни, а саме:
туризму та інші види діяльності), Рівненський
м. Вінниця імплементувала низку
регіон (деревообробка), Одеський регіон
різновекторних проектів та
(органічне землеробство і зелений туризму) та
ініціатив, де заслуженим про$
інші
єктом є сформований хаб "Місто
змістів", який на сьогодні є голов$
Джерело: сформовано на основі джерела [2].
ним осередком соціальної актив$
ності. Яремчанщина визначила ключову ідею бренду, де
2) застосування концепції брендингу регіону зво$
регіон являтиметься місцем для елітного відпочинку диться тільки до формування логотипу та слогану;
поміж Карпатського національного природного пар$
3) брендинг не враховується в соціально$економіч$
ку, де будь$хто почуватиметься як удома та завжди ному розвитку регіонів як нематеріальний актив, що
відчуватимуть піднесений настрій. Івано$Франківськ може приносити прибутки.
обрав ідею брендингу, яке характеризує територію,
Таке обмежене застосування концепції брендингу
як тепле, затишне місто виняткової архітектури, куль$ регіонами України дозволяє нам розглядати підняту
турної енергії та національної самобутності, де ко$ проблему в теоретичних аспектах, які можуть бути
жен зможе відчути смак унікальних звичаїв та тра$ ефективно імплементовані в практику.
дицій, і розпізнати на дотик модерні мистецькі над$
Для того, щоб створити успішний бренд території,
бання. Стратегічна ціль позиціонування брендингу необхідно врахувати три важливі складові: економічну,
Енергодар, яке характеризує територію, як місто "зе$ де потрібно зрозуміти, чим регіон може бути корисний
леного" інноваційного бізнесу", що скерована на за$ іншим територіям, визначити можливості регіональної
лучення значного обсягу іноземних інвестицій. Стра$ економіки, врахувати рівень її розвитку, проаналізува$
тегічні цілі позиціонування міста Бердянськ, що ста$ ти всю сукупність бізнес$брендів території; соціально$
нуть ключовими в розвитку нового міського бренда: політичну, де необхідно врахувати стратегію побудови
"Бердянськ гостинний та дружній", "Бердянськ діло$ відносин регіону з іншими територіями, в тому числі з
вий і динамічний", "Бердянськ сповнений життям, кра$ центром, виділити найбільш сильні сторони соціальної
сою та здоров'ям" [11].
політики регіону; та культурно$ідеологічну, де потрібно
Хоч брендинг території у сьогоденні не лише інно$ визначитися з тим, чим може бути цікавий регіон на
ваційне поняття, а життєва необхідність територій, про$ культурному, ціннісному, ідейному рівні, які культур$
те такі міста: Житомир, Миколаїв, Тернопіль, Полтава, но$історичні об'єкти, заходи і цінності можуть бути
Рівне, Суми, Ужгород ще не створили концепцію своїх цікаві цільовим групам інших регіонів [4, с. 148].
брендів. Таким чином, "брендування територій" нале$
Для регіонів України з її природно$географічними
жить до переліку ключових пріоритетів регіонального умовами, рекреаційним комплексом, промисловим по$
розвитку в Україні, що має бути враховано у стратегіях тенціалом, історичною та культурною спадщиною мож$
соціально$економічного розвитку регіонів.
на розглядати чотири варіанти формулювання місії
Важливо відзначити, що регіонам, котрі визначили бренду регіону: модернізація та розбудова сучасних
та сформувати свою концепцію брендингу необхідно потужних промислових комплексів (Дніпропетровська,
продовжували її імплементацію, застосовуючи увесь Харківська, Одеська область); розвиток зеленого туриз$
інструментарій створення та просування брендингу, му (Закарпатська, 1вано$Франківська, Львівська, Пол$
хоча в Україні цей процес супроводжується такими про$ тавська область); розвиток пляжного туризму (Хер$
блемами:
сонська, Одеська область); модернізація регіону, ком$
1) довготривала та затяжна процедура проведення фортного для життя (Полтавська, Вінницька, Львівська,
адміністративної реформи;
Дніпропетровська, Київська область) [2].
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Отже, ефективне управління регіональним роз$
витком у сучасних умовах передбачає необхідність
використання інноваційних підходів в управлінні, з
залученням технологій та інструментів менеджмен$
ту, що традиційно є характерними для бізнес$сере$
довища, і які показали високу ефективність в ко$
мерційній сфері. Одним із таких підходів має стати
використання регіонального брендингу, який є важ$
ливою умовою забезпечення успішного управління
регіональним розвитком, підвищення його конкурен$
тоспроможності, економічного і соціального зрос$
тання.
ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
У результаті проведеного дослідження визначе$
но, що регіональний брендинг являється інструмен$
том розвитку регіону, а результативне використан$
ня якого може спричинити підвищення конкурентос$
проможності регіону. Імплементація стратегії роз$
витку брендингу регіону повинна узгоджуватися із
метою та цілями регіону. Правильно розроблена
стратегія розвитку брендингу регіону дозволить не
тільки узгодити бренд з метою регіону, а також виз$
начити основні етапи його структурування задля
інтенсивного розвитку обраного вектору. Якісне уп$
равління сприятиме створенню мети бренду та доз$
волить сформувати провідні пропозиції стосовно
продажу та історії бренду, який необхідно періодич$
но проводити моніторинг задля визначення його
ефективності. Оскільки даний напрям досліджень є
достатньо новим, він включає низку проблем, а саме:
вибір найбільш відповідних інструментів брендингу
регіону, адекватна оцінка існуючого та створеного
бренда, пошук найбільш ефективної стратегії та мо$
делі розвитку території та інші проблеми, що потре$
бують подальшого вивчення.
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МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЦІНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ

New era has begun two decades ago in the most power sectors of the globe. As electricity itself shifted from
being a commodity only to a competitive trading market instrument, forecasting of power load and prices started
to be another important factor. With the introduction of liberal power markets, independent players like producers,
operators, traders became an important factors of liberalized power markets. New era in this secotr also increased
competition among companies and countries. Thus, as new players came into scene, electricity became to be a
tradable product and similar to another commodities needs to account, forecast plan of electiricity brought new
challenges. With its obstacles, new atmosphere of electiricity repormation brought benefits such as lower price
to end users and more utilized energy systems among the countries. Different forecasting models have been
developed in order to forsee future operations. Moreover, popular modelts from economics, such as game theories,
cournot model, Bertrand model, nash equilibrium plays a big role in electricity price forecasting. Simulation
modelts are another methods heavily used by producers, operators and power traders in market. Additionally,
statistical models, such as moving averages, Root Mean Square Error, Mean Absolute Error, mean Absolute
Percentage Error, Theil's inequality coefficient are frequesntly used to determine price movements of electiricity.
As its broadly used in several different industries, Time Series models using historical information and adding
updated information helps to model future movement of prices. This article discusses the several methods of
price forecasting of electricity in liberal power markets as high volatility of the market raises a big risk for all
participants. Forecasting models explains time series analysis and briefly discusses about autoregressive, moving
average, autoregressive moving average, and seasonal autoregressive moving average models. Moreover, the
article illustrates examples from electricity price and load forecasts and their comparisons with actual results
from trades in Turkish electricity market.
Нова ера розпочалася два десятиліття тому в більшості галузей енергетики світу. Оскільки сама елекW
троенергія перейшла від товару лише до конкурентоспроможного інструменту торгового ринку, прогноW
зування енергетичного навантаження та цін стали ще одним важливим фактором. З введенням ліберальW
них ринків енергії незалежні гравці, такі як виробники, оператори, торговці, стали важливими фактораW
ми лібералізованих ринків енергії. Нова ера в цьому секторі також посилила конкуренцію між компаніW
ями та країнами. Таким чином, коли нові гравці вийшли на сцену, електроенергія стала товаром, що торW
гується, і, як і інші товари, які потрібно враховувати, прогнозний план електроенергії приніс нові виклиW
ки. Зі своїми перешкодами нова атмосфера звітності про електроенергію принесла такі переваги, як нижча
ціна для кінцевих споживачів та більш використовувані енергетичні системи серед країн. Для прогнозуW
вання майбутніх операцій було розроблено різні моделі прогнозування. Більше того, популярні економічні
моделі, такі як теорії ігор, модель Курно, модель Бертрана, рівновага, що відіграє важливу роль у прогноW
зуванні цін на електроенергію. Імітаційні моделі — це ще один метод, який активно використовується
виробниками, операторами та торговцями енергією на ринку. Крім того, статистичні моделі, такі як ковзні
середні, середньоквадратична помилка, середня абсолютна помилка, середня абсолютна похибка у відсотW
ках, коефіцієнт нерівності Тейла часто використовуються для визначення руху цін на електроенергію.
Моделі часових рядів, які широко використовуються в декількох галузях промисловості, використовуW
ють історичну інформацію та додають оновлену інформацію, що допомагає моделювати майбутній рух
цін. У цій статті розглядаються декілька методів прогнозування цін на електроенергію на ліберальних
ринках електроенергії, оскільки висока волатильність ринку створює значний ризик для всіх учасників.
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Моделі прогнозування пояснюють аналіз часових рядів та коротко обговорюють авторегресивні, ковзні
середні, авторегресивні ковзні середні та сезонні авторегресивні ковзні середні моделі. Крім того, стаття
ілюструє приклади прогнозів цін та навантаження на електроенергію та їх порівняння з фактичними
результатами торгів на турецькому ринку електроенергії.
Key words: time series, autoregressive, moving average, autoregressive moving average, seasonal autoregressive
moving average, artificial intelligence, simulation models.
Ключові слова: часові ряди, авторегресія, ковзна середня, авторегресивні ковзні середні, сезонні авторег
ресивні ковзні середні, штучний інтелект, імітаційні моделі.

INTRODUCTION

More and more countries have gone through market
liberalization in the last two decades. In modern liberal
power markets, price volatility causes higher risk to market
participants. Due to a macroeconomic factors such as
financial instability, economical challenges as well as market
specified challenges, such as weather dependency of
renewable sources, and market couplings create an extra
need for accurate price forecasting. As economies of
different countries warry, their methods in forecasting
power prices also differ. Advancement of new technologies
into production as well as new conceptual changes in this
sector resulted in a separation of what has previously been
a natural monopoly. The overall goal of market
liberalization is to attract investors to a competitive market,
to increase efficiency in production and operation and to
stimulate technological advancements. All these shifts made
price forecasting a vital component in any power related
company's strategy. Unlike the traditional cost$based prices,
today's electricity prices are the result of several market
inputs. Challenge to predict prices in the market is growing
and market participants constantly try to find solutions.
Since electricity cannot be stored, it has to be consumed
the time it has produced on an hourly basis. This paper tries
to highlight the main forecasting modeling in electricity
sector and their charactersitics.
ELECTRICITY PRICE FORECASTING MODELS
Before market liberalization took over, the Price
forecasting of electricity is mainly based on the use of Game
Theory, simulations and time series analysis. Based on game
theory models such as Nash equilibrium, Cournot model

and Bertrand model are used by market participants to
models their strategies. Figure 1 and figure 2 shows the
schematic relations of different models.
In a liberal electricity market, market clearing price is
determined by the hourly bid price. Marginal pricing is
applied for all suppliers. From the economics we can state
that, if the market is perfectly competitive, the market

Figure 1. Electricity pricing models

Figure 2. Price Forecasting approaches
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Figure 3. Factors affecting electricity price

clearing price would be equal to marginal cost of the last
supplier. However, electricity markets are not perfectly
competitive and customer demand is highly inelastic having
few suppliers. Price forecasting in electricity can be focused
on short$term (STPF), medium$term (MDPF) and long$term
(LTPF). Short$term price forecasting mainly used by
generation and utility companies. Sport markets create
opportunity for short$term trades happen. Medium$term
price forecasting usually measures the prices for several
months in order to determine company strategy. Long$term
price forecasting is very useful for future investment
planning and measures in years [1].
Simulation models that evaluate the physical phenomena
that direct a process, reaches model results by using
algorithms. The main disadvantages of simulation models are
its detailed requirement of information (production unit data,
fuel prices, demand estimates, price bidding strategies, etc.)
and calculation costs. There are major three models based
on times series analysis are used in price forecasting: stochastic
models, artificial neural network models, and data mining
models. Autoregressive, moving average, autoregressive
moving average, autoregressive conditional hetero$
scedasticity, generalized autoregressive conditional hete$
roscedasticity models are examples for stochastic models.
These models can be divided into stationary and non$
stationary models. In addition, time series models such as non$
linear models are used based on price fluctuations. Moreover,
by adding other variables that affect the price, such as transfer
function, autoregressive moving average with external
variables also included in stochastic time series models.
According to the studies on price prediction of
electricity, Root Mean Square Error, mean absolute error,
mean absolute percent error, and Theil's inequality
coefficient methods are widely used.
MSE, RMSE, MAE, MAPE are the inputs, n — number
of observations xi= Real values, yi= forecasted values;
2

1 n
Mean squared error (MSE ) = ∑ ( yi − xi )
n i =1
Root mean squared error (RMSE ) =

2

1 n
∑ ( yi − xi )
n i =1

correlation and partial autocorrelation plots are intensively
used in time series analysis and forecasting. Plots express
graphically the comparison of time series observation with
previous time results.
Forecasts based on time series analysis is derived from
historical price behaviors and various external factors.
Forecasting using autoregressive (AR), moving average
(MA), and autoregressive moving average with (ARMA)
processes is known as the Box$Jenkins method. An ARMA
model, or Autoregressive Moving Average model, is used
to describe weakly stationary stochastic time series in terms
of two polynomials. The first of these polynomials is for
autoregression, the second for the moving average.
Box$Jenkins (1976) also indicated the selection criterias.
According to him, the first stage is identification
(determination), the second stage is estimation, and the third
stage is forward forecasting.
In the first stage, autocorelation and partial
autocorrelation functions are examined for ARMA
structuring by variable time graph.
Then the estimation phase is started. By estimating the
coefficients at the estimation stage, the significance of the
coefficients, the model coefficient of determination (R2),
F$statistics, Akaike and Schwarz the appropriate model is
selected. Finally, pre$reporting with the selected model
(forward$looking estimate) is carried out [4].
AUTOREGRESSIVE (AR)
AND MOVING AVERAGE (MA)
Autoregressive moving average (ARMA) models is very
important and widely used in the modeling of time series
analysis. Thus, the linear structure of ARMA helps to
conduct linear prediction. ARMA model itself consist of two
models: an autoregressive (AR) and moving average (MA)
model. Autoregressive model predicts the next data point
based on previous results using mathematical formula
similar to linear regression as shown in formula 1. The
advantage of using ARMA model compared to AR or MA
models is its simplicity to use with minimum required
information and its efficiency in linear prediction.
Autoregressive models in time series a variable such as y
has its own lag values and error terms. The error term is
random, zero mean and has constant variance.The error
term is random, it has zero mean and has constant variance
p

X t = c + ∑ ϕi X t − i + ε t

1 n
Mean absolute error (MAE ) = ∑ yi − xi
n i =1

i =1

(1),

p — determines how many previous data points will be
used;
n
c — is contant
(MAPE ) = 100% ∑ yi − xi
e — standard error of noise.
n i =1 yi
In the formula 2 variable y is expressed with its delayed
values and error term. Autocorrelation function is
TIME SERIES MODELS
calculated sample common variance divided by to sample
Time Series analysis is a very important tool used for variance. Pure AR Models — Depends on the lagged values
forecasting future prices in electricity markets. Auto$ of the data you are modeling to make forecasts.
Mean

absolute

percentage
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Moving average models explains the
relationship of variable y to the random
movement. Depends on the errors
Official Results
Result MW Result TRY Result USD (residuals) of the previous forecasts you
made to make current forecasts.
31083
205
44
The moving average model specifies
30050
198
43
that the output variable depends linearly
29233
187
41
on the current and various past values
28333
159
35
of a stochastic (imperfectly predictable)
27350
169
37
term. Rather than using the past values
25983
143
31
of the forecast variable in a regression,
25350
94
20
a mo vi ng aver age mo del uses past
26150
125
27
for ecast errors in a regression$l ike
29367
169
37
model.
31067
193
42
The primary difference between an AR
31850
194
42
and MA model is based on the correlation
32617
200
43
between time series objects at different
31833
167
36
time points. The covariance between x (t)
32667
175
38
and x (t$n) is zero for MA models.
33650
206
45
However, the correlation of x(t) and x(t$
33733
196
42
n) gradually declines with n becoming
33850
211
46
larger in the AR model.
33667
208
45
This means that the moving average
33533
202
44
(MA) model does not uses the past forecasts
to predict the future values whereas it uses
33733
197
43
the errors from the past forecasts. While,
33283
205
44
the autoregressive model (AR) uses the past
33967
212
46
forecasts to predict future values. As
33450
188
41
mentioned earlier, the MA model, instead
32167
172
37
of depending on the previous forecasts like
31165
182
39
in AR model, depends on the error of
previous forecasts. Hence the noise quickly vanishes with
time in MA model [10].

Table 1. Demand and price forecast of hourly electricity in Turkey
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184
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191
34577
215
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210
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203
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33243
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33227
179
32026
156
31228
178

GP USD
40
39
35
33
33
33
30
34
42
44
47
47
41
42
48
47
45
40
40
35
38
40
40
35
39

4.62
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
AVG

yt = c + є t + θ1є t-1 + θ 2є t-2 + ..θ q є t-q

(2),

— q is the order
— c is a constant
— epsilon is noise
SEASONAL AUTOREGRESSIVE
MOVING AVERAGE (SARMA)
Seasonality in a time series analysis is a change that
repeats over time period of S. In other words, S is the
number of periods from one change to another one. For
instance, in electricity trading each location has its own
specific characteristics, where they have high values and low
values tendency in particular times.
Seasonal specified time series can be modeled with help
of ARMA models. Modeling seasonal data with the ARMA
model is no different from modeling non$seasonal data.
According to Box, Jenkins and Reinsel, similar to single
seasoned Standard ARMA model, it can be written for
seasonality, in multiple seasonal fluctuations [9].
Can be written. In other words, the ARMA model can
be written both during the day and during the week including
seasonal fluctuations (Taylor, 2010).
The ARMA model unlike the single seasonal component
include P1 polynomial functions of order. These additional
polynomial functions with ARMA models allow to model
intraday fluctuations.

Figure 4. a — Load accuracy; b MTRY accuracy; c — USD
accuracy
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FEATURES OF ELECTRICITY PRICES
Today, electricity has become a commonly traded
commodity in markets. The key difference of electricity
from other commodities is that it cannot be stored and it
has to be traded at the time produced. Due to its non$storage
feature, electricity prices express certain specific
characteristics such as seasonality, tendency to average
price, volatility and sudden price increases.
Figure 3 illustrates the major factors affectring
electricity prices. Changes in weather conditions, such as in
temperature, water levels of reservoirs and changes in
demand directly affect the prices.
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Above mentioned factors determine the price trends in
the market and all needs to be approached for an effective
forecasting. Additionally, currency rates must be projected
as it plays a big role in a country where second currency
involved. Figure 4 is an example from our trading electricity
in Turkish market and table 1 shows our demand and price
forecast in Turkish liras, price forecasts in USD as well as
demand forecast and our forecast accuracy.
In above diagrams, daily clearance prices are
determined using marginal costing methods. For example,
EPIAS (Turkish Electricity Market Operator) receive
orders and calculates 34,500 MW buy order. Market
operater lines the sell orders accordingly. 9 the numbers
below are for example purposes only) [2].
1,500 MW for 0 TL — Wind power Plants
1,000 MW for 15 TL — Must run (huge thermal) power
plants
4,000 MW for 40 TL — Run of River (they are also must
run types)
14,000 MW for 70 TL — Hydro Power Plants with Dam
6,000 MW for 95 TL — Coal thermal power Plants
3,000 MW for 118 TL — Imported coal/thermal power
plants
5,000 MW for 150 TL — Gas fired power plants.

Marquardt and Cuckoo search algorithms", IET Gener.
Transm.& Distrib., vol 9 (13), pp. 1553—1563, available at:
http://mr.crossref.org/iPage?doi=10.1049%2Fiet$
gtd.2014.0957 (Accessed 20 Oct 2020).
8. Pagnier, L. and Jacquod, P.(2018), "How fast canon
eovercome the paradox of theenergy transition?Aphysico$
economic model for the European power grid", Energy, vol
157, pp. 550—560, available at: https://www.sciencedirect.$
com/science/article/abs/pii/S0360544218310296?via%$
3Dihub (Accessed 20 Oct 2020).
9. Hahn, H. Meyer$Nieberg, S. and Pickl, S. (2009),
"Electric load forecasting methods: Tools for decision
making", Eur. J. Oper. Res., Vol 199, no. 3, pp. 902—907,
available at: https://www.sciencedirect.com/science/
article/abs/pii/S0377221709002094?via%3Dihub (Accessed
20 Oct 2020).
10. Abedinia, O. Amjady, N. and Zareipour, H. (2017),
"A new feature selection technique for load and price
forecast of electrical power systems", IEEE Trans. Power
Syst., Vol.32, no.1, pp. 62—74, available at: https://
ieeexplore.ieee.org/document/7458187 (Accessed 20 Oct
2020).
Стаття надійшла до редакції 24.10.2020 р.

CONCLUSION
Effective price forecasting of electricity is specific to
each market and it depends on variety factors, such as
production capacity, demand level, seasonal effects, average
production unit cost, weather condition and etc.
Additionally, as electricity is a unique commodity (unlike
other commodities, electricity cannot be stored, has to be
consumed the time it has produced) this adds an extra
volatility in prices. In modern power markets, price
forecasting and its efficiency plays a big role in all market
participants' strategy. All works related to power price
forecasting aimed to deliver more reliable information to
business units who are involved in this sector. This article
mainly focused on time series analysis and its models to
enlighten several factors that affect the mode and forecast
and methods to use each model. There are many more
models that currently being used depending on the
characteristics of each market.
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EFFICIENCY OF STATE PLANNING OF TAX REVENUES

У статті розглянуто ефективність державного планування податкових надходжень. Проаналізовано
планові та фактичні обсяги податкових надходжень за період 2017—2019 рр. Встановлено основні приW
чини невиконання планових обсягів надходжень податкових платежів. Зазначено, що при прогнозі поW
даткових надходжень органи управління орієнтуються на максимально високий їх рівень через постійно
зростаючі потреби держави. Виявлено фактори, що впливають на динаміку сплати податків. ПроаналіW
зовано вплив кризи, яка на сьогодні присутня у всіх сферах ринку, на надходження податкових плаW
тежів у 2020 році. З'ясовано, що мали вплив на недоотримання податкових платежів заходи, які впровадW
жувались в країні з метою запобігання розповсюдження захворювання. Встановлено, що бюджетні надW
ходження забезпечуються за рахунок податків з організацій, тоді як у більшості розвинених країн наW
впаки — за рахунок податків з фізичних осіб та прямих податкових платежів. Обгрунтовано необхідність
грамотного податкового прогнозування, із врахуванням всіх факторів впливу.
The article considers the effectiveness of state planning of tax revenues. The planned and actual volumes of
tax revenues for the period 2017—2019 are analyzed. The main reasons for nonWfulfillment of the planned volumes
of tax payments are established. It is noted that when forecasting tax revenues, governments focus on their
highest level due to the everWgrowing needs of the state. Factors influencing the dynamics of tax payment are
identified. The impact of the crisis, which is currently present in all areas of the market, on the receipt of tax
payments in 2020 is analyzed. Measures taken in the country to prevent the spread of the disease were found to
have had an impact on tax evasion. It is established that budget revenues are provided by taxes from organizations,
while in most developed countries, on the contrary — by taxes on individuals and direct tax payments. The
necessity of competent tax forecasting is substantiated, taking into account all factors of influence.
The purpose of the article is to summarize the key elements of the effectiveness of state tax planning and
analysis of tax revenues of previous periods.
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Appointment. In modern conditions, the economic system of Ukraine and the world is in a difficult position.
Since the state has an indirect influence on socioWeconomic processes, an important place is occupied by tax
planning, because it is the taxpayers who are the main source of replenishment of the state budget.
Results. Today in Ukraine the achievement of effective tax planning is possible, on the one hand, by optimizing
the level and structure of the tax burden, the composition and structure of the tax system and taxation for the
current budget year and prospects, maintaining a high level of tax collection and tax control, and on the other
side, taking into account the law of the growing financial needs of the state. It is important to take into account
the structure of sources of tax revenue.
Conclusions. tax planning is a complex process of developing the tax policy of the state, based on forecasting
and the influence of many factors. The effectiveness of tax planning and the dynamics of tax payments to the
budget are influenced by the quantitative and qualitative composition of taxpayers, socioWeconomic development
of the region, changes in the legal framework and others. During the study period, the planned amount of tax
revenues was not met. The main reasons are the deviation of some macro indicators from the forecast, reduction
of rent payments, VAT arrears, etc. Therefore, for effective tax planning it is necessary to find compromise solutions
based on forecasts that take into account the demand of the population, socioWeconomic development of the
region, strategic plans of the state.

Ключові слова: податкове планування, податкові платежі, держаний бюджет, податкове прогнозування.
Key words: tax planning, tax payments, state budget, tax forecasting.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Держава має непрямий вплив на соціально$еко$
номічні процеси, важливе місце займає податкове пла$
нування, адже саме платники податків і зборів є основ$
ним джерелом поповнення державного бюджету. Від
того, наскільки ефективно організоване податкове пла$
нування залежить не тільки розвиток економіки краї$
ни, а також соціальні, політичні та правові відносини у
суспільстві.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження ефективності державного податково$
го планування знайшли своє відображення у низці нау$
кових публікацій відомих вітчизняних дослідників, се$
ред яких: П.К. Бечко [1], Н.М. Дєєва [2], А.М. Под$
дєрьогін [3], М.П. Підлужний [4], А.Г. Поршнев [5] та
багатьох інших вчених.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є узагальнення ключових еле$
ментів ефективності державного податкового плануван$
ня та аналіз податкових надходжень минулих періодів.
Досягнення поставленої мети обумовило постановку і
вирішення таких завдань: обгрунтування причин не$
відповідності планових і фактичних обсягів податкових
надходжень та аналіз факторів, які впливають на ефек$
тивність податкового планування в країні.

ної влади і платників податків щодо визначення еконо$
мічно обгрунтованого розміру: надходження податків
до відповідного бюджету та обсягів податків, що підля$
гають сплаті конкретним суб'єктом на заданий часовий
період.
Планування податкових надходжень бюджету являє
собою процес встановлення прогнозних і оцінки фак$
тично виконаних готівкових зобов'язань суб'єктів го$
тівкових правовідносин.
Державне податкове планування необхідне для вста$
новлення науково обгрунтованої величини готівкових
надходжень певного рівня бюджетної системи на зада$
ний часовий період. Це дає органам державної влади
визначати обсяг наявних у розпорядженні фінансових
ресурсів, необхідних для забезпечення державних ви$
трат.
Розглянемо планові та фактичні показники подат$
кових надходжень до державного бюджету України за
2017—2019 роки.
Проаналізувавши дані таблиці, можемо зробити вис$
новок, що за останні три роки плановий обсяг податко$
вих надходжень не був досягнутий в жодному з років.
Це відбулося за рахунок невиконання планових обсягів
надходжень з ПДВ та акцизного податку з вироблених
в Україні товарів. Безумовно, на загальний обсяг подат$
кових надходжень впливають не лише вищезазначені
податкові платежі, проте в нашому дослідженні ми бра$

Таблиця 1. Планові і фактичні обсяги податкових надходжень до державного бюджету України,
2017—2019 рр., млн грн

2017 рік
2018 рік
2019 рік
План
Факт
План
Факт
План
Факт
Всього податкових надходжень 630 095,7
519 185,3
760 016,4
623 298,2
840 597,2
732 905,2
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до бюджету складають надходження з:
ПДФО
77 177,7
75 033,4
91 123,6
91 741,8
106 155,2
109 954,0
81 606,2
63 450,4
84 300,0
79 130,9
94 600,0
88 929,8
ПДВ з вироблених в Українi
товарiв (робіт, послуг) з
урахуванням бюджетного
відшкодування
Податку на прибуток
67 119,5
66 911,9
82 327,3
96 882,3
95 520,0
107 086,3
Акцизного податку з
71 585,0
66 303,7
78 117,2
71 143,8
85 922,8
69 897,1
вироблених в Україні
підакцизних товарів
(продукції)
Показники

Джерело: побудовано авторами на основі матеріалів [6—10].
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ДОСЛІДЖЕННЯ
Податкове планування є діяльністю органів держав$
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ли до уваги податки, які становлять найбільшу питому
вагу в загальній сумі податкових надходжень до бюд$
жету.
Вважаємо, що динаміка податкових надходжень за$
лежить від ряду факторів:
— зміна кількісного і якісного складу платників по$
датків;
— динаміка соціально$економічного розвитку ре$
гіону;
— зміна законодавчої бази;
— якість контрольної роботи та ін.
Розглянемо рівень виконання плану податкових над$
ходжень за досліджуваний період у таблиці 2.
Проаналізувавши даний рисунок, бачимо, що рівень
виконання плану податкових надходжень є на перший
погляд високим, тобто 80% і вище. Проте в нашому ви$
падку йде мова про невиконання плану податкових над$
ходжень на сотні мільйонів гривень. Тому, можна зро$
бити висновок, що план було виконано лише з податку
на прибуток у 2018 та 2019 роках та з надходжень від
сплати податку на доходи фізичних осіб у всіх роках.
Однак, не варто забувати про суму наперед сплачених
податків, наприклад, в грудні 2019 року сума наперед
сплачених податків збільшилася на 9,4 млрд гривень, а
у грудні 2018 року показник був 3,9 млрд грн, а це ро$
бить показник обсягу фактичних податкових надход$
жень ближче до планових.
На нашу думку, до основних причин недонадход$
ження податкових платежів до бюджету, можна відне$
сти наступні: відхилення окремих макро показників від
прогнозних, перш за все середнього офіційного курсу
гривні до долара; скорочення споживання енергоносіїв
через аномально теплу зиму, що призвело до недонад$
ходжень ПДВ та ін.
Варто зазначити, що при прогнозі податкових над$
ходжень органи управління орієнтуються на максималь$
но високий їх рівень, що пов'язано з постійно зростаю$
чими потребами держави, викликаних як об'єктивними
причинами (природний приріст населення, необхідність
розвитку науково$технічного прогресу, підтримання на
належному рівні безпеки і обороноздатності країни,
підвищення життєвого рівня та ін.), так і суб'єктивними
причинами (пов'язані із завищеними запитами органів
влади і управління).
Залежно від періоду, цілей і завдань планування
розрізняють оперативне (на місяць, квартал), поточне
(на один фінансовий рік) і стратегічне (довгострокове)
податкове планування. В основі поточного та страте$
гічного планування лежать прогнозні параметри подат$
кового потенціалу. Під податковим потенціалом розу$
міється здатність бази оподаткування в межах будь$якої
адміністративної одиниці приносити доходи у вигляді
податкових надходжень (мається на увазі не фактична
сума надходжень як таких, а саме здатність, мож$

Таблиця 2. Рівень виконання плану податкових
надходжень 2018—2020 рр., %

Податок
ПДФО
ПДВ
Податок на прибуток
Акцизний податок
Всього

2017 рік
97,22
77,75
99,69
92,62
82,40

ливість). Якщо повернутися до ситуації, яка склалась на
сьогодні, у зв'язку з пандемією, бачимо, що підприєм$
ництво як найвагоміше джерело поповнення державно$
го бюджету зараз у не стійкому стані, і їх прибутки ма$
ють тенденцію до зменшення, і відповідно, податкові
платежі не надійдуть до бюджету в запланованому об$
сязі. Отже, є необхідність вносити зміни до оператив$
них планів податкових надходжень, оскільки поточний
план, в наявній ситуації, навряд чи вдасться виконати.
Розглянемо план податкових надходжень на 2020 рік,
та фактичні показники обсягу податкових надходжень,
станом на 01.08.2020 (табл. 3).
Станом на 1 серпня 2020 року план з податкових над$
ходжень виконано на 58,9%. Проте ми спостерігаємо,
що рівень виконання плану з надходжень від сплати по$
датку на доходи фізичних осіб та податку на додану
вартість становлять лише 5,7% та 15,5% відповідно. Та$
кий низький рівень може бути викликаний в тому числі
весняним карантином, адже велика кількість під$
приємств зупинила свою роботу, працівники знаходи$
лись вдома на самоізоляції, і таким чином була недови$
роблена продукція, з якої планувалось стягнення ПДВ.
Аналогічно і з ПДФО, на жаль, не всі підприємства,
організації мали можливість повністю виплачувати
своїм працівникам заробітну плату в цей період, і пра$
цівники не отримували власних доходів і, відповідно,
оподаткування не відбувалось.
Як відомо, в умовах кризи доходи скорочуються, а
витрати збільшуються в зв'язку з необхідністю збіль$
шення обсягів соціальних витрат. Щоб подолати на$
слідки фінансової кризи на державному рівні, необхід$
но активно знаходити нові методи проведення органа$
ми місцевого самоврядування відповідальної бюджет$
ної та податкової політики, спрямованих на більш по$
вне задоволення попиту населення і виконання постав$
лених планів.
На сьогодні в Україні досягнення ефективного по$
даткового планування можливо, з одного боку, на ос$
нові оптимізації рівня і структури податкового тягаря,
складу і структури системи податків і оподаткування на
поточний бюджетний рік і перспективу, підтримки ви$
сокого рівня стягнення податків та ефективності подат$

План

2020 рік
Факт
Рівень
(станом на виконання
01.08.2020)
плану
461 716,0
58,9%

Всього податкових надходжень, 783 679,1
млн грн
Найбільшу питому вагу в загальній сумі надходжень до бюджету
складають надходження з:
ПДФО, млн грн
1 111 302,5 63 863,5
5,7%
ПДВ з вироблених в Українi
381 280,0
59 126,2
15,5%
товарiв (робіт, послуг) з
урахуванням бюджетного
відшкодування, млн грн
Податку на прибуток, млн грн
98 206,4
55 038,1
56,0%
Акцизного податку з вироблених 67 256,0
43 405,4
64,5%
в Україні підакцизних товарів
(продукції), млн грн
Джерело: побудовано авторами на основі матеріалів [6].
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2019 рік
103,58
94,01
112,11
81,35
87,19

Джерело: розраховано та побудовано авторами на основі таб
лиці 1.

Таблиця 3. Податкові надходження станом на 01.08.2020 р.

Показники

2018 рік
100,68
93,87
117,68
91,07
82,01
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кового контролю, а з іншого боку, з урахуванням зако$
ну зростаючих фінансових потреб держави. При цьому
важливо враховувати і структуру джерел податкових
надходжень. Так, нині в Україні основні бюджетні над$
ходження забезпечуються за рахунок податків з орга$
нізацій, а в їх складі за рахунок непрямих податків, тоді
як у більшості розвинених країн навпаки — за рахунок
податків з фізичних осіб та прямих податкових пла$
тежів. Об'єктивний граничний рівень оподаткування
(для кожної країни він індивідуальний) обмежує мож$
ливості держави в збільшенні своїх доходів на основі
збільшення податкового тягаря. У зв'язку з цим, най$
важливішою проблемою ефективного податкового пла$
нування є пошук компромісних рішень на основі про$
гнозів, що враховують обидві протидіючі законо$
мірності в конкретних практичних діях державних
органів законодавчої і виконавчої влади.
Отже, податкове прогнозування має відігравати і
фактично відіграє активну роль у виробленні податко$
вої та бюджетної політики держави. У його процесі
Міністерство фінансів, зокрема, приймає рішення про
необхідність внесення змін до податкового законодав$
ства, а також скорочення витрат у тих випадках, коли
можливості збалансування бюджету податковими ме$
тодами на планований період вичерпані.
ВИСНОВКИ
На основі проведених досліджень визначили, що
податкове планування — складний процес з розробки
податкової політики держави, оснований на прогнозу$
ванні та впливі багатьох факторів. На ефективність по$
даткового планування і динаміку надходження подат$
кових платежів до бюджету впливають кількісний і які$
сний склад платників податків, соціально$економічний
розвиток регіону, зміни в законодавчій базі та ін. За
досліджуваний період плановий обсяг податкових над$
ходжень не було виконано. Основними причинами є
відхилення окремих макро показників від прогнозних,
зменшення рентних платежів, недонадходжень ПДВ та
ін. Отже, для ефективного податкового планування не$
обхідно знаходити компромісні рішення на основі про$
гнозів, що враховують попит населення, соціально$еко$
номічний розвиток регіону, стратегічні плани держави.
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ECONOMIC CHANGE OF INDICATORS OF EFFICIENCY FROM THE BUDGETARY COSTS TRANSFER

Оскільки ефективність є орієнтиром розвитку економіки як системи, то зростання ефективності діяльності
виступає основоположним базисом дієвого функціонування господарюючого суб'єкта як у підприємницькому
секторі, так і в секторі бюджетних організацій та установ. Для всіх суб'єктів господарювання завжди необхідно
оцінювати, що для них є найважливішим результат, отриманий будьWякими засобами, або більш ефективне виW
робництво, але з менш новаторськими результатами. У вітчизняних та зарубіжних наукових дослідженнях споW
стерігаються різні методичні підходи щодо трактування цих понять. Внаслідок цього з'являється потреба в уточW
ненні й деталізації таких дефініцій, як "ефективність" та "результативність" в оцінці діяльності суб'єктів госпоW
дарювання, в тому числі організацій, що мають бюджетне фінансування. В дослідженні узагальнено методичні
підходи авторів щодо визначення понять ефективність, результативність суб'єктів господарювання, у тому числі
виявлено особливість їх інтерпретації по відношенню до діяльності бюджетних установ, організацій.
The concepts of efficiency and effectiveness are complex and multifaceted. They are central to business analysis and
require comprehensive research. Instead, despite their key importance, there is still no consensus on their nature and methods
of measurement.
In the modern economic literature, there are approaches to the direct relationship between the concepts of efficiency and
effectiveness. At the same time, it is possible to state the existence among the authors of methodological differences in
determining which of these concepts are maternal (systemWforming) and which are subsidiary (components of another concept).
Moreover, the views of scholars who equate these terms are quite common.
We believe that efficiency is associated with the need to meet the needs of consumers and is an external indicator of the
achievements of the entity, while efficiency is based on the ratio of results and internal costs of the organization, enterprise,
institution, i.e. is a manifestation of their success within the entity management.
Evaluating the performance of entities in the public sector is an extremely difficult problem, because budget organizations,
institutions, have the status of nonWprofit, profit maximization is not the purpose of their activities, but is to provide various
intangible services to meet various needs of society.
To assess the effectiveness of budget expenditures, two main areas are used: reduction (savings) of budget expenditures;
increase the quantitative result from the use of planned budget allocations. We believe that the solution to the problem of
assessing the effectiveness of budget expenditures due to their savings is somewhat narrowed, as it may negatively affect the
quality of public services.
The second option involves achieving the maximum result (i.e. the number of services provided) for a fixed amount of
budget resources. In our opinion, it can be objective in terms of full and quality satisfaction of the needs of consumers of public
services.
Further research should be conducted in the direction of forming a system of performance indicators of budgetary
organizations and institutions, both at the stage of formation of budget programs and at the stage of their implementations.
Ключові слова: ефективність, результативність, бюджетні ресурси, бюджетні витрати, бюджетна ефек
тивність, публічні послуги.
Key words: efficiency, effectiveness, budget resources, budget expenditures, budget efficiency, public services.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концепції ефективного використання бюджетних
ресурсів, джерел їх формування, показників оцінки
ефективності є предметом розгляду багатьох науковців.
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Попри те, що поняття ефективності є одним із основ$
них кінцевих показників діяльності економічних
суб'єктів і значна кількість дослідників розробляли ме$
тодичні підходи до її оцінювання, дотепер відсутня
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чіткість у визначенні поняття бюджетна ефективність.
Пояснюється це тим, що це поняття багато в чому ви$
значається існуючою політикою, способами та метода$
ми управління економічною діяльністю на макро$ та
мікрорівнях. Отже, система оцінки економічної ефек$
тивності бюджетних установ не втратила свої актуаль$
ності, що вимагає подальшого розвитку її методичного
забезпечення.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Суттєвим внеском у вирішення проблем, пов'язаних
із визначенням змісту показників ефективності та ре$
зультативності діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності, є напрацювання вітчизняних і зарубіжних
науковців: С.В. Мочерного, Я.С. Ларіної, О.А. Устенко,
С.І. Юрія, О.В. Обухова, Д.В. Попова, Т.В. Файберга,
С.Н. Маркова, О.Ю. Шашиної, Л.П. Куракова, В.Л. Ку$
ракова. Дістали подальшого розвитку наукові дослід$
ження щодо оцінки ефективності діяльності бюджет$
них установ та організацій, які висвітлено в працях:
О.Р. Західної, Т.І. Сподарик, В.Г. Дем'янишина, Н.А. Ка$
закової, Є.А. Федченка, М.П. Придачука, І.І. Мазура,
В.Д. Шапира, Н.Г. Ольдерогге, Т.В. Івашкевича.
Значна кількість наукових публікацій з цих проблем
і неоднозначність термінологічних визначень обумови$
ли необхідність подальших методичних розробок з ме$
тою усунення невизначеності у питаннях, пов'язаних з
оцінкою ефективності діяльності підприємницьких
структур, а також бюджетних установ та організацій.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та уточнення сутності
близьких дефініцій "ефективність" та "результа$
тивність" для суб'єктів господарювання, у тому числі,
для цілей аналізу ефективності діяльності бюджетних
установ та організацій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
На початку XXI ст. посилилася кількість публікацій
з визначення цілей та економічних показників, які доз$
воляють спрогнозувати напрями розвитку економічних
процесів діяльності органів виконавчої влади у по$
єднанні з бюджетного фінансування з конкретними
кількісними та якісними результатами їх використання.
Водночас проблему щодо оцінки ефективності здійсне$
них бюджетних витрат не вдалося розв'язати повною
мірою.
Світовий досвід засвідчує необхідність трансфор$
мації функцій держави та її бюджетної системи в умо$
вах змінного розвитку суспільства, ув'язавши їх із стра$
тегічними завданнями соціально$економічного зростан$
ня країни. Залишається невирішеною проблема ефек$
тивного формування і використання бюджетних асиг$
нувань, що ускладнюється неоднозначним трактуван$
ням понять ефективність, результативність, в тому числі
пов'язаних з діяльністю державних організацій, установ,
виконавчих органі державної влади.
Дослідження сучасних наукових джерел виявило,
що термін "ефективність" має різноманітні інтерпре$
тації, натомість в широкому розумінні визначається
відношенням досягнутих результатів й сумарних витрат
ресурсів, які залучаються на отримання цього резуль$
тату. В економічній теорії ефективність розглядається
як відношення між отриманими результатами й витра$
ченими ресурсами (засобами). Одночасно з цим резуль$
тат демонструє досягнуту мету, для реалізації якої
здійснювалось використання коштів. Ефективність обу$
мовлюється наявністю позитивного зв'язку між резуль$
татом, досягнутим при витрачанні коштів, і величиною
використаних витрат.
При визначенні змісту поняття ефективності мож$
на узагальнити, що переважна кількість науковців по$
діляє думку про те, що ефективність базується на
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співвідношенні результатів та витрат, доповнюючи її
авторськими акцентами. Крім того, в сучасній еко$
номічній літературі існують підходи відносно наявності
безпосереднього зв'язку між поняттями ефективність
та результативність. Водночас можна констатувати
існування серед авторів методичних розбіжностей щодо
визначення, які з цих понять є материнськими (систе$
моутворюючими), а які є дочірніми (складовими іншого
поняття). Більше того, досить розповсюдженими є точ$
ки зору науковців, які ототожнюють ці терміни.
У цьому зв'язку перш ніж досліджувати сутність по$
няття "ефективність" доцільно визначити зміст дефініції
"результативність". Так, Д.В. Попов й Т.В. Файберг дають
наступне їх формулювання: ефективність — це співвідно$
шення результатів та витрат, які здійсненні для досягнен$
ня результатів. Натомість результативність розглядаєть$
ся ними як вигода від результатів діяльності [1; 2].
Марковим С.Н. виокремлюється три підходи авторів
щодо визначення поняття ефективності: як відношення
результатів та витрат; як ступінь відповідності резуль$
татів тактичним та/або стратегічним цілям; як рівно$
значність, тотожність цих понять [3].
Слід зазначити, що ресурсний підхід дотепер по$
вністю себе не вичерпав й доволі широко застосовуєть$
ся у визначенні сутності показника "ефективність" [4].
Згідно з баченням В.А. Шабашева, В.Б. Батиєвської
ефективність означає спроможність "робити речі пра$
вильно", тобто отримувати результати з найменьшими
витратами ресурсів [5, с. 184]. Подібними є формулю$
вання ряду науковців, що розглядають ефективність з
точки зору внутрішньої економічності, яка дозволяє ви$
мірювати найкраще використання ресурсів [6].
Такі дослідники, як К.Р. Макконелл, С.Л. Брю розг$
лядали дефініцію ефективність значно ширше, зазнача$
ючи, що ефективність пов'язана з виробництвом про$
дукту певної вартості за найменших витратах ресурсів;
або означає отримання найбільшого обсягу виробниц$
тва продуктів із застосуванням ресурсів певної вартості
[7 с. 47]. З цього визначення зрозуміло, що не можна
зводити показник ефективності тільки до поняття еко$
номічності, тобто пов'язувати суто з економією витрат,
так як це може впливати на зниження показників якості
продуктів (товарів, послуг, робіт).
Сучасні науковці, розрізняючи зміст понять ефек$
тивності та результативності, засвідчують щільність
взаємозв'язку між ними. На їх думку, результативність
повинна визначатися відношенням результату діяль$
ності господарюючих суб'єктів до їх цілей, в той час, як
ефективність являє собою відношення результату до
ресурсів [8].
Ямпольська Д., Зонис М. пов'язують результа$
тивність діяльності з максимальним випуском продук$
ту, а ефективність, відповідно співвідношенням між мак$
симальним випуском продукту й мінімальними витрата$
ми [9]. На наш погляд, потребує уточнення зміст показ$
ника результативність, вважаємо за доцільне додати у
визначення "максимальний випуск продукту" слова, "що
сприйнятий ринком (споживачами) цього продукту".
Деякі автори визначають саме результативність си$
стемоутворюючим показником, а ефективність як
дочірнє поняття по відношенню до результативності.
Обгрунтування такої позиції базується на тому, що саме
досягнення цілей є головним прагненням суб'єктів гос$
подарювання, в той час як ефективність розраховуєть$
ся в другу чергу на основі співвідношення результатів
та ресурсів [10, с. 166].
На наш погляд, для успішної довгострокової діяль$
ності підприємств, організацій вони повинні бути, як
результативними, так і ефективними. Проте залежно від
їх стадії життєвого циклу, зовнішньоекономічної ситу$
ації суб'єкти господарювання можуть обирати в якості
пріоритетних кожен з цих показників.
Поділяємо точку зору авторів, які при визначенні
сутності аналізованих показників застосовують ринко$
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вий підхід: результативність є мірою, яка відображає
вимоги споживачів товарів (послуг), натомість ефек$
тивність виступає мірою витрат ресурсів організації, що
використані для задоволення цих вимог [11].
Ряд авторів ототожнюють дефініції результа$
тивності та ефективності. Зокрема, Кураков Л.П., Ку$
раков В.Л. зазначають, що ефективність діяльності вис$
тупає як результативність економічної діяльності і виз$
начається відношенням економічного ефекту до витрат,
які сприяли його отриманню [12]. Також Осипов А.К.
підтримує цю точку зору: ефективність є сукупною ре$
зультативністю діяльності, яка досягнута внаслідок пев$
них матеріальних зусиль [13].
В економічній літературі існує методичний підхід
згідно з яким ефективність виступає як системоутворю$
ючий показник, а результативність розглядається в
якості її складової.
Пріоритетність поняття ефективності порівняно з
результативністю надано в Економічному енциклопе$
дичному словнику, де "ефективність" розглядається як
здатність створювати ефект, результативність процесу,
проекту тощо та визначається як відношення ефекту,
результату до витрат, що забезпечили цей результат
[14].
Крім того, С.Н. Марков визначає результативність
в якості складової показника ефективності. Під резуль$
тативністю ним розуміється ступінь досягнення запла$
нованих результатів, а під ефективністю співвідношен$
ня результатів із витратам [15].
Слід зазначити, що результативність може форму$
ватися без досягнення певного рівня ефективності, в той
час як ефективність не може існувати без результатив$
ності. Це означає, що в застосуванні показника ефек$
тивності немає сенсу поза контекстом реалізації спе$
цифічних цілей організації.
Вважаємо, що результативність пов'язана із необ$
хідністю задоволення потреб споживачів і виступає
зовнішнім показником досягнень суб'єкта господарю$
вання, в той час як ефективність базується на співвідно$
шенні результату та внутрішніх витрат організації,
підприємства, установи, тобто є проявом їх успішної
діяльності всередині суб'єкта господарювання.
Що стосується дефініції ефективності діяльності з
витрачання коштів бюджету, слід визнати, що у мину$
лому ефективність визначалась переважно на оцінці
використаних ресурсів. Натомість не застосовувалися
показники, пов'язані з результатом оцінки, важливому
при плануванні бюджетних асигнувань. У подальшому
при розрахунку ефективності брався до уваги не обсяг
витрачених ресурсів, а мінімальні витрати, які застосо$
вувалися на отримання кожного випуску продукту
(товари, послуги, роботи).
Отже, еволюція підходів до оцінки ефективності
державних витрат продемонструвала перехід до систем$
ної їх оцінки, при цьому основна увага зосереджується
саме на результати після проведення аналізу ресурсів.
Теперішнім часом останній метод розцінюється як про$
гресивний в управління бюджетними фінансами [16; 17].
Необхідно підкреслити, що оцінка результатів орга$
нізаційної діяльності суб'єктів у державному секторі є
виключно складною проблемою. На противагу приват$
ним, бюджетні організації та установи не володіють си$
стемним пакетом показників результату (такими, як
прибуток, рентабельність, ціна акції), за якими можна
порівнювати найрізноманітніші організації, установи.
Крім того, оскільки бюджетні організації, устано$
ви, мають статус неприбуткових, максимізація прибут$
ку не виступає метою їх діяльності, натомість метою
діяльності бюджетних установ є надання різного роду
нематеріальних послуг для задоволення різноманітних
потреб суспільства. Тобто на відміну від основних видів
кінцевих продуктів, вироблених у підприємницькому
секторі, послуги бюджетних організацій переважно "не
є носіями матеріальної цінності" [18].

86

Вивчаючи наукові праці різних авторів, пов'язані із
визначенням сутності дефініції ефективності діяльності
бюджетних установ, виявлено специфічні визначення
поняття ефективності. Так, М.П. Придачук вважає, що
ефективність пов'язана, перш за все зі ступенем досяг$
нення визначених державою цілей [19].
Мазур І.І., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г., Івашке$
вич Т.В. надають близьке за змістом визначення ефек$
тивності діяльності бюджетних установ, зазначаючи, що
ефективність використання бюджетних асигнувань по$
в'язується не стільки із залученням загальноприйнятих
оціночних показників "витрати$випуск" або "витрати$
результат", скільки визначається співвідношенням ре$
зультатів та ресурсів, залучених для реалізації страте$
гічних цілей й загальних державних інтересів [20; 21].
Отже, головна відмінність оцінки ефективності
діяльності бюджетних установ, організацій, як це за$
значено у статті 7 Бюджетного кодексу України, поля$
гає у використанні основоположного принципу цілепо$
лягання (встановлення цілей) [22]. При цьому головна
ціль базується на загальнонаціональних цінностях при
забезпеченні якісного надання суб'єктам публічних по$
слуг. Досягнення цієї мети передбачає отримання мак$
симальних результатів при залученні мінімального об$
сягу бюджетних коштів.
Вважаємо, що поняття "досягнення максимального
результату", (що пов'язується, перш за все з наданням пуб$
лічних послуг), повинно бути доповнено словами "за умов
позитивного його сприйняття споживачами цих послуг".
Тобто публічна (адміністративна) послуга повинна повною
мірою відповідати очікуванням споживачів щодо її
кількісних та якісних характеристик, своєчасності їх на$
дання. Водночас проблема з мінімізацією бюджетних
коштів не повинна призводити до зниження якості публі$
чних послуг, на які були виділені бюджетні асигнування.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Поняття ефективність та результативність є склад$
ними та багатогранними. Вони є головними в аналізі
діяльності суб'єктів господарювання і потребують все$
бічного дослідження. Натомість не дивлячись на їх клю$
чове значення, дотепер не існує єдиної думки щодо їх
сутності та методів вимірювання. Що стосується бюд$
жетних організацій, установ, то загально прийняті оцін$
ки ефективності діяльності не можуть бути використані
в силу того, що вони мають статус неприбуткових.
Це дослідження має теоретичне значення, пов'язане
з уточненням та систематизацією наукових поглядів, по$
в'язаних з оцінкою ефективності діяльності як суб'єктів
підприємництва, так і бюджетних установ та організацій.
Для підвищення оцінки ефективності бюджетних витрат
застосовуються два основних напрями: зниження (еко$
номія) бюджетних витрат; збільшення кількісного ре$
зультату від використання запланованих бюджетних
асигнувань. Вважаємо, що вирішення проблеми оцінки
ефективності бюджетних витрат внаслідок їх економії, є
дещо звуженим, оскільки може негативно вплинути на
показники якості наданих публічних послуг. Другий ва$
ріант передбачає досягнення максимального результату
(тобто кількості наданих послуг) за фіксованим обсягом
бюджетних ресурсів. На нашу думку, він може мати об$
'єктивний характер за умов повного та якісного задово$
лення потреб осіб$споживачів публічних послуг.
Подальші наукові дослідження доцільно проводи$
ти в напряму формування системи показників ефектив$
ності діяльності бюджетних організацій та установ, як
на етапі формування бюджетних програм, так і на етапі
їх реалізації.
Література:
1. Попов Д.В. Исследование понятия эффективно$
сти. Определение понятия эффективности финанси$
рования бюджетных учреждений. Экономика и социум.
2016. № 2 (21). С. 790—795.

Економiка та держава № 11/2020

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
2. Файберг Т.В. Оценка результативности деятель$
ности бюджетных учреждений. Изв. Иркут. гос. экон.
академии. 2006. № 2 (47). С. 23—25.
3. Марков С.Н. Повышение эффективности бюд$
жетных расходов на образование: монография / науч.
ред. О.Ю. Патласов. Омск: Изд$во НОУ ВПО ОмГА,
2013. С. 20.
4. Обухов О.В. К вопросу методологии типологиза$
ции характеристик эффективности предприятий реаль$
ного сектора. Теория и практика сервиса: экономика,
социальная сфера, технологии. 2015. № 3. С. 5—10.
5. Шабашев В.А., Батиевская В.Б. Генезис и класси$
фикация понятия "экономическая эффективность". Ве$
стник Сибирского государственного аэрокосмическо$
го университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2014.
— № 2. С. 183—189.
6. Обухов О.В. Основы менеджмента: монографія.
Москва: Вильямс, 2012. 672 с.
7. Новоселова С.Е. Сущность эффективности управ$
ления предприятием в теории и практике менеджмента.
Современные тенденции в экономике и управлении: но$
вый взгляд. 2015. № 35. С. 46—51.
8. Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмен$
та: учебник. Москва: Дашков и К, 2008. 556 с.
9. Ямпольская Д., Зонис М. Понятие эффективнос$
ти менеджмента. URL: https://www.inventech.ru/lib/
management/management0056/ (дата звернання:
10.10.20).
10. Шашина О.Ю. Исследование современных под$
ходов к содержательной стороне экономической кате$
гории "эффективность". Транспортное дело России.
2014. № 5. С. 165—168.
11. Neely A., Bourne M., Mills J., Platts K., Richards H.
Getting the Measure of Your Business. Cambridge
University Press, 2002, 151 р.
12. Кураков Л.П., Кураков В.Л. Толковый словарь
экономических и юридических терминов. Москва: Мос$
ковский психолого$социальный институт, 2002. 747 c.
13. Осипов А.К. Методика оценки эффективности
использования государственных средств (монография)/
А.К. Осипов. Ижевск: Изд$во ИжГТУ, 2006. 286 с.
14. Мочерний С.В. та ін. Економічний енциклопедич$
ний словник: У 2$х т. Т. 1 / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна,
О.А. Устенко, С.І. Юрій; за ред. С.В. Мочерного. Львів:
Світ, 2005. — С. 217.
15. Марков С.Н. Повышение эффективности бюд$
жетных расходов на образование: монография / науч.
ред. О.Ю. Патласов. Омск: Изд$во НОУ ВПО ОмГА,
2013. С. 20.
16. Федченко Е.А. Формирование системы показа$
телей эффективности использования бюджетных
средств. Вестник финансового университета. 2016.
№ 2. — С. 106—116.
17. Казакова Н.А., Федченко Е.А. Совершенствова$
ние методического обеспечения анализа бюджетной
эффективности. Экономический анализ: теория и прак$
тика. 2014. № 15/366.
18. Західна О.Р., Сподарик Т.І. Основи фінансуван$
ня бюджетних установ. Бізнесінформ, 2019. — № 12. —
С. 332—337.
19. Придачук М.П. Методы экономического анали$
за эффективности затрат на получение бюджетных ус$
луг. Финансы. 2006. № 5. С. 27—30.
20. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эф$
фективный менеджмент: ученик. Москва: Высшая шк.,
2003. — 555 с.
21. Ивашкевич Т.В. Эффективность управления ву$
зом. Экономика образования. 2010. № 1. С. 60—63.
22. Бюджетний кодекс України // Відомості Верхов$
ної Ради України (ВВР). 2010. № 50—51. Ст. 572.

financing budgetary institutions", Jekonomika i socium, vol.
2 (21), pp. 790—795.
2. Fajberg, T.V. (2006), "Evaluation of the performance
of budgetary institutions", Izvestija Irkutskoj gosudarst$
vennoj jekonomicheskoj akademii, vol. 2 (47), pp. 23—25.
3. Markov, S.N. (2013), Povyshenie jeffektivnosti bju$
dzhetnyh rashodov na obrazovanie [Improving the efficien$
cy of budgetary spending on education], Izd$vo NOU VPO
OmGA, Omsk, Russia.
4. Obuhov, O.V. (2015), "To the question of the metho$
dology of typologizing the characteristics of the efficiency
of enterprises in the real sector", Teorija i praktika servisa:
jekonomika, social'naja sfera, tehnologii, vol. 3, pp. 5—10.
5. Shabashev, V.A. and Batievskaja, V.B. (2014)
"Genesis and classification of the concept of "economic
efficiency"", Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo ajero$
kosmicheskogo universiteta im. akademika M.F. Reshe$
tneva, vol. 2, pp. 183—189.
6. Obuhov, O.V. (2012), Osnovy menedzhmenta [Basics
of management], Vil'jams, Moscow, Russia.
7. Novoselova, S.E. (2015), "The essence of enterprise
management efficiency in the theory and practice of
management", Sovremennye tendencii v jekonomike i
upravlenii: novyj vzgljad, vol. 35, pp. 46—51.
8. Semenov, A.K. and Nabokov, V.I. (2008), Osnovy
menedzhmenta [Basics of management], Dashkov i K,
Moscow, Russia.
9. Jampol'skaja, D. and Zonis, M. (2004), "The concept
of management efficiency", available at: https://
www.inventech.ru/lib/management/management0056/
(Accessed 10 Oct 2020).
10. Shashina, O.Ju. (2014), "Research of modern
approaches to the content side of the economic category
"efficiency"", Transportnoe delo Rossii, vol. 5, pp. 165—168.
11. Neely, A. Bourne, M. Mills, J. Platts, K. and Richards,
H. (2002), Getting the Measure of Your Business, Cambridge
University Press, Cambridge, UK.
12. Kurakov, L.P. and Kurakov, V.L. (2002), Tolkovyj
slovar' jekonomicheskih i juridicheskih terminov [Expla$
natory dictionary of economic and legal terms], Moskovskij
psihologo$social'nyj institut, Moscow, Russia.
13. Osipov, A.K. (2006), Metodika ocenki jeffektivnosti
ispol'zovanija gosudarstvennyh sredstv [Methodology for
assessing the effectiveness of the use of public funds], Izd$
vo IzhGTU, Izhevsk, Russia.
14. Mochernyj, S.V. (2005), Ekonomichnyj entsyklo$
pedychnyj slovnyk [Economic encyclopedic dictionary],
Svit, Lviv, Ukraine.
15. Markov, S.N. (2013), Povyshenie jeffektivnosti bju$
dzhetnyh rashodov na obrazovanie [Increasing the efficien$
cy of budgetary spending on education], Izd$vo NOU VPO
OmGA, Omsk, Russia.
16. Fedchenko, E.A. (2016), "Formation of a system of
indicators of the effectiveness of the use of budget funds",
Vestnik finansovogo universiteta, vol. 2, pp. 106—116.
17. Kazakova, N.A. and Fedchenko, E.A. (2014),
"Improving the methodological support of the analysis of
budget efficiency", Jekonomicheskij analiz: teorija i
praktika, vol. 15/366.
18. Zakhidna, O.R. and Spodaryk, T.I. (2019), "Basics
of financing budget institutions", Biznesinform, vol. 12,
pp. 332—337.
19. Pridachuk, M.P. (2006), "Methods of economic
analysis of the effectiveness of costs for receiving public
services", Finansy, vol. 5, pp. 27—30.
20. Mazur, I.I. Shapiro, V.D. and Ol'derogge, N.G.
(2003), Jeffektivnyj menedzhment [Effective management],
Vysshaja shkola, Moscow, Russia.
21. Ivashkevich, T.V. (2010), "Efficiency of university ma$
nagement", Jekonomika obrazovanija, vol. 1, pp. 60—63.
22. Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Budget Code
of Ukraine", Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR),
References:
1. Popov, D.V. (2016), "Research of the concept of effi$ vol. 50—51.
ciency. Definition of the concept of the effectiveness of Стаття надійшла до редакції 02.11.2020 р.

www.economy.in.ua

87

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 629.114.4; 621.61/85

А. В. Ращенко,
к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування,
Поліський національний університет
ORCID ID: 0000H0002H7603H072X
А. В. Лесь,
к. е. н., доцент кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування,
Поліський національний університет
ORCID ID: 0000H0002H1746H3744
І. В. Роїк,
студентка ОС магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища",
Поліський національний університет
ORCID ID: 0000H0002H3687H280X
І. В. Нелеп,
студентка ОС магістр спеціальності 183 "Технології захисту навколишнього середовища",
Поліський національний університет
ORCID ID: 0000H0001H6737H1816

DOI: 10.32702/23066806.2020.11.88

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ
ЯК ЧАСТИНА ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ МІСТ ТА ОТГ
A. Rashchenko,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Safety
and Environmental Economics, Polissya National University
A. Les,
PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Ecological Safety
and Environmental Economics, Polissya National University
I. Roik,
Master's degree student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies",
Polissya National University
I. Nelep,
Master's degree student, specialty 183 "Environmental Protection Technologies",
Polissya National University

SOLID WASTE TRANSPORTATION AS PART OF THE CITY TRANSPORT SYSTEM

У статті наведено результати оглядового аналізу перевезення твердих побутових відходів як частини трансW
портної системи міст та ОТГ. Проведено аналіз основних проблем транспортної системи м. Житомир, до яких
віднесено: стан дорожньої інфраструктури та безпеку дорожнього руху. Визначено причини важливості трансW
портування ТПВ як частини транспортної системи міста. Зокрема, встановлено, що проблема видалення ТПВ
з місць накопичення стоїть гостро як на території багатоповерхової, так і приватної житлової забудови міст
країни. При запровадженні у місті чи ОТГ роздільного збирання ТПВ, саме перевізники, передусім, зіткнуться
із проблемою низької обізнаності населення щодо правил сортування відходів. Наведено результати дослідW
жень умов формування підприємствомWперевізником ТПВ транспортного парку та маршрутів перевезення.
The article presents the results of a review analysis of solid waste transportation as part of the urban transport
system. The article deals with an analysis of the main problems of the transport system of Zhytomyr, which include:
the state of road infrastructure and road safety. It is established that in most city strategic documents and programs
the issues of waste transportation are not emphasized. The reasons for the importance of solid waste transportation as
a part of the city transport system are determined. In particular, it was found that the problem of the removal of solid
waste from places of accumulation is acute in both multiWstory and private housing in the cities. When introducing
separate solid waste collection in the city, it is the carrier companies that will first of all face the problem of low public
awareness of waste sorting rules. It is established that the organization of works on transportation of solid wastes is
determined by the action of several factors of the internal and external environment of the functioning of the carrier
company. Solid waste logistics in Zhytomyr involves the collection of mixed types of waste in specially designated
areas, their transportation through the city, and delivery to the landfill. It is established that the stages of collection of
separate fractions of waste (glass, paper, plastic, hazardous waste) and their transportation to the enterprises carrying
out the processing of secondary raw materials are removed from the optimal chain of transportation of solid wastes.
The results of researches on conditions of formation of the transport park and routes of transportation by the carrier
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companies of solid waste have resulted. It is proved that the need of carriers in specialized equipment that carries out
the transportation of solid waste, with different technical characteristics is determined by the following factors:
conditions of service facilities; volumes of solid waste, characteristics of containers and their location; planning and
features of the transport system and infrastructure; requirements of city councils to solid waste carriers. It is revealed
that when forming the routes of solid waste transportation, the transport companies solve the following optimization
problem: what specialized equipment should be sent to specific residential areas of the city for loading.

Ключові слова: транспортна система, тверді побутові відходи; транспортування ТПВ; міста та ОТГ.
Key words: transport system, solid household waste; transportation of solid waste; cities and OTG.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Організація якісної транспортної системи в містах
України є ключовою економіко$екологічною пробле$
мою як на муніципальних рівнях, так і для країни зага$
лом. Водночас за останні роки в країні спостерігається
стабільне зростання обсягів утворення ТПВ, що лише
погіршує загальну проблему їх накопичення. Звідси ви$
никає необхідність дослідження питання перевезення
твердих побутових відходів як частини транспортної
системи міст та ОТГ. У цьому контексті впровадження
систем роздільного збирання ТПВ (до яких прагне знач$
на кількість міст країни, адже вони дозволять значно
скоротити обсяги ТПВ, які вивозяться на полігони)
створить додаткові умови та вимоги для компаній$пе$
ревізників відходів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження транспортних систем міст та методи$
ки їх оцінки представлені у працях М. Ф. Аверкина [7],
В.Я. Карковської [6], Г.І. Нестеренко [1] та ін. Аналіз
видів транспортних засобів, що використовують в Ук$
раїні для транспортування, та поводження із ТПВ на
полігонах, а також сам логістичний ланцюг використан$
ня транспортних засобів для вилучення та знешкоджен$
ня ТПВ розглянуто у працях В.І. Савуляка, О.В. Бере$
зюка та В.В. Поповича [2; 3]. Однак не достатньо роз$
критими залишаються питання транспортування ТПВ як
частини транспортної системи міст та ОТГ.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є проведення оглядового аналізу пе$
ревезення твердих побутових відходів як частини транс$
портної системи міст та ОТГ. Відповідно до поставле$
ної мети визначено такі завдання дослідження: провести
аналіз основних проблем транспортної системи м. Жи$
томир; визначити причини важливості транспортуван$
ня ТПВ як частини транспортної системи міста; дослі$
дити умови формування підприємством$перевізником
ТПВ транспортного парку та маршрутів перевезення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Транспорт є технічною системою, що є основою за$
безпечення існування міст в усіх його аспектах: еконо$
мічному, соціальному, виробничому та інших. Відповід$
но до дослідження Г.І. Нестеренко транспортна систе$
ма — це "комплекс взаємопов'язаних об'єктів (одного
чи декількох видів транспорту, призначених для вико$
нання перевезень)" [1]. У містах транспортна система
формується, як взаємопов'язана сукупність таких еле$
ментів, як транспортна інфраструктура та транспортні
засоби (включають громадський транспорт, приватні ав$
томобілі та спеціалізована техніка різних видів тощо).
Транспортна система є однією із найскладніших частин
функціонування міст та ОТГ. Складність її полягає у
тому, що вона створює та визначає умови нормального
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розвитку та функціонування населених пунктів. Досить
часто удосконалення транспортної системи передбачає
врахування таких двох аспектів, як самої техніки, що
залучена у транспортні перевезення, так і технології їх
організації. Перевезення специфічних видів вантажів,
як$от: ТПВ, залежить від організації та особливостей
транспортної системи міста.
На стан транспортної системи, а також, безпосеред$
ньо підприємств, суттєвою складовою діяльності яких
є перевезення, впливає низка чинників, зокрема стан
дорожньої інфраструктури. Досить наглядно цю про$
блему ілюструють кількість повідомлень від мешканців
м. Житомир, розміщених на інтернет$платформі
"Відкрите місто". Значна частина звернень мешканців
міста — користувачів проєкту — стосується наявності
пошкоджень (ям на проїжджій частині/тротуарі) та за$
галом поганого стану дорожнього покриття.
Покращення стану транспортної інфраструктури
міста є однією із запорук його розвитку. Процес цей ви$
магає від влади міст та ОТГ значних фінансових та
організаційних затрат. Адже включає будівництво но$
вого, відновлення існуючого дорожнього покриття, а
також підтримку у належному стані наявну дорожню
інфраструктуру. Для м. Житомир, на прикладі якого
проводиться дане дослідження, проблема низької якості
дорожньої інфраструктури є однією із найбільш гос$
трих.
Не менш важливою також є проблема безпеки до$
рожнього руху. Наприклад, розробка та реалізація
Програми безпеки руху транспорту та пішоходів у
м. Житомирі на 2018—2020 роки зумовлена саме актуаль$
ністю цієї проблеми для міста. Водночас Програма пе$
редбачає заходи, технічного характеру, спрямовані, пе$
редусім, на утримання у належному стані світлофорних
об'єктів, турнікетного огородження, дорожніх сто$
впчиків, дорожньої розмітки, знаків тощо. Вибір саме
перелічених заходів є цілком виправданим, адже в місті
періодично виникають проблеми із відсутністю або по$
ганою якістю дорожньої розмітки, відсутністю або не$
задовільним технічним станом світлофорних об'єктів
тощо. У іншому документі, що має відношення до регу$
лювання та організації транспортної системи м. Жито$
мир, "План сталої мобільності до 2030 року", заплано$
вано певні заходи із забезпечення безпеки дорожнього
руху. Однак зазначені у ньому інструменти вирішення
подібних проблем стосуються, переважно вразливих
верств населення та інформування мешканців міста
щодо небезпек.
Проте у більшості міських стратегічних документів
та цільових програм питання перевезення відходів не
акцентуються. Вважаємо, що це не є виправданим з та$
ких причин:
1. Проблема накопичення ТПВ є такою, що потре$
бує вирішення у більшості міст країни. І включає вона
не лише наявність та стан полігонів ТПВ, а й особли$
вості їх видалення з місць утворення та вивезення. Так,
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Таблиця 1. Кількість контейнерів та майданчиків для збору
ТПВ у м. Житомир, 2014—2019 рр.

Роки

2014
2015
2016
2017
2018
2019
у % 2019 р.
до 2014 р.

1449
1624
1645
1800
немає даних
немає даних

Кількість
контейнерів
для
роздільного
збору ТПВ,
од.
412
630
630
630
30

Кількість
облаштованих
майданчиків
для
контейнерів,
од.
118
13
22
7
24

-

7

20

Загальна
кількість
контейнерів,
од.

Джерело: побудовано авторами на основі [4].

наприклад, для м. Житомир характерним є утворення
та захоронення на полігоні близько 450 тис. куб. метрів
відходів, що складає 1,23 тис. куб. метрів на добу [4].
Значні обсяги відходів накопичуються у районах бага$
топоверхової забудови, створюючи естетичні незруч$
ності, небезпеки для довкілля та здоров'я мешканців.
Частково ця проблема вирішена шляхом будівництва та
облаштування контейнерних майданчиків для збору
твердих побутових відходів та для складування велико$
габаритних та будівельних відходів [4] (табл. 1). На$
явність таких майданчиків значно спрощує видалення та
вивезення ТПВ.
2. Не менш гостро проблема накопичення ТПВ
стоїть на території приватної житлової забудови міст
країни. Адже, мешканці приватних будинків зобов'язані
вирішувати проблему видалення накопичених ними
відходів, укладаючи договори про вивезення із відпові$
дними підприємствами. Проте, фактично, наявність та$
ких угод не гарантує повноцінне вивезення відходів. У
м. Житомир частково вирішити дану проблему плану$
валось шляхом встановлення малогабаритних контей$
нерів для збору ТПВ об'ємом 120—140 л. На ці цілі у
міській цільовій програмі "Поводження із твердими по$
бутовими відходами у м. Житомирі на 2018—2020 роки"
було заплановано 1560 тис. грн на три роки. Проте,
окрім безпосередньо місця накопичення відходів, не
менш, а, на нашу думку, більш актуальним є питання за$
безпечення логістики процесу їх збирання та транспор$
тування до полігону відходів.
3. Існує нагальна необхідність повноцінного запро$
вадження роздільного збирання відходів в країні. Про$
те, через низьку активність суб'єктів господарської
діяльності у сфері поводження з ТПВ, така система у
більшості міст країни не запроваджена. Протягом
кількох років на території м. Житомир були спроби на$
лагодження часткового сортування ТПВ. Зокрема за
ініціативи ПП "ВЖРЕП №4" було встановлено контей$
нери для збору вторинної сировини (пластикової тари,
ПЕТ$пляшки). У рамках проєкту, який став перемож$
цем бюджету участі в місті Житомирі, було придбано
116 контейнерів для роздільного збору ТПВ, а саме:
жовті$метал, червоні$пластик, сині$папір, зелені$скло.
Проте через відсутність можливості налагодження по$
вноцінної системи вивезення роздільно зібраних
відходів, жодною з ініціатив не було реалізовано повною
мірою.
Іншою проблемою, у цьому контексті, є неготовність
мешканців більшості міст та ОТГ країни до сортування
відходів, що утворюються у їх домогосподарствах. Так,
проведені нами у 2020 р. у м. Бердичів соціологічні дос$
лідження засвідчили, що понад 50% мешканців міста не
сортують ТПВ. Переважно, причиною такої поведінки
є відсутність умов (контейнерів для роздільного збиран$
ня відходів) та вмінь правильного сортування. Серед тих
мешканців міста, які стверджували, що вже частково
сортують відходи, найчастіше виділяють такі фракції:
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скло (40%), папір (35%) та пластик (25%). Отже, при за$
провадженні у місті чи ОТГ роздільного збирання ТПВ,
саме перевізники, передусім, зіткнуться із проблемою
низької обізнаності населення щодо правил сортуван$
ня відходів.
За умови, якщо у місті чи ОТГ заплановано конк$
ретні дії по запровадженню роздільного збору ТПВ,
ефективним, на нашу думку, буде проведення соціаль$
ного експерименту. Такий метод соціальних досліджень
доцільно використовувати з метою перевірки наступної
гіпотези: менше 50% жителів будуть сортувати ТПВ, а
зібрані окремо відходи будуть низької якості та потре$
буватимуть додаткового сортування та очищення. Ре$
зультати експериментів дозволять запровадити роз$
дільне збирання ТПВ у масштабах територій міст та ОТГ
більш ефективно. Крім того, такий метод дозволить пе$
ревірити можливі варіанти розв'язання проблеми: на$
вчання, інформаційні матеріали, збори, вплив лідерів
думок тощо. Адже дозволяють перевіряти реакцію та
результати роздільного збору ТПВ контрольною та ек$
спериментними групами мешканців міста.
Таким чином, встановлено, що організація робіт по
транспортуванню ТПВ визначається дією низки чин$
ників внутрішнього та зовнішнього середовища функ$
ціонування підприємства$перевізника. Окремі аспекти
впливу чинників зовнішнього середовища розглянуто
вище. Далі закцентуємо увагу на тому, які внутрішні
умови здатні впливати на особливості перевезення
відходів у містах.
Саме у контексті удосконалення транспортування
твердих побутових відходів у містах України, вплив чин$
ників внутрішнього середовища є особливо актуальни$
ми. Наразі планування перевезень подібних вантажів у
малих містах країни формуються, переважно, на основі
досвіду керівництва (або відповідальних менеджерів)
спеціалізованих підприємств. Проте, враховуючи небез$
пеку вантажів, з якими мають справу компанії, вважає$
мо за необхідне розглянути питання оптимізації марш$
рутів, умов та техніки, що застосовується.
Логістика ТПВ у м. Житомир передбачає збирання
змішаних видів відходів у спеціально відведених місцях,
транспортування їх по території міста та доставку на
полігон. Відповідно, з оптимального ланцюга перевезень
ТПВ вилучено етапи збирання окремих фракцій відходів
(скло, папір, пластик, небезпечні відходи) та транспор$
тування їх на підприємства, що здійснюють переробку
вторинної сировини. Крім того, керівництвом ОТГ в
умовах до конкурсу на вибір перевізника заплановано
забезпечення контейнерами для роздільного збору
відходів та сучасними транспортними засобами.
Ключовим питанням є забезпеченість підприємств
спеціалізованою технікою, що відповідає обмеженням
щодо габаритів, вантажопідйомності та споживання
паливно$мастильних матеріалів. Проєкти забудови
більшості міст країни не враховували потреби у нако$
пиченні та вивезенні значних обсягів твердих побуто$
вих відходів. Крім того, більшість багатоквартирних
будинків не мають достатньої кількості місць для пар$
кування автомобілів їх мешканців. Так, наприклад, не
велике за кількістю населення м. Житомир, за різними
даними мало від 311,5 авто/1000 жителів (зареєстро$
ваних відповідно до даних ДАІ, станом на 2014 р.) до
116 авто/1000 жителів (незалежне дослідження, станом
на 2018 р.) [5]. Все це створює перешкоди, обмежує рух
та суттєво ускладнює збирання ТПВ компаніями$пере$
візниками.
Отже, потребу перевізників у спеціалізованій
техніці, що здійснює перевезення ТПВ, з різними тех$
нічними характеристиками визначають такі чинники:
умови об'єктів обслуговування; об'єми ТПВ, характе$
ристики контейнерів та їх розташування; планування та
особливості транспортної системи і інфраструктури; ви$
моги міських рад та ОТГ до перевізників ТПВ (рис. 1).
Враховуючи умови та обмеження роботи перевізників,
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вагомими є, передусім, габарити та вантажо$
Умови (підприємство)
Характеристики ТЗ,
Обмеження
підйомність сміттєвозів, вид та кількість па$
для
перевезення ТПВ
фінансові;
лива, що витрачається на їх роботу. В умо$ - умови об’єктів
- персонал;
вах змішаної забудови міст країни, підприє$ обслуговування;
- габарити;
- організаційні
мства$перевізники ТПВ мають у своєму ав$ - об’єми ТПВ,
- вантажопідйомність;
топарку сміттєвози з різною ємністю кузову характеристики
- об’єм кузова;
та, відповідно, різних розмірів, що забезпе$ контейнерів та їх
- коефіцієнт стиснення;
Формування
розташування;
чує їм доступ у прибудинкові території.
- кількість побутових
підприємствомТаким чином, враховуючи названі умови - планування та
відходів, що
перевізником ТПВ
та обмеження, при формування маршрутів особливості транспортної
завантажується в
транспортного парку
транспортування ТПВ компанії$перевізники системи і інфраструктури;
сміттєвоз;
та маршрутів, вибір
вирішують наступну оптимізаційну задачу: - вимоги міських рад та
- вид палива;
контейнерів і їх
яка спеціалізована техніка має бути відправ$ ОТГ до перевізників ТПВ
- споживання палива
розміщення
лена у конкретні житлові райони міста для
завантаження. Головним завданням при цьо$
Рис. 1. Умови формування підприємствомMперевізником ТПВ
му є максимальне завантаження спецтехні$
транспортного парку та маршрутів перевезення
ки за мінімального пробігу автомобіля. Оп$
тимізаційним критерієм є мінімізація витрат на проїзд. твердих побутових відходів: монографія. Вінниця: Вид$
У якості обмежень можна виділити такі: час, у який про$ во УНІВЕРСУМ$Вінниця, 2006. 218 с.
водить вивезення відходів (не має бути час$пік); три$
3. Попович В.В. Особливості використання транспор$
валість роботи водіїв та допоміжного персоналу; умо$ тних засобів під час транспортування, сортування, утил$
ви місць збирання відходів; оптимальне сполучення між ізації та фітомеліорації твердих побутових відходів На$
місцями збирання та місцем видалення ТПВ. Крім того, уковий вісник НЛТУ України. 2012. Вип. 22.10. С. 90—96.
слід враховувати, що на полігоні відходів, як місці роз$
4. Зміни до Програми поводження з побутовими
вантаження зібраних ТПВ, спецтехніка також затри$ відходами м. Житомира на 2018—2020 роки. URL: http:/
мується на певний, іноді досить тривалий час. Адже на /zt$rada.gov.ua/ (дата звернення 01.11.2020).
в'їзді до полігону ТПВ встановлено шлагбаум та конт$
5. План сталої міської мобільності м. Житомир URL:
рольно$пропускний пункт, інформаційний стенд з ха$ http://zt$rada.gov.ua/files/upload/sitefiles/doc1566467$
рактеристиками полігону та автомобільні ваги, які ви$ 125.pdf (дата звернення 01.10.2020).
користовуються для обліку побутових відходів, що за$
6. Карковська В.Я., Білинська А.Р. Проблеми стану
возяться для захоронення. Після розвантаження, спец$ сучасної транспортної інфраструктури міста Львова.
іалізований автотранспорт проїжджає через бар'єр з Економіка та управління національним господарством
дезінфікуючим розчином. На відміну від інших видів пе$ Вип. 22. 2018. — URL: http://global$national.in.ua/
ревезень, транспортні підприємства такого типу не мо$ archive/22$2018/34.pdf (дата звернення: 04.11.2020).
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7. Аверкина М.Ф., Артюх О.М. Оцінювання стійкості
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FACTOR ANALYSIS OF INCOME TAX REVENUES IN THE REGIONAL BUDGET

Досліджено надходження податку на прибуток у регіональний бюджет. Аналізується можливість виW
користання факторних моделей для прогнозування податкових надходжень. Побудовано багатофакторW
ну економікоWматематичну модель. Для наочності проведеного дослідження обрано Київську область.
На основі аналізу даних державної фіскальної служби України та державної служби статистики України
за 2010—2019 рр. були розрахована кореляційна матриця та побудовані регресійні моделі.
Проаналізовано фактори прямого впливу на обсяг надходжень власних і закріплених у розрізі поW
датків, зборів та інших обов'язкових платежів до обласного бюджету, а саме: кількість платників податW
ку на прибуток, індекс інфляції в Україні, номінальний ВВП, фінансовий результат підприємств до опоW
даткування, та опосередкованого впливу: капітальні інвестиції. Наведені пропозиції можуть бути викоW
ристано для зміни механізму диференціювання податкових надходжень за рівнями бюджетної системи.
The receipt of income tax in the regional budget has been studied. The possibility of using factor models for
forecasting tax revenues is analyzed. A multifactor economicWmathematical model is built. The Kyiv region was
chosen for clarity of the conducted research. Based on the analysis of data from the State Fiscal Service of Ukraine
and the State Statistics Service of Ukraine for 2010—2019, regression models were built.
Understanding the nature of key macroeconomic indicators, their behavior depending on the general geoW
economics background is crucial in the analysis and forecasting of tax revenues. This necessitates a detailed
factor analysis of the dynamics of revenues from budgetWgenerating taxes.
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The factors of direct influence on the amount of own and fixed in terms of taxes, fees and other mandatory
payments to the regional budget are analyzed, namely: the number of income taxpayers, inflation index in Ukraine,
nominal GDP, financial result of enterprises before tax, and indirect impact: capital investment. These proposals
can be used to change the mechanism of differentiation of tax revenues by levels of the budget system.
The main factors in the analysis of tax revenues are socioWeconomic, legislative, factors of tax administration.
For each budgetWforming tax — on corporate profits, value added, mining, personal income, excise taxes —
these factors have a differentiated impact. The negative dynamics of total tax deductions to the consolidated
budget of Ukraine was formed as a result of a serious decline in tax revenues, which confirms the still strong
resource dependence of the Ukrainian economy. The determining economic factor in the dynamics of revenues
from this type of taxation, such as excises, is the consumer activity of the population, but the main effect on its
dynamics has a change in rates on excisable products. Steady growth of tax revenues is facilitated by measures
of the State Fiscal Service of Ukraine aimed at counteracting unfair methods of competition through the use of
individual taxpayers of legislative gaps for tax evasion. Changing prices in world markets, weakening external
demand for key energy sources, devaluation of the domestic currency is perceived by the tax authorities as
scenario conditions for economic development, but effective tax administration demonstrates the ability of the
budget to withstand financial and economic shocks.

Ключові слова: податкові надходження, факторний аналіз, податок на прибуток, регіональний бюджет,
регресійний аналіз.
Key words: tax revenues, factor analysis, income tax, regional budget, regression analysis.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри поступове зниження фіскальної ролі подат$
ку на прибуток підприємств, він все ще залишається од$
ним з бюджетоутворюючих податків. Аналіз податко$
вих надходжень по податку на прибуток підприємств та
джерел їх формування є основою для прогнозування,
сприяє організації процесу податкового планування,
визначенню податкових можливостей території,
збільшенню податкових надходжень до бюджету.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження залежності обсягу над$
ходжень податку, що припадають на конкретну адміні$
стративно$територіальну одиницю — Київську область,
від соціально$економічних показників її діяльності. Для
реалізації даної мети необхідно виділити суттєві озна$
ка$фактори, що визначають надходження податку на
прибуток в обласний бюджет, і встановити їх матема$
тичний вплив на результативний показник (обсяг над$
ходжень податку на прибуток у бюджет Київської об$
ласті).
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Багато учених$фінансистів приділяли увагу дослід$
женням впливу фіскальної політики, моделювання по$
даткових доходів бюджету й аналіз особливостей по$
датку на прибуток підприємств: Хомутенко А.В. [1],
Бзова Ю.І. [1], Краєвський В.М. [2], Лаговський В.М. [2],
Новицька Н.В. [2], Паянок Т.М. [2], Вишневський В.П.,
Серебрянський Д.М. та ін.
Проте, попри велику кількість наукових робіт у
предметній сфері нашого дослідження, питання еко$
нометричного моделювання податку на прибуток
підприємств залишаються відкритими. У зв'язку з ви$
кладеним це дослідження буде направлено на моде$
лювання надходжень від податку на прибуток під$
приємств.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Першочергове завдання держави з точки зору
забезпечення ефективного функціонування її інсти$
тутів — наповнення бюджетів усіх рівнів, і податки
виступають основним інструментом у вирішенні цієї
задачі. Водночас час податки являють собою проекцію
економічних процесів, оскільки, по суті, є об'єктивним
показником фінансово$господарської діяльності під$
приємств.
Складна суспільно$політична ситуація в Україні, яка
розгорнувся в 2014—2020 роках, обернувся для еконо$
міки країни низкою негативних наслідків, які змусили
її розвиватися в складних і суперечливих умовах, при$
стосовуючись до умов нової реальності. На одному ча$
совому відрізку сконцентрувалися найбільш болючі для
економіки шоки: різке скорочення обсягів експорту на
ключові товари, обмежений доступ до зовнішнього
фінансування, що викликало в свою чергу інфляційні
ризики, і все це на тлі наростання бюджетних видатко$
вих зобов'язань.
Тісний взаємозв'язок податків і економічних про$
цесів найбільш чітко простежується в період кризових
явищ, що зумовило необхідність вдосконалення подат$
кового адміністрування з метою зниження до макси$
мально можливого рівня залежності податкових над$
ходжень від економічних сплесків.
Податок на прибуток підприємств є одним із основ$
них бюджетоформуючих податків, невід'ємною складо$
вою сучасних податкових систем і важливим інструмен$
том регулювання соціально$економічних процесів краї$
ни. Покращення сучасного стану надходження від по$
датку на прибуток підприємств є найважливішим питан$
ням, від вирішення якого залежить підприємницький
клімат України та надходження інвестицій [2, с. 300].
Моделювання податкових надходжень до бюджетів
різних рівнів може здійснюватися різними методами, в
тому числі з використанням регресійних моделей. Ме$
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Таблиця 1. Динаміка основних макроекономічних показників за 2010—2019 рр.

Рік

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Надходження
власних і
закріплених
доходів у розрізі
податків, зборів
та інших
обов'язкових
платежів до
обласного
бюджету Київської
області, млн грн
(Y)
5079,2
6482,7
7644,4
7926,1
8802,7
8343,7
11414,7
15074,6
14645,3
12798,9

Капітальні
Індекс
Номінальний
Кількість
інвестиції в
інфляції в
ВВП,
підприємств
Київській
млн дол.
у Київській обл., Україні, %,
обл., млн дол.
(Х2)
США (Х4)
одиниць (Х1)
США (Х3)

Київська обл.,
фінансовий
результат
(сальдо) до
оподаткування,
млн грн, (Х5)

15256
16502
17482
18676
17873
18164
17830
19339
20054
21077

1325,5
5865,0
10188,1
14655,5
19086,8
-18556,4
8199,7
13080,0
14782,7
40368,1

109,1
104,6
99,8
100,5
124,9
143,3
112,4
113,7
109,8
104,1

11331,4
17672,9
20366,8
20696,6
19653,5
24359,1
33411,4
34494,5
40713,4
50295,7

136419
163160
175781
183310
131805
90615
93270
112154
130832
153781

Джерело: розраховано авторами на основі аналізу даних [3; 4].

тоди кореляційно$регресійного аналізу дозволяють
тільки певною мірою, але завжди задовільно надійно
оцінити вплив того чи іншого врахованого фактора на
результативний ознака і включити його в модель (або
виключити), в залежності від суттєвості вкладу в дослі$
джувану варіацію результативної ознаки$фактора. За$
гальна багатофакторна лінійна модель має вигляд (фор$
мула 1 [2, с. 346]):
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + ɛ (1),
де X1 — кількість підприємств в Київській обл., оди$
ниць;
X2 — індекс інфляції в Україні, %,
X3 — капітальні інвестиції в Київській обл., млн дол.
США;
X4 — номінальний ВВП, млн дол. США;
X5 — Київська обл., фінансовий результат (сальдо)
до оподаткування, млн грн.

В якості результативного показника Y визначимо
обсяг надходжень податку на прибуток в регіональний
бюджет для Київської області, для цього використовує$
мо дані форм податкової звітності державної фіс$
кальної служби України та державної служби статис$
тики України (табл. 1). В основу моделі закладені фак$
тори прямого впливу на обсяг надходжень власних і зак$
ріплених у розрізі податків, зборів та інших обов'язко$
вих платежів до обласного бюджету, а саме: кількість
платників податку на прибуток, індекс інфляції в Ук$
раїні, номінальний ВВП, фінансовий результат
підприємств до оподаткування, та опосередкованого
впливу: капітальні інвестиції [1].
Застосування великої кількості показників усклад$
нює економіко$статистичну інтерпретацію результатів
дослідження, тому варто оптимізувати масив даних за
кількістю досліджуваних індикаторів. Доцільно вклю$

Таблиця 2. Кореляційна матриця за 2010—2019 рр.

Надходження власних і
закріплених доходів у
розрізі податків, зборів
та інших обов'язкових
платежів до обласного
бюджету Київської
області, млн грн (Y)
Кількість підприємств в
Київській обл., одиниць
(Х1)
Рівень інфляції (Х2)
Капітальні інвестиції в
Київській обл.,
млн дол. США (Х3)
Номінальний ВВП,
млн дол. США (Х4)
Київська обл.,
фінансовий результат
(сальдо) до
оподаткування, млн грн,
(Х5)

Надходження власних і
закріплених доходів у
розрізі податків, зборів
та інших обов'язкових
платежів до обласного
бюджету Київської
області, млн грн (Y)
1

Кількість
підприємств в
Київській обл.,
одиниць (Х1)

Рівень
інфляції
(Х2)

Капітальні
інвестиції в
Київській
обл., млн дол.
США (Х3)

Номінальний
ВВП, млн дол.
США (Х4)

0,832

1

0,007
0,877

-0,030
0,903

1
-0,076

1

-0,362

-0,042

-0,758

-0,224

1

0,547

0,594

-0,586

0,584

0,438

Джерело: розраховано авторами на основі аналізу даних [3; 4].
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Київська обл.,
фінансовий
результат (сальдо)
до оподаткування,
млн грн, (Х5)

1
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чати в модель тільки ті фактори, у яких коефіцієнт ко$
реляції з результативним показником має найбільш ви$
соке значення [табл. 2].
Виходячи з даних відповідно до методу парної ко$
реляції, варто виділити показники, з коефіцієнтами
детермінації, що перевищують 50%. З огляду на критерій
Кайзера за даними виділення головних компонент, вар$
то відібрати тільки чинники з власними значеннями ве$
личини 1. По суті, це означає, що якщо фактор не виді$
ляє дисперсію, еквівалентну принаймні дисперсії однієї
змінної, то він опускається. Найбільш висока тіснота
зв'язку з обсягом надходжень податку на прибуток ха$
рактерна для ознак$факторів X1, X3, X5. Таким чином,
необхідно виключити фактори X2 та X4. У результаті
регресійного аналізу отримуємо лінійне рівняння:
Y=$5240,86+0,537X1+0,205X3$0,029X5.
Коефіцієнт детермінації R2 = 0,7877, тобто 78,77 %
надходження власних і закріплених доходів у розрізі
податків, зборів та інших обов'язкових платежів до об$
ласного бюджету Київської області, млн грн у 2010—
2019 рр. обумовлено дією факторів X1, X3, X5. При рівні
значущості 0,1 модель є адекватною (коефіцієнт детер$
мінації = 0,7877, критерій Фішера Fроз = 7,4 > Fтаб=0,019).
Виходячи з отриманих результатів, на надходження по$
датку на прибуток впливають: зростання кількісті
підприємств у Київській обл., капітальні інвестиції в
Київській обл. та фінансовий результат (сальдо) до опо$
даткування, млн грн (Київська обл.).
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ВИСНОВКИ
У результаті можна відзначити, що практичне вико$
ристання розроблених економетричних моделей над$
ходжень податку на моделі можуть бути побудовані для
всіх видів податків і зборів, що застосовуються на тери$
торії України в розрізі конкретного суб'єкта. Крім того,
багатофакторні регресійні моделі можуть бути викори$
стані для короткострокових прогнозів, для аналітичних
розрахунків, обгрунтування обсягів бюджетів. Прове$
дене дослідження може бути використано для зміни ме$
ханізму диференціювання податкових надходжень за
рівнями бюджетної системи.
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PROCESSES OF PRIVATIZATION AND DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

У статті визначено динаміку процесів приватизації в Україні починаючи з 1993 року. Визначено основні
переваги та недоліки приватизації. Серед позитивних аспектів виокремлено: модернізацію виробництW
ва, впровадження новітніх технологій та видів продукції, запровадження сучасного менеджменту, ствоW
рення умов для розвитку малого та середнього бізнесу, розвиток ринкової інфраструктури та поліпшенW
ня інвестиційного клімату. Упущення приватизації: поділ населення за доходами, зниження рівня соціальW
них гарантій. Також є значний ризик монополізації ринку в руках приватного власника. А як наслідок,
може зростати нелегальний бізнес, тінізація доходів, відповідно й підвищення рівнів корупції та хабарW
ництва.
Визначено, що приватизація має проводитися відкритим шляхом, через створення прозорого і зрозуW
мілого конкурсу, до якого може приєднатися максимальна кількість учасників з усього світу. Варто заW
безпечити об'єктивну оцінку усіх об'єктів, що підлягають приватизації та вільний доступ іноземних комW
паній, які можуть надати інвестицій у розвиток таких підприємств.
The article identifies the dynamics of privatization processes in Ukraine since 1993. The main advantages
and disadvantages of privatization are identified. Among the positive aspects are: modernization of production,
introduction of the latest technologies and types of products, introduction of modern management, creation of
conditions for the development of small and medium business, development of market infrastructure and
improvement of the investment climate. Omission of privatization: division of the population by income, reduction
of social guarantees. There is also a significant risk of market monopolization in the hands of the private owner.
As a result, illegal business, shadowing of incomes, and, accordingly, rising levels of corruption and bribery may
increase.
It is determined that privatization should be carried out in an open way, through the creation of a transparent
and clear competition, which can be joined by the maximum number of participants from around the world. It is
necessary to ensure an objective assessment of all objects subject to privatization and free access of foreign
companies that can provide investment in the development of such enterprises. During 2013—2017, revenues
from privatization and privatization itself were the lowest in the history of our country's independence. In our
opinion, this was primarily due to the policy of the state in those years. However, starting in 2019, the authorities
became seriously interested in privatization. Gradually, changes began to take place in this area. Parliament
repealed the law "On the list of objects of state property that are not subject to privatization" and now allows the
privatization of all enterprises, except strategically important. This is due to the fact that Ukraine is still one of
the few countries with a significant number of stateWowned enterprises.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
In the future, the development of a market economy, as well as the transformation and reform of economic
property relations in Ukraine should take place in the direction of: 1) changing the model of privatization to
investmentWoriented. With such a model, the priority is to increase the efficiency of management and align the
privatization strategy with the strategy of economic development of Ukraine and its industries; 2) development
of new instruments of the State Property Fund's influence on investors to guarantee the commitments made after
privatization; 3) improvement of the sale procedure, strengthening of information support of privatization
processes, etc.
Ключові слова: приватизація, економіка, стратегічно важливі підприємства.
Key words: privatization, economy, strategically important enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стратегічно важливі підприємства приносять знач$
ну частку доходу державі, а їх приватизація означає
втрату цих доходів. Проблема роздержавлення страте$
гічно важливих підприємств, визначення можливих упу$
щень та переваг від приватизації є актуальним питан$
ням сьогодення. Зважаючи на теперішню ситуацію в
Україні та світі, які стоять на порозі нової економічної
кризи, що спричинена пандемією, питання приватизації
не мають залишатися без уваги.
Після проголошення незалежності Україна розпо$
чала зміну економічної системи. Зазнали змін і форми
власності, які характеризувалися в ті роки масовим роз$
державленням та приватизацією. У своєму досліджені
ми зосередимось на тому, як з роками змінювались
рішення щодо приватизації стратегічно важливих
підприємств, які ж саме підприємства були приватизо$
вані, визначимо основні переваги та упущення привати$
зації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий науковий внесок у вирішення зазначеної
проблеми відображують праці Л. Абалкіна, Г. Артамо$
нова, В. Базилевича, В. Виноградова, А. Гальчинського,
В. Гейця, В. Голікова, С. Мочерного П. Єщенка, Ю. Єха$
нурова, І. Лукінова, М. Чечетова та ін. Дослідники про$
понують власне розуміння цього процесу, переваг та
недоліків, а також розроблення та вибору оптимальних
стратегічних альтернатив. Проте важливим все ще є про$
ведення аналізу динаміки приватизації з часів отриман$
ня незалежності та визначення особливостей нового
етапу приватизації.
МЕТА СТАТТІ
Метою представленої статті є окреслення особли$
востей приватизації в Україні, виявлення досягнень та
упущень цього процесі і визначення перспективних на$
прямів подальших змін.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Приватизація майна державних підприємств — це
відчуження майна, яке перебуває у загальнодержавній
і комунальній власності, на користь фізичних та недер$
жавних юридичних осіб [1]. Приватизація державного
майна є одним з основних напрямів економічних пере$
творень. Незаперечною також є її роль у формуванні
ринкової економіки.
Варто зазначити, що за всі роки незалежності Ук$
раїни було приватизовано понад 125 тисяч підприємств,
серед яких були й стратегічно важливі [2]. Наразі за$
реєстровано майже 3 500 об'єктів державної власності
різної організаційно$правової форми. Майже 40% з них
зупинили роботу, є робочими лише на папері. За дани$
ми офісу реформ Кабінету Міністрів України кожне
третє підприємство є збитковим та виступає потенцій$
ним джерелом фіскальних ризиків [3]. У порівнянні з
країнами ОЄСР процеси роздержавлення, зазвичай про$
ходить доволі інертно та поступово. Наприклад, Іспа$
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нія впродовж 20 років здійснювала продаж державних
підприємств. У Канаді у 1985 р. почалася Реалізація про$
грами приватизації і триває до сьогодні, при цьому до
1997 року було приватизовано лише 26 державних
підприємств. У Великобританії команда Маргарет Тет$
чер за 10 років змогла продати лише 20 державних
підприємств. Натомість, у Мексиці за 6 років було при$
ватизовано 150 компаній. Польща за весь приватизац$
ійний період змогла зменшити частку державних
підприємств до 70 компаній, тоді як на початку їх було
8453 [4].
Приватизація, як і будь$який процес у державі, має
свої позитивні та негативні наслідки. Оскільки сама при$
ватизація означає віддати державне майно у руки при$
ватного власника, то він забажає оновити устаткуван$
ня та взагалі рівень роботи на сучасніший. Тому до по$
зитивних наслідків приватизації можна віднести:
1. Модернізацію виробництва, впровадження
новітніх технологій та видів продукції, запровадження
сучасного менеджменту. Так, на жаль, дуже багато
вітчизняних держкомпаній були збитковими у минулих
роках. Держава немає грошей для їх розвитку. Прива$
тизація певною мірою зможе забезпечити зростання
надходжень до бюджету та кількості робочих місць,
покращення фінансово$господарського стану підприє$
мства безпосередньо. Як наслідок, створяться умови для
сталого розвитку економіки та підвищиться конкурен$
тоспроможність національної економіки.
2. Створення умов для розвитку малого та середнь$
ого бізнесу. Як відомо, розвиток малого та середнього
бізнесу є одним із важливих чинників вирішення со$
ціально$економічних проблем, зокрема: проблему зай$
нятості, створення нових джерел доходів для населен$
ня, виробництво необхідних товарів та послуг [8].
3. Розвиток ринкової інфраструктури та інституцій.
На сьогодні найбільш прийнятним шляхом розвитку
інфраструктури ринку є її розширення та якісне онов$
лення її системи. Ринкова інфраструктура покликана за$
безпечувати процес товарообміну, рух товару від вироб$
ника до споживача, а також генерувати ринкові ціни як
ціни попиту та ціни пропозиції.
4. Поліпшення інвестиційного клімату. Залучення
іноземних інвесторів у вітчизняну економіку, сприяє
створенню умов для сталого розвитку економіки та
підвищення конкурентоспроможності національної
економіки. Але це можливо за умови встановлення спра$
ведливої ціни. Проте суттєва відмінність приватизації в
України у тому, що більшість державних підприємств
продаються за демпінговою ціною. Звичайно, пандемія
та військовий конфлікт на Сході країни лише усклад$
нюють економічне становище та зумовлюють шукати
додаткові джерела доходів до державного бюджету,
тому цього року уряд виставив на продаж усі підприєм$
ства державної власності, окрім стратегічно важливих
[5]
Безумовно, варто також виділити негативні аспек$
ти приватизації, серед яких можна відзначити: поділ на$
селення за доходами, зниження рівня соціальних га$
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Рис. 1. Кількість проданих стратегічно важливих підприємств
Джерело: [6].

рантій. Також існує значний ризик монополізації рин$
ку в руках приватного власника. А, як наслідок, може
зростати нелегальний бізнес, тінізація доходів, відпо$
відно й підвищення рівнів корупції та хабарництва. З од$
ного боку, багато дослідників вказують та те, що "…важ$
ливим генератором корупції, є державні підприємства",
інші ж — навпаки. На нашу думку, для того, щоб позбу$
тися корупції варто забезпечити належний соціально$
економічний рівень розвитку суспільства, а також зміни$
ти поведінкові стереотипи та масову психологію, яка
формувалась впродовж декількох десятиліть. Маємо
надію, що за умови формування та становлення грома$
дянського суспільства цього вдасться досягнути.
Варто також зазначити про реформу управління
держпідприємствами, основною метою якої є забез$
печення прозорості діяльності та звітування держав$
них підприємств, покращити операційні та фінансові
результати через організацію корпоративного управ$
ління держппідприємствами та зниження частки дер$
жави в економіці, ліквідацію непрацюючих під$
приємств [3].
Приватизацію стратегічно важливих підприємств за
несправедливо заниженими цінами, одразу варто відне$
сти до негативних наслідків, оскільки це упущення та
цілковиті збитки державі і навіть отриманий прибуток
з цього не покращує ситуації. Першими приватизова$
ними підприємствами були: ЗАТ "Оболонь", АТ "Елек$
трон", металургійні комбінати ім. Ілліча "Азовсталь" та
"Єнакіївський коксохімічний завод". Вони були передані
в приватний сектор до 1995 року. До 2000 року було
приватизовано такі підприємства: ВАТ "Донбасенерго$
буд", ВАТ "Мукачівський завод комплектних лабора$
торій", "Донецький дослідний завод технологічного
устаткування" та інші [1].
Визначення стратегічно важливого підприємства не
існує, проте поняттям "стратегічно важливого підприє$
мства" є:
— підприємства$суб'єкти природних монополій про$
вадять діяльність на загальнодержавному ринку това$
ру;
— підприємства, які займають монопольне станови$
ще на загальнодержавному ринку товару за умови, що
цей товар має важливе соціально$економічне значення;
— підприємства паливно$енергетичного комплексу
входять до об'єднаної енергетичної системи;
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— підприємства, які забезпечують функціонування
інфраструктури загально$державного значення, зокре$
ма електрозв'язку та пошти, залізничного, авіаційного
та морського транспорту, магістральних газопроводів
та нафтопроводів;
— підприємства, що здійснюють видобування та пе$
реробку корисних копалин загальнодержавного значен$
ня;
— підприємства, які становлять науково$технічний
потенціал країни; підприємства, що мають значну пи$
тому вагу в обсязі вартості експорту товарів, робіт, по$
слуг походженням з України [2].
З початку отримання незалежності і до сьогодні
продано всього 78569 державних підприємств, які мали
стратегічно важливе значення для країни.
Для зручності подачі даних зобразимо на рисунках
1 та 2 кількість проданих стратегічно важливих під$
приємств по роках та відповідно доходи від продажу
приватизованих підприємств. Це надасть нам наочне
уявлення про стан продажу та доходів протягом 1993—
2019 років [6].
З метою меншого загромадження рисунків 1 та 2 пояс$
нення до них наведемо далі: темним кольором зображені
стовбці означають загальну кількість приватизованих
підприємств по роках, а світлим — кількість з них стра$
тегічно важливих. Аналогічна ситуація для доходів.
Аналізуючи вищезазначені рисунки, неможливо не
помітити, що понад 66 тисяч стратегічно важливих
підприємств були продані до 2000 року за 291,16 млн
доларів. Можна стверджувати, що держава могла би
отримати набагато більші прибутки від цих підприємств,
аніж заробила на їх продажі. Тогочасні умови та висо$
кий рівень корупції позбавили країну нових прибутків
у такий важкий період після проголошення незалеж$
ності. Як приклад, можна навести приватизацію
"Укррудпрому". Економічні підсумки приватизації
"Укррудпрому" лише підтверджують висновки: при по$
рівнянному із доходом "Криворіжсталі" сумарному до$
ході десяти гірничорудних підприємств, що входили до
складу "Укррудпрому", до бюджету за всі ці підприємства
перерахували у 16 разів менше — тільки 27,8 млн дол. [6].
У 2000 році Кабінет Міністрів затвердив перелік
підприємств, які мають стратегічне значення для еко$
номіки та безпеки держави і відповідно не підлягають
приватизації. До цього списку увійшли 340 підприємств,
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Рис. 2. Доходи від продажу приватизованих підприємств
Джерело: [6].

таких як: державне підприємство "Енергоринок" та дер$
жавне підприємство об'єднання "Артемсіль". Пізніше,
у 2001—2006, 2008, 2010 та 2011 роках були затверджені
зміни, за якими цей перелік додавав до себе нові підприє$
мства та виключав з переліку наявні, що втратили своє
стратегічно важливе значення. У 2015 році було затвер$
джено новий перелік стратегічно важливих підприємств,
який є чинним на сьогодні, із внесенням змін у 2016, 2018
та 2019 роках. Новий перелік налічує 321 підприємство,
серед яких є: ПАТ "Топаз" та державне підприємство
"Одеський авіаційний завод". У 2019 році було проведе$
но лише одну зміну в переліку — додано державне
підприємство "Миколаївський бронетанковий завод"
[1].
Вважаємо за доцільне відзначити, що стратегічно
важливі підприємства після 2000 року вже мали захист
державою, вже була зрозуміла їхня важливість в країні,
а продаж не припинявся. Це пов'язано з тим, що держа$
ва хоч і вводила закони з переліком стратегічно важли$
вих підприємств, про захист цих підприємств, але не
контролювала повною мірою дану проблему. До 2007 ро$
ку продавались стратегічно важливі підприємства ще у
доволі великій кількості і тільки з 2007 року вже значно
зменшилась кількість продажу, були тільки поодинокі
випадки з малою стратегічною важливістю.
Аналізуючи ці рисунків зазначимо, що протягом
2004—2005 років були отримані значні доходи від про$
дажу державних підприємств. Це пояснюється тим, що
була продана велика кількість стратегічно важливих
підприємств, а саме: ВАТ "Криворізький гірничомета$
лургійний комбінат "Криворіжсталь"" ВАТ "Пресмаш",
ВАТ "Рівнесільмаш", ВАТ "Агробудсистема", також
було продано підприємства нестратегічної важливості,
серед яких: ВАТ "Сєверодонецький завод будівельної
кераміки", ВАТ "Трібо". З найбільш прибуткових було
продано ВАТ "Краснодонвугілля" за ціною 469,05 млн
дол. [6].
Так само, відчутні доходи було отримано впродовж
2011—2012 рр. Протягом цього періоду було продано
такі стратегічно важливі підприємства як: ПАТ "Захі$
денерго", ПАТ"Горлівський машинобудівний завод",
ПАТ"Спецтехскло А" та нестратегічної важливості:
ПАТ "Чернівціобленерго", ЦМК"Адміністративно$
складського комплексу "Кудрявський". З найбільш при$
буткових були продані ПАТ "Донецькобленерго" за
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ціною 467,6 млн дол. та ПАТ "Вінницяобленерго" за
ціною 176,2 млн дол. [6].
Впродовж 2013—2017 років, отримані доходи від
приватизації та сама приватизація були найменшими за
всю історію незалежності нашої країни. На нашу дум$
ку, це, передусім, було пов'язано із політикою держави
у ті роки.
Проте, починаючи з 2019 року влада серйозно заці$
кавилась приватизацією. Поступово почали відбувати$
ся зміни у цій сфері. Парламент скасував закон "Про
перелік об'єктів права державної власності, що не підля$
гають приватизації" і тепер дозволяється приватизація
всіх підприємств, окрім стратегічно важливих [1]. Це
пов'язано з тим, що Україна ще залишається однією з
небагатьох країн із значною кількістю державних
підприємств. Можемо знову прогнозувати масову при$
ватизацію мало важливих країні підприємств. Це є ра$
ціональним рішенням, оскільки збільшаться надходжен$
ня до держбюджету і самі підприємства зможуть отри$
мати нові можливості з допомогою стратегій нових влас$
ників. Але, незважаючи на зазначене вище, обов'язко$
во 15 підприємств залишаться у державній власності:
"Нафтогаз України", "Укрзалізниця", "Укрпошта", КБ
"Південне", "Південмаш", "Завод 410 цивільної авіації",
"Антонов", "Хартрон", ХДАПП, Адміністрація морсь$
ких портів, "Енергоатом", "Укргідроенерго", "Укренер$
го", Східний ГЗК і "Укрхімтрансаміак" (їхні загальні
активи становлять 1,175 трлн грн, або 69% від вартості
всіх активів) і 363 об'єкти (8,6% усіх активів), що забез$
печують виконання державою своїх функцій. Всі інші
підприємства буде передано на приватизацію задля за$
лучення інвестицій та економічного зростання [6].
Водночас приватизація має проводитися відкритим
шляхом, через створення прозорого і зрозумілого кон$
курсу, до якого мають можливість приєднатися макси$
мальна кількість учасників з усього світу. Також має
бути об'єктивна оцінка усіх об'єктів, що підлягають при$
ватизації. Важливо забезпечити вільний доступ інозем$
них компаній, які можуть перевірити вартість оцінки,
це буде запорукою чесної приватизації. Проте в сьо$
годнішніх умовах світового економічного спаду навряд
чи знайдетьcя багато охочих іноземних інвесторів, які
зацікавляться Україною [7].
Надалі розвиток ринкової економіки, а також пе$
ретворення та реформування економічних відносин
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власності в Україні має відбуватися у напрямі: 1) зміни
моделі приватизації на інвестиційно$орієнтовано. При
такій моделі пріоритетом є підвищення ефективності
управління, та приведення у відповідність стратегії при$
ватизації до стратегії розвитку економіки України та її
галузей; 2) розроблення нових інструментів впливу Фон$
ду держмайна на інвесторів, для гарантування взятих
зобов'язань після приватизації; 3) удосконалення про$
цедури продажу, посилення інформаційного забезпе$
чення приватизаційних процесів тощо.
ВИСНОВКИ
Отже, з початку формування приватизації в Україні
було продано понад 78 тисяч стратегічно важливих
підприємств [6]. Це було невигідно для економіки краї$
ни, оскільки ці підприємства приносили значні прибут$
ки державі і є були важливими для економіки загалом.
З роками було затверджено список стратегічно важли$
вих підприємств, що зменшило кількість їх продажу, і
держава відповідно уникнула великих збитків. А в остан$
ній рік приватизація стратегічних підприємств навіть не
розглядалась, натомість збільшилась приватизація про$
стих підприємств, що не мають стратегічного значення.
Це рішення є раціональним, оскільки, зберігши стра$
тегічні підприємства, ми матимемо стабільні доходи в
державі та, спродуючи неприбуткові або малоприбут$
кові підприємства, отримаємо з цього дохід і відповід$
но збільшиться економічний рівень держави.
Перспективним напрямом наших подальших розві$
док у цьому напрямі є аналіз динаміки проведення "точ$
кової" приватизації через первинне публічне розміщен$
ня акцій на ринку, в тому числі — на провідних фондо$
вих майданчиках світу, а також шляхом прямого про$
дажу фізичним особам. Такий механізм добре зареко$
мендував себе у Польщі, Угорщині, країнах Балтії. Він
надає можливість залучити кошти населення до прива$
тизації, забезпечує ринковий механізм визначення ціни
об'єкта.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
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FUNCTIONING OF AGRICULTURAL COOPERATION AS A MEANS OF REPRODUCING HUMAN
CAPITAL IN RURAL AREAS

У статті проаналізовано функціонування сільськогосподарської кооперації як засіб відтворення людсьW
кого капіталу сільських територій. Встановлено, що розвиток сільськогосподарських кооперативів є сприW
ятливою можливістю забезпечити роботою працездатне населення у селах і селищах, де немає роботи,
та вирішити проблему міграції молоді. Саме завдяки роботі кооперативів можна створити високооплаW
чувані нові робочі місця.
На результати функціонування вітчизняних сільськогосподарських кооперативів негативно познаW
чається складність механізму отримання дотацій, що не сприяє створенню і розвитку кооперативів. ФінанW
сова підтримка надається на конкурсних засадах, а для участі в ньому необхідно зібрати чималий пакет
документів, що не гарантує успішного розгляду тієї чи іншої кандидатури комісією.
Проаналізовано методи державної підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації. Доведено,
що на результати функціонування вітчизняних сільськогосподарських кооперативів негативно познаW
чається складність механізму отримання дотацій, що не сприяє створенню і розвитку кооперативів.
Запропоновані напрями державної підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації, що буде
сприяти розвитку підприємницької ініціативи сільського населення.
The article analyzes the functioning of agricultural cooperation as a means of reproducing human capital in
rural areas. It is established that the development of agricultural cooperatives is a favorable opportunity to provide
work for the working population in villages and settlements where there are no jobs, and to solve the problem of
youth migration. It is thanks to the work of cooperatives that highWpaying new jobs can be created and developed
infrastructure of the settlement, which will be able to improve the level and quality of life of residents in this
area.
Methods of state support for the development of agricultural cooperation have been analyzed. It is proved
that the complexity of the mechanism for obtaining subsidies can negatively affect the results of the functioning
of domestic agricultural cooperatives which does not contribute to the creation and development of the latter.
The rather strict conditions of the WTO (reduction of the state's obligations to support) necessitated the
redistribution of financial resources within the "green" and "yellow" boxes, the development by the state of such
levers of support for domestic producers that would not contradict Ukraine's commitments. Emphasis should be
placed here on supporting industries that ensure the national identification of the country in the world community.
The results of the functioning of domestic agricultural cooperatives are negatively affected by the complexity
of the mechanism for obtaining subsidies, which does not contribute to the creation and development of
cooperatives. Financial support is provided on a competitive basis, and to participate in it you need to collect a
considerable package of documents, which does not guarantee the successful consideration of a candidate by
the commission.
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Studies show that state support for the development of agricultural service cooperatives should be
differentiated according to the stages of their development. Improving the effectiveness of this mechanism can
be achieved only with a progressive movement from continuous state support for agricultural service cooperatives
to publicWprivate partnerships and selective funding.
The directions of the state support of agricultural cooperation development that will promote development
of business initiative of the rural population are offered.
Ключові слова: сільськогосподарська кооперація, державна підтримка, сільське населення, підприємницт
во, людський капітал.
Key words: agricultural cooperation, state support, rural population, entrepreneurship, human capital.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні в Україні питання збільшення місць зай$
нятості в сільській місцевості є першочерговим. Саме
тому розвиток сільськогосподарських кооперативів є
сприятливою можливістю забезпечити роботою праце$
здатне населення у селах і селищах, де немає роботи, та
вирішити проблему міграції молоді. Саме завдяки ро$
боті кооперативів можна створити високооплачувані
нові робочі місця, розвинути інфраструктуру населено$
го пункту, що зможе підвищити рівень та якість життя
мешканців на цій території.
Розвиток сільськогосподарських кооперативів за$
безпечить підвищення конкурентоспроможності
сільськогосподарських товаровиробників у всіх регіо$
нах. Завдяки їх діяльності в Україні будуть впроваджу$
ватися сучасні технології, модернізуватиметься техні$
ка та формуватимуться передумови для розвитку
підприємницької діяльності. У свою чергу це відчутно
збільшить доходи місцевого бюджету, що сприятливо
позначиться на житті сільської громади.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дocлiджeння пpoблeм poзвитку кooпepaцiї в Укpaїнi
знaйшлo вiдoбpaжeння у нaукoвиx пpaцяx вiдoмиx вiт$
чизняниx eкoнoмicтiв$aгpapникiв I.В. Буpaчeкa, В.В. Гoн$
чapeнкa, Ф.В. Гopбoнoca, В.П. Гopьoвoгo, В.В. Зiнoвчукa,
П.К. Кaнiнcькoгo, O.В. Кpиcaльнoгo, Ю.O. Лупeнкa,
М.Й. Мaлiкa, В.Я. Мeceль$Вeceлякa, JI.B. Мoлдaвaн,
O.М. Oнищeнкa, A.O. Пaнтeлeймoнeнкa, П.Т. Caблукa,
I.В. Cвинoуca, Ю.В. Ушкapeнкo, Г.В. Чepeвкa, O.Г. Шпи$
кулякa тa iншиx. Пpoтe зaзнaчeнa пpoблeмa в cучacниx
умoвax зaлишaєтьcя нeдocтaтньo дocлiджeнoю й
пoтpeбує знaчнoгo тeopeтикo$мeтoдoлoгiчнoгo, мeтo$
дичнoгo тa пpиклaднoгo пoглиблeння й oбгpунтувaння.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розробка практичних реко$
мендацій щодо розвитку сільськогосподарської коопе$
рації як засобу відтворення людського капіталу
сільських територій.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сільськогосподарська кооперація є ефективним
механізмом забезпечення конкурентоспроможності
малих і середніх сільськогосподарських товаровироб$
ників, а також позитивно впливає на розвиток соціаль$
ної інфраструктури населених пунктів. Постановою
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 272
затверджено Порядок використання коштів, передба$
чених у державному бюджеті для підтримки сільсько$
господарських обслуговуючих кооперативів і механізм
їх отримання.
Постановою Уряду від 7 лютого 2018 р. № 106 за$
тверджено Порядок використання коштів, передбаче$
них у державному бюджеті для надання фінансової
підтримки розвитку фермерських господарств, зокре$
ма сільськогосподарським обслуговуючим кооперати$
вам молочарського і плодово$ягідного напрямів діяль$
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ності для придбання обладнання зі зберігання та пере$
робки сільськогосподарської продукції.
Одним із пріоритетних напрямів реформування
вітчизняного аграрного сектору економіки країни за$
лишається розвиток малого сільськогосподарського
підприємництва, який потребує належної законодавчої,
фінансової, організаційної та інформаційної підтрим$
ки з боку держави. Про це неодноразово вказували на$
уковці, представники влади різних рівнів і громадських
організацій [1]. Проте практика переконує, що реалізу$
вати намір щодо модернізації аграрної галузі у повній
відповідності до сучасних вимог, створити всі умови для
започаткування селянами малого бізнесу й успішного
його ведення вкрай складно. Свідченням цього є про$
грама державної підтримки сільського господарства, де
отримувачами фінансових ресурсів будуть, як і протя$
гом минулих років, висококонцентровані господарства
корпоративного сектору аграрної економіки. Уряд Ук$
раїни ухвалив постанову, положення якої визначають
напрями державної підтримки АПК у 2020 р., що перед$
бачає виділення 4,2 млрд грн за п'ятьма напрямами: зде$
шевлення кредитів, підтримка галузі тваринництва,зде$
шевлення компенсації техніки та обладнання вітчизня$
ного виробництва; програма розвитку фермерства і ко$
оперативів, підтримка садівництва, виноградарства та
хмелярства — 1 млрд грн. Це відшкодування обсягів
підтримки не виплачених у 2019 р. та збільшення обсягів
реалізації вітчизняної техніки від 15% у 2020 р. Очіку$
вані надходження податків і зборів у 2020 році від учас$
ників програми та суміжних виробництв становитимуть
близько 2342,3 млн грн, з яких більше 550 млн грн — це
податки на фонд оплати праці.
Більш детально розглянемо програму розвитку фер$
мерства і кооперативів — 400 млн грн, оскільки вона є
дотичною до розвитку малих форм господарювання на
селі. Програма передбачає часткову компенсацію вит$
рат, пов'язаних із наданими дорадчими послугами —
10 млн грн та фінансову підтримку сільськогосподарсь$
ким кооперативам — 30 млн грн для збільшення
кількості об'єктів місцевої переробки сільськогоспо$
дарської продукції та зростання рівня зайнятості
сільського населення. Так, на фінансову підтримку роз$
витку фермерських господарств передбачено направи$
ти 185 млн грн, сімейним фермерським господарствам
через механізм доплати на користь застрахованих осіб —
215 млн грн. Окрім цього, передбачається доплата за
напрямами, які її не одержали у 2019 р.
Підтримка за цим напрямом спрямована на збіль$
шення кількості об'єктів місцевої переробки сільсько$
господарської продукції, рівня зайнятості сільського
населення, його знань і вмінь у веденні сільськогоспо$
дарської діяльності. Передбачається, що результатом
реалізації цієї програми стане розширення доступу фер$
мерських господарств ї сільськогосподарських обслу$
говуючих кооперативів до державних фінансових ре$
сурсів та створення умов для переходу понад 300 фер$
мерів на органічне виробництво, розвитку понад 400 мо$
лочних ферм, збільшення не менше ніж на 10 одиниць
кількості кооперативів з переробки сільськогосподарсь$
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кої продукції, стимулювання створення понад 1780 но$
вих фермерських господарств, у тому числі особами з
числа сільської молоді. Однак, зважаючи на існуючу
практику використання бюджетних коштів, які пере$
важно спрямовуються на підтримку висококонцентро$
ваних сільськогосподарських підприємств, а також си$
стемне недофінансування державних програм підтрим$
ки й високий рівень забюрократизованості процедури
отримання коштів у вигляді державної підтримки, на$
ведене створює бар'єри для потенційних отримувачів із
числа малих форм господарювання.
За таких умов можна дійти висновку, що потенціал
розвитку малих форм господарювання в аграрному сек$
торі економіки грунтується на наявних ресурсах
сільського населення. На сьогодні в Україні не склало$
ся єдиного погляду щодо вирішення цієї проблеми. Це
пояснює той факт, що в прийнятті рішення урядовцями
не завжди відповідають сучасним потребам суспільства,
а наявні результати свідчать про неадекватне витрачан$
ня державних ресурсів. По суті, профільне міністерство
здебільшого отримує під свої квазіцільові програми
значні бюджетні кошти та вкрай неефективно їх вико$
ристовує. На державному й регіональному рівнях необ$
хідно робити акцент не на разові ідеологічні пріорите$
ти в аграрній політиці держави, які, на думку урядовців,
здатні за кілька років вирішити проблеми в сільському
господарстві, а розробляти принципово нові моделі си$
стем управління (підтримки) вітчизняного товаровироб$
ника [2].
Вважаємо, що підтримка розвитку малих форм гос$
подарювання аграрної сфери в сучасних економічних
умовах повинна базуватися на відповідних державних
програмах, які реалізуються державними та регіональ$
ними органами влади. При цьому необхідно зазначити,
що очільники профільного міністерства декларують
приорітетність малих форм господарювання, які скла$
дають основу розвитку сільських територій. В основу
державної підтримки малих форм господарювання до$
цільно покласти відповідно розроблену програму, яка
має передбачати надання пільгових кредитів, субсиду$
вання процентної ставки за кредитами, пільгові умови
лізингу основних засобів, а також відшкодування час$
тини витрат на придбання деяких оборотних активів та
гранти суб'єктам малого агробізнесу, які починають
свою діяльність [3]. Отже, на загальнодержавному та
місцевому рівнях повинна здійснюватися реалізація за$
пропонованої державної системи підтримки малих
форм господарювання в межах визначених пріоритетів.
Досить жорсткі умови СОТ (скорочення зобов'язань
держави щодо підтримки) зумовили необхідність пере$
розподілу фінансових ресурсів у межах "зеленої" та
"жовтої" скриньок, вироблена державою таких важелів
підтримки вітчизняного товаровиробника, які були б не
суперечили зобов'язанням, взятим Україною. Тут вар$
то робити акценти на підтримку виробництв (продуктів),
що забезпечують національну ідентифікацію країни у
світовому співтоваристві [4].
На результати функціонування вітчизняних сільсь$
когосподарських кооперативів негативно позначається
складність механізму отримання дотацій, що не сприяє
створенню і розвитку кооперативів. Фінансова підтрим$
ка надається на конкурсних засадах, а для участі в ньо$
му необхідно зібрати чималий пакет документів, що не
гарантує успішного розгляду тієї чи іншої кандидатури
комісією.
За умови надходження бюджетних коштів перемо$
жець все ж отримає фінансову підтримку.
Варто наголосити на наявності певних особливос$
тей, які, можливо, не спонукають осіб об'єднуватися в
кооперативи: законодавство визначає вимогу сплати
вступних внесків у кооператив лише в грошовій формі,
що може стати однією із перешкод при створенні та
вступі в кооператив; кожний член кооперативу має один
голос незалежно від розміру внесків у створення майна
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підприємства [5]. Це положення зменшує зацікавленість
членів кооперативу до додаткових внесків у його роз$
виток, оскільки такі внески не збільшують їхні права в
управлінні кооперативом; виходячи з нього, член має
право лише на повернення пайового внеску. Крім того,
член кооперативу не може пропорційно розміру свого
паю отримати частину майна кооперативу, що
збільшується за рахунок приросту неподільного фон$
ду. Не повертається також і вступний внесок. Частину
майна підприємства, пропорційну вартості майнового
внеску, член кооперативу може отримати лише в разі
ліквідації кооперативу.
Стримуючими чинниками розвитку малих форм агро$
бізнесу також є: складне податкове адміністрування;
нестабільність нормативно$правові акти (часті зміни
законодавства); недостатня інформаційна і правова
обізнаність громадян; низький рівень ініціативності на$
селення та відсутність досвіду в управлінні [6]. Підсу$
мовуючи, можна стверджувати, що розвиток сільсько$
господарської кооперації в Україні можливий за умо$
ви, що держава і населення докладатимуть спільних зу$
силь для ефективного використання ресурсного потен$
ціалу сільського господарства та сільських територій.
Узагальнення досвіду країн Європи та кращого
вітчизняного свідчить, що кооперація більш розвинена
там, де активну участь у ній беруть не тільки фермери а
й ініціативне сільське населення, держава, місцеві орга$
ни самоврядування через голів ОТГ, старост сільських
поселень, громадські об'єднання [7]. Нами узагальнено
й обгрунтовано напрями та конкретні інструменти мож$
ливої державної участі в розвитку сільськогосподарсь$
кої кооперації (табл. 1).
Реалізацію запропонованих заходів державної
підтримки доцільно здійснювати на основі застосуван$
ня програмно$цільового підходу, який являє собою су$
купність методів, прийомів і засобів вирішення склад$
них проблем щодо досягнення стратегічних цілей шля$
хом їх узгодження з ресурсним потенціалом сільських
території. При реалізації цього підходу можливо, що
розвиток сільськогосподарської обслуговуючої коопе$
рації є частиною комплексної програми соціально$еко$
номічного розвитку сільських територій, яка вирішує
проблеми безробіття, комфортного проживання насе$
лення, а також проблеми ефективного функціонування
малого бізнесу на селі.
Проведені дослідження переконують, що державна
підтримка розвитку сільськогосподарських обслугову$
ючих кооперативів має бути диференційована відповід$
но до етапів їх розвитку. Підвищення ефективності цьо$
го механізму можливо досягти тільки при поступаль$
ному русі від суцільної державної підтримки сільсько$
господарських обслуговуючих кооперативів до приват$
но$державного партнерства і вибірковості фінансуван$
ня [8]. Вважаємо, що запропонований механізм підтрим$
ки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
повинен запроваджуватися за рахунок коштів держав$
ного бюджету, об'єднаної територіальної громади,
грантів громадських благочинних організацій. Об'єкт
фінансування має бути відібраний на основі аналізу зап$
ропонованого пакета документів, зокрема бізнес$пла$
ну. Також повинен діяти гарантійний термін функціо$
нування СОКу, інакше — повертаються кошти, одержані
як фінансова підтримка.
Форми державної підтримки на кожному етапі
життєвого циклу сільськогосподарського облслуго$
вуючого кооперативу слід адаптувати до механізмів
переходу по стадіях і відповідного переліку заходів.
Етап занепаду або переходу в нову форму в життєво$
му циклі кооперативу не розглядається, тому що
складно уніфікувати необхідні форми державної
підтримки.
Так, моментом переходу на стадію зростання зі
стадії становлення є досягнення таких критеріїв: от$
римання виручки; послуги повністю задовольняють по$
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Таблиця 1. Напрями та інструменти державної підтримки сільськогосподарської кооперації

Напрям впливу
Формування
інститутів
кооперативної
системи
Стимулювання
обсягів
виробництва

Стимулювання
збутової
діяльності

Управління
фінансами

Інструменти державної підтримки
Створення фондів (у т.ч. державних) фінансової допомоги
кооперативам (заставних, мікрофінансування та ін.).
Розвиток інформаційно-консультаційної мережі.
Створення центрів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів
для кооперативів
Стартова допомога у вигляді компенсації частини витрат на
придбання основаних засобів (субсидії, гранти)
Відшкодування частини витрат на технологічне приєднання
енергоприймаючих пристроїв до електричних мереж
Субсидії на відшкодування частини витрат, пов’язаних з
проведенням обов’язкового підтвердження відповідності
сільськогосподарської сировини та продуктів харчування вимогам
якості та безпечності
Відшкодування частини витрат на придбання племінного
молодняку сільськогосподарських тварин
Розробка локальної торгової марки продуктів, виробниками яких є
сільськогосподарські кооперативи, її активне позиціонування на
ринку
Створення позитивного іміджу сільськогосподарських
облслуговуючих кооперативів та їх продукції, рекламування
кооперативних продуктів у засобах масової інформації
Виділення сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам
торгових місць на оптових ринках сільськогосподарської
продукції та роздрібних продовольчих ринках на пільгових
умовах
Розміщення замовлень на постачання продуктів харчування в
заклади, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету
та ОТГ
Підтримка будівництва великих кооперативних логістичних
центрів
Податкові пільги за прямими податками на термін до 1 року
Відшкодування частини витрат на сплату відсотків за
короткостроковими та довгостроковими кредитами
Державні позики під соціально значимі інвестиційні проєкти

Джерело: розробка автора.

треби членів кооперативу; матеріально$технічна база
достатня, потрібне оновлення та розширення; залу$
чається наймана праця; продукція реалізується в рай$
оні функціонування кооперативу. Критеріями досяг$
нення кооперативом стадії зрілості можна вважати
стабільний темп зростання виручки від 20% протягом
двох років, надання послуг членам кооперативу, орга$
нізаціям і населенню, що не є його членами. Водночас
матеріально$технічна база має бути достатньою і з пер$
спективою розширення у зв'язку з диверсифікацією по$
слуг, а кадрове забезпечення в усіх напрямах діяльності —
стабільне. Підсумком цього є те, що продукція (послу$
ги) сільськогосподарського споживчого кооперативу,
який досяг у своєму розвитку стадії зрілості, реалі$
зується на необмеженій території і переважно через
торговельні мережі.
Розглянемо особливості стадій життєвого циклу
сільськогосподарського кооперативу. Так, етап життє$
вого циклу кооперативу "Створення чи народження" ха$
рактеризується ускладненим процесом формування ста$
тутного капіталу шляхом внесення паїв в натуральній
та грошовій формі. Окрім того, неврегульованим є пи$
тання розрахунку тарифних ставок на послуги, що на$
даються членам кооперативу та стороннім контраген$
там.
Відповідно до цього етапу необхідно реалізувати
такі заходи державної підтримки: виділення субсидій і
грантів на формування початкового статутного капіта$
лу і матеріально$технічної бази; субсидування пайових
внесків членів кооперативу; спрощення механізму пе$
редачі соціально$культурних об'єктів із балансу ОТГ
обслуговуючим кооперативам; пріоритетне розміщен$
ня державного замовлення та об'єднаних територіаль$
них громад у кооперативах; субсидування витрат на
проведення семінарів і видавничої діяльності з питань
розвитку системи обслуговуючих кооперативів на селі;
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виділення бюджетних місць освітнім установам для
підготовки фахівців за кооперативним програмами.
На етапі життєвого циклу "Зростання" залишаєть$
ся невирішеною проблема залучення дороговартісних
фінансових ресурсів, активізація розвитку матеріально$
технічної бази кооперативу і підвищення кваліфікації
кадрів. Водночас кооперативу необхідно конкурувати з
бізнес$організаціями, що обслуговують сільські тери$
торії, що вимагає введення таких форм державної
підтримки: субсидування процентної ставки при одер$
жанні кредитів і позик до рівня її конкурентоспромож$
ності; передбачення дії інструментів по наданих креди$
тах; пріоритетне розміщення муніципального та держав$
ного замовлення на поставки продукції кооперативами;
розміщення державного замовлення на обслуговуван$
ня кооперативами суб'єктів власності ОТГ (дитячих
садів, шкіл, адміністративних будівель тощо); субсиду$
вання діяльності інформаційно$консультаційних коопе$
ративів та інших суб'єктів соціальної інфраструктури;
субсидування діяльності малих форм господарювання
через кооперативи; виділення бюджетних місць освітнім
установам для підготовки фахівців за кооперативним
програмами.
Державна підтримка на етапі "Зрілість" повинна
здійснюватися на принципах приватно$державного
партнерства, тобто на даному етапі кооперативи беруть
на себе виконання частини державних соціально$еко$
номічних функцій з відшкодуванням їм витрат за раху$
нок бюджетів відповідного рівня.
Етап занепаду в життєвому циклі кооперативу не
розглядається, тому що складно уніфікувати необхідні
форми державної підтримки. Розміри державної
підтримки повинні визначатися індивідуально з ураху$
ванням територіального розташування, матеріально$
технічної бази та інших особливостей конкретного
кооперативу.
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Грунтуючись на запропонованих принципах і фор$
мах диференціації, необхідно розвивати систему дер$
жавної підтримки малих форм господарювання і коо$
перативів за такими напрямами: надання кредитів ма$
лим формам господарювання і сільськогосподарським
кооперативам за конкурентними з учасниками СОТ
відсотковими ставками; стосовно довгострокових інве$
стиційних кредитів необхідно перейти від надання суб$
сидій особистим селянським і фермерським господар$
ствам до субсидування сільськогосподарських обслуго$
вуючих кооперативів (СОК), членами яких вони є. Це
сприятиме залученню додаткових членів у кооперати$
ви, а також зміцненню їх матеріально$технічної бази та
зниженню трансакційних витрат; надання державних
гарантій щодо реалізації послуг сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів; отримання пріоритетно$
го права на розміщення замовлень за рахунок коштів
державного та місцевого бюджетів на послуги сільсько$
господарських обслуговуючих кооперативів, залучен$
ня їх для забезпечення об'єктів власності ОТГ послуга$
ми підтримки інженерної інфраструктури; розширення
напрямів субсидування витрат СОКів відповідно до ви$
конуваних ними соціально й економічно значимих
функцій; пряме фінансування за рахунок бюджету вит$
рат капітального характеру (будівництво об'єктів водо$
постачання тощо) з подальшою передачею в довгостро$
кову оренду ефективно працюючим кооперативам;
відродження кооперативної науки та освіти, удоскона$
лення інфраструктури підтримки малих форм господа$
рювання та кращих організаційних форм сільськогос$
подарських обслуговуючих кооперативів.
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THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL LABOR MIGRATION ON THE WORLD LABOR MARKET

У статті відображено, що міжнародна трудова міграція є дедалі складнішим та динамічнішим явиW
щем, що відбувається в усіх регіонах світу та поміж ними. Доведено, що ринки праці в країнах з високим
рівнем доходів розвиваються завдяки постійному припливу міжнародних трудових мігрантів з інших
країн. Ринки праці цих країн є набагато привабливішими, ніж у країнах з середнім та низьким рівнем
доходів, що підтверджує теорію про економічну природу трудової міграції. Уряди країн з високим рівнем
життя створюють певні умови для припливу трудових мігрантів та визнають важливість міжнародної
трудової міграції для розвитку ринку праці. У ХХІ ст. однією з яскраво виражених закономірностей розW
витку світового господарства є зростання впливу регіональних ринків праці. Постійний приплив трудоW
вих мігрантів потенційно збільшує обсяг світового ринку праці й омолоджує його віковий склад. Проте
слід виділяти трудову міграцію із загального міграційного потоку, оскільки деякі категорії, якWот: біженці
і некваліфікована робоча сила, не можуть успішно працевлаштуватися. Встановлено, що економічний
внесок у вигляді міжнародних грошових переказів, які трудові мігранти відправляють до країни, постійW
но зростає. Такі країни, як Індія та Китай отримують понад 20 % загального обсягу міжнародних переW
казів.
Labor migration is an increasingly complex and dynamic phenomenon taking place within and between all
regions of the world.
It is proved that labor markets in highWincome countries are developing due to the constant influx of
international labor migrants from other countries. The labor markets of these countries are much more attractive
than in middle— and lowWincome countries, which confirms the theory of the economic nature of labor migration.
Governments in countries with a high standard of living create certain conditions for the influx of migrant workers
and recognize the importance of international labor migration for the development of the labor market. In the
XXI century, one of the most pronounced patterns of development of the world economy is the growing influence
of regional labor markets. The constant influx of migrant workers potentially increases the size of the international
labor market and rejuvenates its age structure. However, labor migration should be separated from the overall
migration flow, as some categories, such as refugees and unskilled labor force, cannot be successfully employed.
It has been established that the economic contribution in the form of international remittances sent by migrant
workers to the country is constantly growing. Such countries as India and China receive more than 20% of total
international transfers. An aging population and a shrinking national workforce in most advanced economies
and some large emerging economies the market suggest that migrant workers will play an important role in
providing labor to labor markets and in filling labor shortages, and in replenishing social protection funds in
these countries. Really, this is already happening, as in recent years migrants accounted for 47% of the inflow
workforce in the US and 70% in Europe. Under the influence of international labor migration there are positive
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changes in the world labor market: labor migrants fill important niches in both fastWgrowing and declining sectors
of the economy; young migrant workers have a better education than those approaching retirement; international
labor migrants significantly contribute to the flexibility of the labor market, especially in European countries.
Ключові слова: світовий ринок праці, рівень зайнятості, рівень безробіття, міжнародні трудові мігран
ти, міжнародні грошові перекази, вплив на ринок праці.
Key words: world labor market, employment rate, unemployment rate, international labor migrants, international
remittances, impact on the labor market.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Протягом останніх років проблема міжнародної
трудової міграції між країнами світу, як важлива зако$
номірність руху робочої сили, залишається в центрі ува$
ги науковців. Очевидно, що необхідність вивчення ролі
міжнародної трудової міграції у розвитку світового,
національних і регіональних ринків праці обумовлена
декількома обставинами. Не маючи на меті проаналізу$
вати всі ці обставини, перш за все, звернемо на те, що з
початку ХХІ ст. під впливом політико$економічних і
демографічних чинників в країнах c високим рівнем до$
ходів неухильно збільшується відсоток міжнародних
мігрантів в загальній чисельності населення. Так, згідно
з даними ООН у 2000 р. у країнах з високим рівнем до$
ходу, які відчувають значні демографічні проблеми че$
рез низьку народжуваність, в загальній чисельності на$
селення 9,6% населення були міжнародними трудови$
ми мігрантами, а в 2017 р. цей показник збільшився на
4,5% і склав 14,1 %. Водночас у країнах із середнім рівнем
доходів цей показник у зазначений період залишився не$
змінним — 1,4% [4]. Це свідчить про те, що, по$перше,
ринки праці в країнах з високим рівнем життя розвива$
ються досить швидкими темпами і "вбирають" значну
кількість інтернаціональної робочої сили; по$друге,
ринки праці цих країн є набагато привабливішими, ніж
ринки праці в країнах із середнім і тим паче низьким
рівнем доходів; по$третє, уряди країн з високим рівнем
життя створюють певні умови для припливу трудових
мігрантів, але не поспішають їх інтегрувати у суспіль$
ство, підтримуючи статус мігранта протягом тривалого
періоду. Під час інтеграції трудових мігрантів на ринку
праці виникають труднощі, які мають позитивні та не$
гативні соціально$економічні наслідки для країн світо$
вої спільноти.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наприкінці ХХ — початку ХХІ ст. глобалізація
світогосподарських зв'язків призвела до прискореного
розвитку міжнародної мобільності робочої сили у ба$
гатьох галузях, таких як охорона здоров'я, освіта, на$
ука та техніка. Крім того, глобалізований бізнес ство$
рив потребу в глобальних талантах, а уряди країн спри$
яють пересуванню міжнародних мігрантів та припливу
кваліфікованої робочої сили [5]. Оскільки міжнародний
потік мігрантів вплинув на багато професій та галузей,
вчені розглядають цю тему з різних точок зору, наприк$
лад, економісти досліджують участь мігрантів на ринку
праці та результатах зайнятості [6], демографи обсте$
жували демографічні характеристики міжнародних
мігранті [7], а науковці з управління людськими ресур$
сами займаються питаннями розвитку кар'єри кваліфі$
кованих мігрантів, а також проблемами, пов'язаними з
управлінням працівниками$мігрантами [8].
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення економічних та соціаль$
них наслідків інтеграції міжнародних трудових мігрантів
на світовому ринку праці.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Поряд з міжнародним ринком капіталів, з ринком
товарів і послуг, все більшу силу набирає й міжнарод$
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ний ринок робочої сили, який є не просто сумою націо$
нальних ринків, а представляє собою якісно новий роз$
виток ринку людських ресурсів в умовах посилення гло$
балізаційних процесів, інтернаціоналізації виробницт$
ва та зростання комунікацій. Національні ринки праці
поступово втрачають свою закритість та відокрем$
леність. Між ними виникають глобальний рух людських
ресурсів, які набувають постійного і систематичного
характеру. Такі транскордонні переміщення поряд з
рухом капіталу між країнами утворюють міжнародний
рівень ринку робочої сили. У цьому випадку мова йде
не про епізодичні переміщення робочої сили з однієї
країни в іншу, що траплялося й раніше. З'являються по$
купці і продавці робочої сили, які на постійній основі
зайняті пошуками та продажами робочої сили за кор$
доном. Таким чином, світовий ринок праці можна ви$
значити як наднаціональне утворення, де на постійній
основі виступають покупці і продавці інтернаціональ$
ної робочої сили, що беруть участь у процесі відбору в
рамках міждержавного регулювання попиту$пропозиції
робочої сили.
Процеси розвитку світового рику праці є свідчен$
ням того, що трудова міграція вийшла на глобальний
рівень і починає торкатися складних сфер соціально —
трудових відносин. Переміщення людських ресурсів на
світовому ринку праці здійснюються у формі зовнішньої
трудової міграції. Міжнародна трудова міграція сьо$
годні прямо або опосередковано пов'язана з пошуком
можливостей гідного працевлаштування. Хоча зай$
нятість не завжди є головним спонукальним чинником
первісного пересування робочої сили, зазвичай, вона
надалі залишається основним стимулом у процесі
міграції. Члени сім'ї, що переміщуються разом з праці$
вниками$мігрантами за кордон, можуть також почати
працювати або як наймані працівники, або як самозай$
няті особи. Глобальні наслідки трудової міграції можуть
бути різними як для розвитку світового ринку праці,
суспільств, так і для міжнародної економіки загалом.
Розширення можливостей реалізації людського потен$
ціалу, збагачення суспільного життя, збільшення об$
сягів наукових досягнень та покращення спілкування
виступають позитивними моментами [2].
За глобальними розрахунковими даними Міжнарод$
ної організації праці, трудові мігранти становлять 4,4%
всієї робочої сили світу, що на 0,9% перевищує частку
міжнародних мігрантів в загальній чисельності населен$
ня світу. У складі робочої сили налічується більше
мігрантів$жінок, ніж жінок, які не є мігрантами, (67% в
порівнянні з 50,8%); рівень участі в складі робочої сили
мігрантів$чоловіків і чоловіків, які не є мігрантами, май$
же той самий — 78% у порівнянні з 77,2% [12].
Дослідженнями встановлено економічний внесок,
який кваліфіковані мігранти надають своїй країні пере$
бування. Кваліфіковані мігранти з вищим рівнем освіти
та досвідом роботи можуть задовольнити вимоги галузі
до кваліфікованої робочої сили, стимулювати еконо$
мічне зростання та покращувати заробіток корінного
населення [10]. Висококваліфіковані мігранти створю$
ють бізнес в основному напрямку економіки своєї нової
країни, який дорівнює або перевищує економічні показ$
ники своїх рідних аналогів, тоді як низько кваліфіко$
вані мігранти створюють малий, часто нестабільний і
менш прибутковий бізнес [11]. Приймаючі країни мо$
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жуть отримати економічні переваги, якщо квал$ Таблиця 1. Рівень зайнятості трудових мігрантів та не мігрантів
у групах країн світового господарства у 2017 р.,%
іфіковані мігранти заповнять робочі місця, що
відповідають їх рівням кваліфікації.
Рівень зайнятості серед міжнародних мігрантів
Зайнятість була визнана як "найбільший виз$
та не мігрантів, %
начальний фактор чистого фінансового внеску
Трудові мігранти
Не мігранти
мігрантів" [13]. Загальний рівень зайнятості
Групи країн
Разом Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки
міжнародних мігрантів та не мігрантів, за стат$
57.7
77.8
83.7
72.1
тю та рівнем доходу країн відображено у таблиці Низький рівень доходу 59.4 61.2
Нижче середнього
69.7
73.5
65.3
59.6
79.6
39.3
1.
Вище середнього
70.7
78.1
62.2
68.6
78.4
58.8
Як свідчать дані, що наведені у таблиці 1, за$
68.4
58.8
67.8
50.3
гальний рівень зайнятості трудових мігрантів на Високий рівень доходу 74.1 79.4
У середньому
72.7
78.0
67.0
63.9
77.2
50.8
8,8% вище ніж не мігрантів і складав 72,7%. Така
різниця пояснюється тим, що серед трудових
Джерело: [4].
мігрантів — жінок рівень зайнятості на 17,8%
вищий, ніж у місцевих. У країнах з середнім та високим
рівнем доходів спостерігається більше значення зайня$ Таблиця 2. Рівень безробіття серед міжнародних трудових
мігрантів та не мігрантів у 2019 р., %
тості трудових мігрантів, ніж у не мігрантів на 2,1% та
15,% відповідно. Ймовірно, частина місцевого населен$
Рівень безробіття трудових
Рівень безробіття
ня економічно розвинених країн реалізувало свої по$
Країни
мігрантів
не мігрантів
треби, задоволене своїм добробутом, має якісну та над$
Разом Чоловіки Жінки Разом Чоловіки Жінки
ійну систему безпеки життя, паралельно із досягнути$ Австрія
8,3
8,2
8,4
3,5
3,7
3,3
ми високими стандартами життя суспільства не прагне Бельгія
10,4
10,3
10,4
4,3
4,7
3,8
його підвищувати завдяки зайнятості.
Греція
28,6
23,5
34,6
16,3
13,1
20,3
Як частка всіх робітників, робітники$мігранти станов$ Данія
8,4
7,9
9,0
4,7
4,6
4,9
лять 18,5% робочої сили в країнах з високим рівнем дохо$ Іспанія
18,9
16,7
21,1
13,1
11,6
14,8
ду і 2,2% робочої сили в країнах з низьким рівнем доходу. Італія
13,1
11,0
15,6
9,6
9,0
10,5
Відносно велика частка мігрантів у робочих силах країн з Канада
6,3
5,9
6,7
5,5
6,2
4,8
високим рівнем доходу є наслідком більшої концентрації Німеччина 5,6
6,1
4,9
2,6
2,9
2,3
мігрантів у цих країнах та суттєво вищого рівня зайнятості Польща
5,7
5,0
6,6
3,3
3,1
3,6
мігрантів. Загалом у 9 з 11 регіонів світу рівень зайнятості США
3,1
2,7
3,7
3,9
4,1
3,7
трудових мігрантів вищий, ніж у не мігрантів. Найбільша Угорщина 2,7
2,6
2,9
3,5
3,4
3,6
різниця встановлена в арабських державах, де зайнятість Фінляндія
11,9
10,8
13,2
6,5
7,1
5,8
серед мігрантів складає 75,4%, що суттєво вище, ніж у не Франція
13,1
12,4
13,9
7,8
8,0
7,7
мігрантів — 42,2%. Далі йдуть Північна, Південна та Захі$ Чехія
2,9
1,3
4,9
2,0
1,8
2,3
дна Європа, де зафіксована різниця у 17% [4].
Швеція
15,5
14,6
16,6
4,5
4,5
4,5
Важливим показником, що характеризує стан рин$
Джерело: [13].
ку праці є рівень безробіття. В таблиці 2 приведені зна$
чення рівня загального безробіття, серед чоловіків та
жінок трудових мігрантів та не мігрантів.
рівнянні зі своїми не мігрантськими колегами. Особли$
Як свідчать дані, що відображені у таблиці 2, загаль$ во це характерно для країн: Данія, Франція, Нідерлан$
ний рівень безробіття трудових мігрантів у більшості ди, Швеція, де різниця складає 14—15%.
країн є вищий, ніж не мігрантів стосовно обох статей.
Несподіваним явищем є те, що заробіток мігрантів
Виключення складають США, де безробіття трудових не обов'язково нижчий, ніж заробіток не мігрантів.
мігрантів дорівнювало 3,1%, не мігрантів $3,9% та Угор$ Дійсно, мігранти заробляють менше, ніж не мігранти, в
щина 2,7 % і 3,5% відповідно. Це пов'язано з наявністю країнах з високим рівнем доходу, як$от: Саудівська Ара$
труднощів в пошуку роботи та працевлаштуванні міжна$
Таблиця 3. Показники зайнятості та безробіття
родних мігрантів. Дійсно, мігранти частіше залишають$
серед не мігрантів та міжнародних трудових мігрантів
ся безробітними в більшості країн, а розриви особливо
в країнах Європи
великі в Греції, Іспанії та Швеції, де рівень безробіття
мігрантів перевищує рівень безробіття не мігрантів на
Рівень зайнятості та безробіття
понад 10 %.
мігрантів та не мігрантів, %
Трудові мігранти досить часто отримують роботу
Міжнародні трудові
Не мігранти
через членів сімей або друзів. Серед мігрантів популяр$
мігранти
ними є неформальні джерела пошуку роботи, наприк$
Країни
Європи
лад, соціальні мережі. Особи, які мігрують в країни з
великою спільнотою людей, що походять з тієї самої
країни вірогідно, буде простіше знайти роботу. Так, за
інших рівних умов алжирські трудові мігранти можуть
скоріше знайти роботу у Франції, де є велика алжирсь$
Австрія
78 3
19
70 6
23
ка громада, ніж у Норвегії.
Бельгія
71 5
25
54 11
35
Окрім доступу до зайнятості, працівники$мігранти
Данія
84 3
13
69 7
23
стискаються з труднощами у якості роботи, яку вони
Іспанія
65 13 22
62 21
18
отримують. У 86 країнах світу 17% мігрантів займають$
Фінляндія
79 4
17
68 10
22
ся елементарною працею у порівнянні з 12% не міг$
Франція
72
7
21
56
12
32
рантами. Найбільша різниця спостерігається в Італії, де
Ірландія
72 5
23
71 7
22
1/3 трудових мігрантів зайняті простою працею у по$
Італія
61
8
32
60
12
28
рівнянні з кожним десятим не мігрантом, попри одна$
Нідерланди
81 4
15
66 8
26
ковий рівень освіти. Це свідчить про невідповідність ква$
Норвегія
84 2
14
79 5
16
ліфікації багатьох мігрантів, їх навичок та освіти, необ$
Португалія
70 8
22
74 11
15
хідних для професій. У більшості країн ці працівники ча$
Швеція
86 4
10
71 12
18
сто не мають офіційної роботи і рідше мають гідні умо$
Велика
Британія
78
3
19
75
3
22
ви праці, ніж місцеві працівники.
У середньому
75 5
19
67 10
23
За даними показників у таблиці 3, мігранти працез$
датного віку мають нижчий показник зайнятості у по$
Джерело: [14].
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Рис. 1. Позитивний вплив міжнародних грошових переказів на розвиток країн світу

вія, Фінляндія та Люксембург, але в інших випадках це
не так. У 17 із 28 країн із низьким та середнім рівнем
доходу, мігранти в середньому заробляють більше, ніж
не мігранти [12].
Міжнародні грошові перекази — це грошові пере$
кази або перекази в натуральній формі, що здійснюють$
ся мігрантами безпосередньо сім'ям або громадам, що
перебувають у країні їхнього походження.
Величина глобальних грошових переказів, дуже
ймовірно, є більшою, ніж наявні оцінки. Попри це об$
меження, наявні дані таблиці 4 відображають загальний
приріст грошових переказів за останні 2 десятиліття із
126 млрд дол. у 2000 р. до 689 млрд дол. у 2018 р.
За прогнозами спеціалістів Світового банку, під
впливом глобальної пандемії COVID$19 грошові пере$
кази трудових мігрантів до 2021 р. зменшяться на 14% у
порівнянні з минулим роком [15].
Як свідчить динаміка міжнародних грошових пере$
казів, що наведена в таблиці 4, до топ$3 країн, що отри$
мують ці перекази, входять Індія, Китай, Мексика. Так,
за понад 10 років, обсяг міжнародних грошових пере$
казів до Індії збільшився у 3 рази, або на 56,48 млрд дол.
США (з 22,13 до 78,61 млрд дол.), до Китаю на 43,78
млрд дол. США (з 23,63 до 67,41 млрд дол. США), а до
Мексики майже на 13 млрд дол. США (з 22,74 до 35, 66
млрд дол. США). Серед країн, що відправляють міжна$
родні грошові перекази традиційними лідерами залиша$
ються США, Об'єднані Арабськи Емірати, Саудівська

Аравія. Так, беззаперечним лідером є США з обсягом
майже 68 млрд дол. США у 2018 р. (10 % світового обся$
гу грошових переказів), Об'єднані Арабськи Емірати
44,37 млрд дол. США та Саудівська Аравія 36,12 млрд
дол. США. Серед європейських країн найбільші обсяги
міжнародних грошових переказів зафіксовані зі Швей$
царії — 26,6 млрд дол. США, Німеччини — 22,09 млрд
дол. США, Російської Федерації — 20, 61 млрд дол.
США.
У 2018 р. у світі налічувалось 29 країн, у тому числі й
Україна, в яких міжнародні грошові перекази від тру$
дових мігрантів перевищили 10 % ВВП (див. табл. 5).
Лише п'ять країн із цієї групи розташовані в Європі —
Україна, Молдова, Боснія і Герцеговина, Косово, Чор$
ногорія.
Безумовно, позитивними наслідками від глобаль$
них грошових переказів трудових мігрантів є такі: зро$
стання національного доходу, якщо грошові перека$
зи передаються офіційно; збільшення рівня споживан$
ня та створення нових робочих місць; набуття мож$
ливостей стабілізації балансу рахунків національно$
го платіжного балансу для країн, що отримують пе$
рекази.
На рисунку 2 відображено вплив міжнародної тру$
дової міграції на світовий ринок праці з економічної та
соціальної точок зору.
Як бачимо з рисунку 2, вплив трудової міграції на
світовий ринок праці проявляється з двох боків:

Таблиця 4. ТопM10 країн, що отримують та відправляють
грошові перекази міжнародних трудових мігрантів, млрд дол. США

2005 р.
Китай
Мексика
Індія
Нігерія
Франція
Філіппіни
Бельгія
Німеччина
Іспанія
Польща
США
Саудівська
Аравія
Німеччина
Швейцарія
Велика
Британія
Франція
Південна
Корея
Російська
Федерація
Люксембург
Малайзія

Країни, що отримують міжнародні грошові перекази
2010 р.
2015 р.
2018 р.
23,63 Індія
53,48 Індія
68,91 Індія
78,61
22,74 Китай
52,46 Китай
63,94 Китай
67,41
22,13 Мексика
22,08 Філіппіни 29,8
Мексика
35,66
14,64 Філіппіни
21,56 Мексика
26,23 Філіппіни 33,83
14,21 Франція
19,9 Франція
24,06 Єгипет
28,92
13,73 Нігерія
19,75 Нігерія
21,17 Франція
26,43
6,89
Німеччина 12,79 Пакистан
19,31 Нігерія
24,31
6,87
Єгипет
12,45 Єгипет
18,33 Пакистан
21,01
6,66
Бангладеш 10,85 Німеччина 15,81 Німеччина 17,36
6,47
Бельгія
10,35 Бангладеш 15,3
В’єтнам
15,93
Країни, що відправляють міжнародні грошові перекази
47,25
США
50,78
США
61,86
США
67,96
14,3
Саудівська 27,07 Об’єднані 40,33 Об’єднані 44,37
Аравія
Арабські
Арабські
Емірати
Емірати
12,71 Російська
21,45 Саудівська 38,79 Саудівська 36,12
Федерація
Аравія
Аравія
10,52 Швейцарія 17,76 Швейцарія 25,4
Швейцарія 26,6
9,64
Німеччина 14,68 Китай
20,42 Німеччина 22,09
9,48

Італія

19,69

Франція

12,89 Російська
Федерація
12,03 Німеччина

6,9

20,61

18,03

Російська
Федерація
Китай

6,83

Кувейт

11,86 Кувейт

15,2

Кувейт

13,76

6,7
5,68

Люксембург 10,65 Франція
Об’єднані
10,57 Катар
Арабські
Емірати

12,79
12,19

Франція
Південна
Корея

13,5
12,89

16,18

Джерело: [12].
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1. Економічні аспекти впливу:
Таблиця 5. Міжнародні грошові перекази трудових
мігрантів до країн найбільшого надходження у 2018 р.
Успішна інтеграція трудових мігрантів на ринку
праці призводить до збільшення загальної чисельність
Обсяг
робочої сили та має позитивний вплив на рост доходів
Сума
Країни, що
Частка
міжнародних
населення та державного бюджету в країнах$отриму$
переказів в
отримують
грошових
грошових
вачах протягом довготривалого періоду. Трудова мігра$
розрахунку
міжнародні
переказів у
переказів,
на одну
грошові
ція збільшує доходи на душу населення в країнах$реци$
ВВП, %
млрд дол.
особу, дол.
перекази
пієнтах за рахунок зростання загального рівня зайня$
США
тості населення та продуктивності праці. Продук$
Індія
78,61
58,1
2,9
тивність праці можна підвищити за рахунок збільшення
Китай
67,41
47,2
0,5
різноманітність навичок — взаємодоповнень, спеціалі$
Мексика
35,66
282,6
3,0
зації та сприяння підвищенню кваліфікації трудових
Філіппіни
33,83
317,2
11,6
мігрантів шляхом надання нових можливостей. Хоча
Єгипет
28,92
293,8
10,2
міграція не може повністю вирішити проблеми зі старі$
Франція
26,43
406,6
0,9
нням населенням, але, якщо мігранти повністю інтегро$
Пакистан
21,01
99,0
6,8
вані на ринок праці, вони можуть сприяти зменшенню
Німеччина
17,36
208,9
0,4
фіскального тиску на державний бюджет. Це відбу$
Україна
14,36
325,0
11,4
вається за рахунок зменшення витрат на охорону здо$
Джерело: [1].
ров'я та виплату пенсій.
У багатьох країнах трудові мігранти частіше, ніж
Можна стверджувати, що під впливом міжнародної
місцеві громадяни стають підприєм$
цями та займаються самозайнятістю.
Економічні та соціальні наслідки
Це надає багато переваг для ринку
впливу трудової міграції на світовий
праці. Кілька факторів лежать в ос$
ринок праці
нові виникнення підприємницьких
ініціатив серед трудових мігрантів:
відсутність успіху в пошуках робо$
ти на офіційних ринках праці;
Економічні
Соціальні
підтримка з боку сімейного кола,
Посилення взаємодії між громадянами та
включаючи наявність сімейної праці; Збільшення загальної чисельності
трудовими мігрантами на робочих місцях
доступ до кредиту та ресурсів в ме$ робочої сили, рівня зайнятості,
жах спільноти та в соціальних мере$ продуктивності праці, доходів на душу
жах. Німеччина є гарним прикладом населення
Позитивний вплив на інтеграцію в інші сфери
країни, де є бізнес$мігранти розши$ Зростання обсягів міжнародних
життєдіяльності
рюють свою діяльність, незважаючи грошових переказів
на різні адміністративні та регуля$ Збільшення доходів державних бюджетів Тривале безробіття має негативний вплив на
країн
добробут
тивні бар'єри.
Розвиток підприємницької діяльності
Ризики щодо використання праці дітей
2. Соціальні аспекти впливу:
трудових мігрантів до 18 років, відсутність
Успішна і повна інтеграція
прав на освіту, охорону здоров’я в деяких
мігрантів на ринок праці — це дов$
країнах
готривалий процес та ключова пере$
думова для більш широкої соціаль$
Рис. 2. Вплив міжнародної трудової міграції на світовий ринок праці
ної інтеграції. Якщо мігранти знахо$
з економічної та соціальної точок зору
дять роботу, вони мають контакти з
колегами, що значно полегшує їх соціальну інтеграцію трудової міграції відбуваються позитивні зрушення і на
в країні перебування, розвиває контакти, взаємодопо$ світовому ринку праці, а саме:
могу та прискорює вивчення мови. Така взаємодія на ро$
— за останні десять років за рахунок трудових
бочому місці ще сприяє взаєморозумінню.
мігрантів збільшилась чисельність робочої сили: у США
Інтеграція на ринку праці позитивно впливає на на 47%, в країнах Європи загалом на 70%;
адаптацію і в інших сферах життєдіяльності. Так, опи$
— трудові мігранти заповнюють важливі ніші як у
тування серед мігрантів виявили, що інтеграція ринку швидкозростаючих, так і в занепадаючих галузях еко$
праці сприймається самими мігрантами як найважливі$ номіки;
ший елемент почуття частини суспільства в країні пере$
— трудові мігранти молодого віку мають кращу осві$
бування. Якщо мігранти мають гідну роботу, вони ста$ ту, ніж ті, хто наближається до пенсії;
ють економічно незалежними, що дозволяє їм покра$
— міжнародні трудові мігранти значно сприяють
щити свої побутові умови, зокрема забезпечити собі гнучкості ринку праці, особливо в країнах Європи.
кращим житлом та ін.
Зростає кількість доказів того, що безробіття нега$
ВИСНОВКИ
тивно впливає на добробут людей. Це зменшує задово$
Збільшення мобільності працівників$мігрантів всіх
лення від життя і, як правило, негативно впливає на здо$ рівнів кваліфікації, особливо в контексті майбутнього
ров'я. Щодо мігрантів, опитування свідчать про те, що глобального розвитку призведе до значних позитивних
спочатку їхня мотивація до інтеграції дуже висока, а переваг у розвитку країн як походження, так і призна$
потім знижується у випадку тривалого безробіття.
чення та сприятимуть глобальній базі навичок та знань.
Мільйони молодих осіб у віці до 18 років мігрують Однак для забезпечення покращення результатів
за кордон зі своїми батьками або без них. У багатьох міграції на ринку праці як для працівників$мігрантів, так
випадках вони рухаються у пошуках кращого життя, а і для країни походження та країни призначення, слід
для деяких — уникнення негайних загроз, як$от: ви$ враховувати:
мушений шлюб, військові, політичні конфлікти та
1. В умовах зростаючої інтернаціоналізації ринків
стихійні лиха. Саме мігранти у такому віці є особливо праці країни комплексна політика щодо залучення висо$
вразливими, і це негативно впливає на їх особистісний кокваліфікованих мігрантів має враховувати цілі розвит$
розвиток. Такі виклики особливо актуальні в тих краї$ ку в країнах походження та супроводжуватись зусилля$
нах, де правовий захист недостатній і де діти не мають ми щодо вдосконалення національних систем освіти та
змогу отримувати освітні послуги та послуги з охоро$ ринків праці. A більша прихильність до створення людсь$
ни здоров'я.
кого капіталу, що відповідає робочим місцям, залишаєть$
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ся вирішальним для подолання майбутнього дефіциту ква$
ліфікації, який, за прогнозами, вплине на більшість країн.
2. Основні проблеми пов'язані з міграцією низько$
кваліфікованої робочої сили і стосуються створення ре$
гулярних міграційних каналів для задоволення потреб
ринку праці у відповідних секторах економіки та забез$
печення належного захисту прав трудових мігрантів як
для тимчасової, так і постійної міграції.
3. Розв'язання проблем, що стоять перед керівника$
ми різноманітних державних установ, полягатимуть у
тому, щоб співпрацювати з усіма відповідними зацікав$
леними сторонами, зокрема приватним сектором та
організаціями роботодавців та робітників, для проведен$
ня конструктивної дискусії з питань трудової міграції
та позитивного внеску трудових мігрантів до національ$
них економік та суспільств, що відповідають короткос$
троковим політичним цілям та інтересам.
4. Поліпшення захисту робітників$мігрантів, особ$
ливо для працівників низької кваліфікації, забезпечен$
ня надання точної та достовірної інформації перед їх
від'їздом, умов найму та праці за призначенням, соціаль$
ного захисту, в тому числі шляхом сприяння соціаль$
них виплат, пов'язаних з охороною здоров'я та страху$
ванням життя.
5. Реалізація узгодженої стратегії вимагає гармоні$
зації політики міграції робочої сили та мобільності з
іншими важливими суміжними сферами управління, та$
кими як зайнятість, соціальний захист, політика в галузі
освіти та навчання.
У підсумку можна зазначити, що становлення й роз$
виток міжнародного ринку праці є складним і багато$
гранним процесом, у якому задіяні специфічні види ро$
бочої сили — міжнародні трудові мігранти. Але голов$
ним є те, міжнародний ринок постійно формує, динамі$
чне розвиває, трансформує потоки робочої сили, сфе$
рою докладання якої вже стали всі країни світового гос$
подарства. Ця інтернаціональна робоча сила виступає
як носій загальнолюдських норм життя і як носій на$
ціональних культур і традицій.
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PECULIARITIES OF FINANCIAL DECENTRALIZATION IN THE CONTEXT OF WORLD EXPERIENCE

У статті охарактеризовано основні моделі місцевого самоврядування Європейських країн, розгW
лянуто сутність та інструментарій окремих форм децентралізації. Виокремлено три основні моделі
місцевого самоврядування Європейських країн, що склались в процесі історичного розвитку, а саме
англосаксонську, континентальну та змішану моделі. Встановлено, що децентралізація окрім різних
моделей також має різні форми. До таких форм децентралізації відносяться: політична, адміністраW
тивна, фіскальна та ринкова децентралізація. Виділено основні риси фіскального децентралізму та
головні принципи результативної фінансової децентралізації. Проаналізовано джерела формуванW
ня фонду бюджетних трансфертів окремих країн. Підкреслюється, що фіскальна децентралізація є
багатостороннім процесом, що характеризується не тільки розподілом повноважень щодо доходів
та витрат між різними рівнями влади, а й ступенем формування політики автономії за умов унітарW
ності держави.
Recently, the issue of decentralization of local governments is accompanied by the implementation of
fiscal (budgetary, financial), administrative, political, geographical decentralization. The process of fiscal
decentralization has a positive impact on the development of regions, provided the optimal and rational
structure of sources of local budgets and the availability of relevant regulations. Based on this, the issue
of fiscal decentralization, taking into account the experience of foreign countries is a topical issue given
the European integration vector of Ukraine's development and the existing disparities in the economic
development of the regions.
The article describes the main models of local selfWgovernment of European countries, considers the
essence and tools of certain forms of decentralization. The main features of fiscal decentralization and the
main principles of effective fiscal decentralization are highlighted. The sources of formation of the fund
of budget transfers of separate countries are analyzed. The distribution of certain types of revenues by
parts of the budget system in Ukraine and the division of tax revenues in some European countries is
analyzed. It is emphasized that fiscal decentralization is a multilateral process, characterized not only by
the distribution of powers over revenues and expenditures between different levels of government, but
also the degree of formation of autonomy policy. A number of measures have been identified at the national
level to ensure economical and efficient spending of financial resources on the ground.
Thus, decentralization reforms are one of the main financial instruments for promoting the economic
development of regions and territorial entities. The process of fiscal decentralization is a mechanism that
provides incentives for regions to effectively and responsibly manage public finances find and attract
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additional sources of financial resources. Assessment of foreign experience in the field of fiscal
decentralization processes allows us to identify tools that can be used in Ukraine to ensure European
standards of administrativeWterritorial and financial independence of local governments.
Ключові слова: фінансова децентралізація, децентралізація, податкові надходження, міжбюджетні транс
ферти, фінансові ресурси, місцеве самоврядування.
Key words: financial decentralization, decentralization, tax revenues, intergovernmental transfers, financial
resources, local selfgovernment.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Впродовж останнього часу питання децентралізації
та передачі прав і фінансових ресурсів до органів місце$
вого самоврядування супроводжується реалізацією
фіскальної, адміністративної, політичної децентралі$
зацій. Виконання покладених на регіональний та місце$
вий рівень функцій можливе тільки за умов закріплен$
ня за місцевою владою відповідних ресурсів, що вима$
гає належних інструментів нормативного регулювання.
На сьогодні можна казати про те, що на законодавчому
рівні за регіональною та місцевою владою внаслідок
децентралізації вже закріплені необхідні ресурси та
змінено сам механізм перерозподілення податкових та
бюджетних ресурсів, що сприяє забезпеченню фінансо$
вої самодостатності органів регіональної влади та місце$
вого самоврядування. Процес фіскальної децентралі$
зації здійснює позитивний вплив на розвиток регіонів
за умови оптимальної та раціональної структури дже$
рел формування місцевих бюджетів та наявності відпо$
відних нормативно$правових актів. Вищезазначене до$
водить, що проблематика впровадження фіскальної де$
централізації в Україні із врахуванням досвіду зарубі$
жних держав є актуальним питанням з огляду на євроі$
нтеграційний вектор розвитку та тенденцію посилення
диспропорцій економічного розвитку регіонів.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання децентралізації, у тому числі фінансової,
розширення фінансової бази та самостійності органів
регіонального та місцевого самоврядування досліджу$
валися вітчизняними вченими та висвітлені у роботах:
В. Андрущенко, М. Бутка, А. Буряченко, М. Кизима,
О. Кириленко, І. Луніної, В. Опаріна, К. Павлюка, Р. Туль$
чинського, С. Тульчинської та інших науковців. Проте
за умови постійного реформування у системі держав$
ного управління та евроінтеграційного курсу України
дана проблематика є актуальною та вимагає подальших
наукових розвідок, у тому числі, у напрямі можливості
імплементації європейського досвіду для України.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є вивчення зарубіжного досві$
ду фіскальної децентралізації для визначення шляхів
його імплементації в Україні із урахуванням існуючих
реалій економічного розвитку регіонів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Для здійснення ефективного місцевого самовряду$
вання необхідним є наявність певних фінансових ре$
сурсів, а також їх оптимальне та раціональне викорис$
тання. Фіскальна децентралізація дає можливість місце$
вим бюджетам отримати більше бюджетних коштів не
за рахунок їх перерозподілу у вигляді трансферів з дер$
жавного бюджету, а за рахунок розширення місцевої
бази оподаткування.
Децентралізація владних повноважень не є новим
явищем, проте цей процес постійно трансформується та
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набуває багатьох нових форм та особливостей у залеж$
ності від історії країн, рівня її розвитку, культури,
підходів до державного управління тощо. У свою чергу,
ці та інші особливості розвитку країн сприяли появі
різних моделей організації місцевого самоврядування,
специфічними ознаками яких є форми і типи взаємовід$
носин органів місцевої влади із органами державної вла$
ди [11, с. 139].
Загалом виділяють три основні моделі місцевого са$
моврядування Європейських країн, що склались у про$
цесі історичного розвитку. Серед них виділяють [10]:
по$перше, англосаксонську, що характеризується
досить високим рівнем автономії органів місцевого са$
моврядування із одночасним сильним контролем з боку
громад та відсутністю адміністративних органів місце$
вої влади. Така модель існує у Великобританії;
по$друге, континентальну, що передбачає одночас$
не поєднання прямого державного управління та місце$
вого самоврядування, із обмеженою автономією само$
врядування та наявністю спеціальних органів держав$
ного управління для контролю за діяльністю органів
місцевого самоврядування. Така модель притаманна
Бельгії, Болгарії, Італії, Польщі, Франції;
по$третє, змішану модель, що поєднує риси двох
попередніх та характеризується тим, що у певних лан$
ках місцевого самоврядування виборний орган може
бути представлений державною адміністрацією, а також
може бути ланкою муніципального рівня. Така модель
чітко прослідковується у Австрії та Німеччині.
Децентралізація, окрім різних моделей, також має
різні форми. До таких форм децентралізації відносять$
ся: політична, адміністративна, фіскальна та ринкова
децентралізація [1, с. 73; 8; 9, с. 246]. Розглянемо їх більш
грунтовно.
Політична децентралізація спирається на надання
більших владних повноважень в прийнятті рішень гро$
мадянам на місцях чи/або обраним громадами представ$
никам. Інструментарієм політичної децентралізації ви$
ступають законодавчі реформи у напрямі децентралі$
зації, що забезпечують створення місцевих політичних
одиниць та створення ініціативних, ефективних гро$
мадських та суспільних груп.
Адміністративна децентралізація акцентує увагу на
перерозподілі функцій, повноважень, фінансових ре$
сурсів та відповідальності за забезпечення та надання
соціальних послуг населенню між різними щаблями вла$
ди. Основним інструментарієм при адміністративній де$
централізації виступає делегування як процес передачі
відповідальності за прийняття рішень і адміністрування
державних функцій місцевим органам влади, а також
передача повноважень центральних органів влади для
прийняття рішень та управління одиницям місцевого са$
моврядування.
Фінансова децентралізація включає в себе податко$
ву, фіскальну, бюджетну децентралізацію та передба$
чає формування достатнього рівня доходів місцевих
бюджетів для вирішення покладених на місцевий рівень
соціальних проблем та виконання поставлених функцій.
Без фінансової децентралізації не може існувати адмі$
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Таблиця 1. Джерела формування фонду бюджетних трансфертів окремих країн

Країна
Швеція

Види бюджетних трансфертів
Незв’язані субвенції та цільові
дотації
Німеччина Додаткові дотації, дотації на
виконання спільних завдань,
допомога на інвестиції,
структурний фонд
Загальні субвенції та цільові
Польща
дотації
Франція

Глобальна дотація на
устаткування, відшкодування
ПДВ, спеціальні субвенції

Джерела бюджетних трансфертів
Бюджетні асигнування згідно з
місцевими видатками
2% ПДВ сплачується із
федеральної частки залежно від
розміру місцевих видатків
Бюджетні асигнування відповідно
до місцевих видатків. Частка
бюджетних видатків держави
Щорічна індексована частка ПДВ,
частка податку на прибуток
залежно від місцевих видатків.
Бюджетні асигнування відповідно
до місцевих видатків

Джерело: [3, с. 66].

ністративна децентралізація, оскільки без закріплення
за місцевими бюджетами певних доходів неможливе ад$
міністративне виконання делегованих від центральної
ланки управління функцій. Інструментарієм фінансової
децентралізації може виступати:
— міжбюджетні трансферти, що надаються місце$
вим органам влади центральним урядом;
— спільне фінансування чи спільне виробництво,
шляхом участі користувачів у наданні послуг чи розвит$
ку інфраструктури через грошові або трудові внески;
— дозвіл муніципальних запозичень та мобілізація
національних чи місцевих державних ресурсів через кре$
дитні гарантії;
— збільшення місцевих доходів через податки з про$
дажів або непрямих витрат, податки на власність та інші
різновиди податків та місцевих платежів.
Також однією із форм децентралізації є ринкова
децентралізація, що полягає у формуванні ринкового се$
редовища. Головними інструментами ринкової децент$
ралізації виступає приватизація та партнерство через за$
лучення до процесу фінансування соціальних та еколо$
гічних проєктів органів місцевої влади та бізнесу завдя$
ки державно$приватному партнерству або концесії.
Одним із факторів збільшення рівня конкуренції за
бюджетні ресурси серед органів місцевої влади є
фіскальна децентралізація як різновид фінансової де$
централізації. Відповідно, основними рисами фіскаль$
ного децентралізму, які розкривають його зміст, є:
по$перше, децентралізація доходів — закріплення
за органами місцевого самоврядування доходів, які до$
статні для якісного та належного виконання відповід$
них завдань та функцій, і також надання права само$
стійно встановлювати їхні розміри;
по$друге, децентралізація видатків — надання
фінансових ресурсів органам місцевого самоврядуван$
ня на виконання завдань та функцій щодо соціально$
економічного розвитку регіонів;
по$третє, організаційна і процесуальна самостій$
ність — надання органами місцевого самоврядування
прав самостійно формувати, затверджувати та викону$
вати фінансові плани, бюджети, кошториси, забезпечу$
вати звітність та контроль тощо [6, с. 121—122; 10, с. 11].
Н.Ю. Рекова, Г.В. Веріга та Ю.А. Чистюхіна виді$
ляють три головних принципи результативної фіскаль$
ної децентралізації: "…сформована певною мірою
фіскальна автономія територіальних утворень, чітке
визначення розподілу функціональних повноважень та
прозорість їхнього виконання, розвиток інституційно$
го середовища децентралізації" [5, с. 104—105]. Не$
ефективна система міжбюджетних трансфертів у дер$
жавах, які розвиваються, підриває фінансову дисцип$
ліну при формуванні стимулів для розвитку регіонів та
досягнення фіскальних результатів, що викликає по$
вільне економічне придушення фінансово нерозвине$
них регіонів. Правильно спроєктовані міжбюджетні
трансферти здатні посилити конкуренцію в наданні
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суспільних благ, транспарентність уряду, фіскальну
гармонізацію та збільшити розмір регіонального капі$
талу. Це, по суті, і визначає головне завдання фінан$
сової децентралізації.
Кожна країна характеризується певними особливо$
стями застосування механізмів міжбюджетних взаємо$
відносин. Виходячи із цього, і різняться джерела фор$
мування фонду бюджетних трансфертів різних країн
(табл. 1).
Л.А. Костирко та Н.Ю. Велентейчик зазначають, що
"фіскальна або податкова складова міжбюджетних
відносин залежить від типу податкової системи країни
та порядку розподілу податків за рівнями бюджетної
системи" [2, с. 55].
В основу ефективної фінансової децентралізації по$
кладено наявність бази власного оподаткування на
місцевому і регіональному рівнях. Доходи, закріплені на
довгостроковій або постійній основі, забезпечують
стійку фінансову базу для проведення самостійної бюд$
жетно$податкової політики територіальних органів вла$
ди. Достатня самостійність в бюджетно$податковій
політиці дозволяє органам місцевої влади регулювати
обсяг та якість наданих суспільних послуг відповідно до
потреб населення відповідної території. Фінансування
великої частки витрат за рахунок власних неподатко$
вих і податкових надходжень сприяє підвищенню рівня
прозорості витрачання коштів [4, с. 36]. Також при
фінансовій децентралізації за умов активної участі гро$
мад зростає прозорість, а, як наслідок, і результа$
тивність витрат місцевих бюджетів.
ВИСНОВКИ
Складність оцінки досвіду фіскальної децентралі$
зації у країнах ЄС полягає в тому, що фіскальна децен$
тралізація є досить багатогранним явищем, що харак$
теризує не тільки розподіл повноважень щодо доходів
та видатків між окремими рівнями влади, а і ступінь
формування політики субцентральної автономії. Краї$
ни$члени ЄС досягли значного прогресу у проведенні
децентралізації і створенні інституційних параметрів,
що забезпечують децентралізацію, шляхом дій у напрям$
ку підвищення автономності прийняття рішень органа$
ми місцевої влади щодо адміністрування податків, ви$
датків, забезпечення прозорості та стабільності цих
процесів.
Зокрема процес фіскальної децентралізації у краї$
нах Європи з ринковою економікою призвів до значної
різноманітності делегованих систем із різним ступенем
політичних, адміністративних і фінансових повноважень
субцентральних урядів.
Проведене дослідження різновиду моделей та форм
децентралізації, а також досвіду Європейських країн,
дає можливість зазначити, що децентралізація — це ба$
гатоаспектний процес, який має багато проявів та по$
лягає у передачі частини функцій, повноважень та
фінансів від центральної влади на місцевий рівень.
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PROFITABILITY MODELING AS A TARGET STRATEGY OF BANK FINANCIAL MANAGEMENT

У статті представлено науковоWметодичний підхід щодо формування моделі прогнозування прибутW
ковості банківської установи як ключового елемента забезпечення стабільності функціонування банків
у довгостроковій перспективі. Основою моделі виступає рівняння множинної регресії із оптимальним
набором факторів впливу на показники прибутковості банківської установи. У якості залежних змінних,
які характеризують ефективність роботи банку, обрано два показники, а саме: рентабельність активів і
рентабельність власного капіталу. Визначено, що статистично значущими показниками, що чинять вплив
на прибутковості банку, є доходи до зобов'язань, витрати до активів, доходи до витрат, які обрано як
незалежні змінні. Модель пройшла апробацію на 12 банках України, вибір яких базувався на приналежW
ності банків до різних форм власності, питомій частці їх активів у чистих активах банківської системи та
принципу стабільності їх функціонування у попередніх роках. Обраний період часу включає 32 часові
мітки моделювання, і охоплює часовий проміжок з 01.01.2018 року до 01.08.2020 року у щомісячному розрізі
аналізованих показників. Сформовано описову статистику всіх показників, що включено до моделі, за
кожним досліджуваним банком у розрізі сформованих груп за формою власності. Перевірено дані на
стаціонарність з використанням тесту ДікіWФулера. Сформовано та проаналізовано мультирегресійні
рівняння, що описують зв'язки між залежними та незалежними змінними у розрізі кожного обраного
банку. Отримані мультирегресійні рівняння пройшли перевірку на достовірність отриманих даних за
показниками нормованого RWквадрату, FWстатистики, коефіцієнтів статистичної значущості (tWtest), гетеW
роскедастичність отриманих рівнянь за допомогою тестів Уайта та БройшаWПагана. За результатами проW
ведених тестів та базуючись на отриманих регресійних рівняннях, побудовано прогнозні показники приW
бутковості для обраних банків України.
The article presents a scientific and methodological approach to the formation of a model for forecasting the
profitability of a banking institution as a key element in ensuring the stability of banks in the long run. The
model is based on a multiple regression equation with an optimal set of factors influencing the profitability of a
banking institution. As dependent variables, two indicators were selected, namely the return on assets and return
on equity, which characterize the efficiency of the bank. It is determined that statistically significant indicators
that affect the profitability of the bank are income from liabilities, expenses to assets, income to expenses, which
are selected as independent variables. The model was tested on 12 banks of Ukraine, the choice of which was
based on the affiliation of banks to various forms of ownership, the share of their assets in the net assets of the
banking system and the principle of stability of their operation in previous years. The selected time includes 32
model timestamps and covers the period from 01.01.2018 to 01.08.2020 in the monthly context of the analyzed
indicators. principle of stability of their operation in previous years. Descriptive statistics of all indicators included
in the model are formed for each designated bank in terms of formed groups by form of ownership. Stationarity
data were verified using the DickeyWFuller test. Formed and analyzed multipleWregression equations describing
relationships between dependent and independent variables in terms of each selected bank. The obtained multipleW
regression equations were tested for reliability of the obtained data in terms of normalized RWsquare, FWstatistics,
coefficients of statistical significance (tWtest), heteroskedasticity of the obtained equations using White, BreuschW
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Pagan tests. Based on the results of the tests and based on the obtained regression equations, the forecast
indicators of profitability for the selected banks were built. The forecast results showed that most banks will not
increase profitability in the near future, due to higher growth rates of expenditures compared to income and the
difficult macroeconomic situation in the country.
Ключові слова: банки, фінанси банку, управління фінансами банку, прогнозування прибутковості, модель
прогнозування прибутковості.
Key words: banks, bank finance, bank finance management, profitability forecasting, profitability forecasting
model.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сьогодні в умовах нестабільної економічної си$
туації в країні та за її межами важливим постає питан$
ня щодо забезпечення ефективного функціонування
банківської системи. В умовах банкоцентричної моделі
фінансового ринку України, банки є головними посе$
редниками в системі ринкових відносин, а побудова
ефективної системи стратегічне управління фінансами
банку створює основу для зростання прибутковості
банків у поточному періоді та у довгостроковій перс$
пективі. Пошук дієвого інструментарію побудови про$
гнозних моделей прибутковості банківської установи є
першочерговим завданням.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів
управління фінансами банків, проблемами моделюван$
ня, розробки методик стратегічного аналізу даних, пла$
нування та прогнозування діяльності банку займалась
значна кількість вітчизняних та зарубіжних вчених,
а саме: І.І. Волошин, В.Г. Гриценко, А.І. Грищенко,
А.Н. Горбач, А.Є. Жмуркевич, В.Н. Калініна, І.А. Кац$
ко, Н.І. Костіна, М.Г. Медведєв та ін.
Але попри наукову та практичну цінність даних
праць, залишаються невисвітлені важливі питання щодо
удосконалення моделей прогнозування прибутковості
банку в умовах невизначеності. Отримані прогнозні ре$
зультати можуть бути використані банком для оцінки
та планування ефективної діяльності банківської уста$
нови в майбутньому.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розробці науково$методич$
ного підходу щодо побудови моделі прогнозування при$
бутковості банківської установи на основі отриманих
мультирегресійних рівнянь.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ключовою метою стратегічного управлення фінан$
сами банку в умовах невизначеності є досягнення при$
бутковості роботи банку у довгостроковій перспективі.
Детермінантами прибутковості банку є екзогенні та ен$
догенні фактори. Внутрішні фактори обумовлені харак$
тером управлінських рішень, зовнішні визначаються
макроекономічним середовищем, в якому функціонує
фінансова установа.
Побудова моделі прогнозування прибутковості бан$
ківської установи потребує вибору оптимального набо$
ру факторів, результатом чого є отримання рівняння
множинної регресії виду:
(1),
де y — залежна змінна;
α — константа;
βі — коефіцієнти при незалежних змінних;
хі — незалежні змінні (фактори впливу).
В якості показників ефективності роботи банку обе$
ремо традиційні індикатори, які використовуються ана$
літиками, а саме прибутковість активів (ROA — Return
on Assets) і прибутковість власного капіталу (ROE —
Return on Equity).
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Важливим є набор фактичних даних та врахування
специфіки досліджуваного періоду. Зокрема після
2013—2014 рр. економіка України зазнала значних
втрат, після чого відбувалось її поступове відновлення.
Банківська система країни пережила період докорінної
трансформації із виведенням з ринку значної кількості
учасників, націоналізацією кількох системно важливих
банків. Це позначилось на фінансових результатах,
складу активів, зобов'язань, зробило багато фінансових
установ непридатними як об'єктів дослідження. Навіть
поверховий аналіз банківської статистики достатньо
красномовно свідчить про ті пертурбації, які витримала
банківська система України.
Змінився підхід до класифікації банківських уста$
нов з поділом на державні, іноземні та приватні. Водно$
час державні банки за обсягом активів складають більше
50% банківської системи країни, а ще 30% припадає на
іноземні фінансові установи. Приватні банки, які є най$
більшими за кількістю установ відіграють вкрай обме$
жену роль, а питома вага найбільших приватних банків
не перевищує 4% активів банківської системи.
Проте репрезентативність підходу потребує наяв$
ності всіх типів фінансових установ, хоча, як буде зро$
зуміло у подальшому, саме приватні банки мають най$
менш прийнятні результати проведеного моделювання.
У таблиці 1 наведено перелік обраних для моделю$
вання установ у кількості 4 банки для кожної з груп у
розрізі форми власності на капітал із зазначенням пи$
томої ваги їх активів у чистих активах банківської сис$
теми України.
Вибір періоду наявних даних для моделювання
здійснено із врахуванням раніше зазначених склад$
нощів, пов'язаних із реформуванням банківської систе$
ми України. За останні роки змінився підхід до опри$
люднення інформації щодо діяльності банківських уста$
нов. З 2018 року вона подається у щомісячному розрізі,
а отже, дозволяє сформувати кращий масив даних ніж
щоквартальні показники, які публікувались до цього
року. Це також узгоджується із намаганням обрати пе$
ріод часу, який в більшій мірі, наскільки це може бути
можливим, відповідає характеристиці "стабільній". У на$
шому випадку обрані щомісячні статистичні дані почи$
наючи з 01.01.2018 р. закінчуючи 01.08.2020 р., які пуб$
лікуються на офіційному сайті Національного банку Ук$
раїни [1]. Таким чином, нами сформовано 32 часові мітки
для моделювання. Вибірка є репрезентативною і прий$
нятною для формулювання висновків стосовно спро$
можності моделі видавати валідні результати.
Наступним кроком є відбір факторів, важливих з
точки зору обгрунтування отриманих результатів. У
процесі первинного випробування моделі частина обра$
них нами показників не могла бути застосована. Це по$
яснюється двома причини. По$перше, не всі фактори є
дійсно впливовими і мають статистичну значимість. По$
друге, мультирегресійне рівняння дає найкращі резуль$
тати за обмеженої кількості незалежних змінних. Чим
більше їх кількість, тим менша статистична значимість
моделі загалом.
Таким чином, після багатьох спроб отримання муль$
тирегресійного рівняння із задовільними показниками
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Таблиця 1. Перелік банків України, обраних для
статистичної значимості ми зупинились на наборі з
моделювання станом на 01.08.2020 р.
трьох факторів, які впливають на показники прибутко$
вості банку ROA i ROE: Доходи до зобов'язань (х1), Ви$
Питома вага
трати до активів (х2), Доходи до витрат (х3), які дають
у чистих
можливість формулювати остаточні рішення (табл. 2).
№
Назва банку
активах
При порівнянні обраних банків різних груп, слід за$
банківської
значити, що кращі результати прибутковості спостер$
системи
ігаються у банків іноземних банківських груп. Їх по$
Банки з державною часткою
казники ROE та ROA в середньому двічі більші за ана$
1 АТ "Укрексімбанк"
20,35%
логічні приватних банків. Водночас іноземні банки ма$
2 АТ "Ощадбанк"
13,88%
ють меншу волатильність показників прибутковості,
3 АТ КБ "ПриватБанк"
10,30%
що говорить про більш стабільну модель отримання
4 АБ "УКРГАЗБАНК"
9,37%
прибутків у порівнянні з іншими банками. Вони ж ма$
Банки іноземних банківських груп
ють найвищу капіталізацію та ефективність роботи з
5 АТ "Райффайзен Банк Аваль"
6,16%
точки зору співвідношення доходів до витрат. Очевид$
6 АТ "УКРСИББАНК"
5,04%
но, бізнес$модель цієї групи банків дозволяє отрима$
7 АТ "АЛЬФА-БАНК"
4,02%
ти кращі результати у порівнянні із вітчизняними ана$
8 АТ "ОТП БАНК"
3,14%
логами.
Банки з приватним капіталом
Обрані дані для дослідження були перевірені на ста$
9 АТ "ПУМБ"
3,97%
ціонарність з використанням тесту Дікі$Фулера. Всі ряди
10 Акціонерний банк "Південний" 1,80%
успішно пройшли тест і ми можемо прийняти гіпотезу
11 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
1,48%
про їх стаціонарність та перейти до побудови регресій$
12 АТ "ТАСКОМБАНК"
1,25%
них рівнянь.
Джерело: [1].
Рівнянь регресії виконано із використанням функції
Аналізу даних "Регресія" MS Excel. Сформовані рівнян$
ня для показника ROE та ROА представлені в таблиці 2. тичне значення коефіцієнтів при незалежних змінних
для кожного з обраних банків.
мають бути вище критичного для отримання ідеального
Отримані мультирегресійні рівняння свідчать про результату. Отримані значення показників статистич$
наявність наступних зв'язків між залежною змінною ної значущості (t$test) коефіцієнтів при незалежних
(ROE) та незалежними змінними. Для багатьох банків змінних для отриманих мультирегресійних рівнянь щодо
підтверджено припущення про пряму залежність при$ показника ROE (yROE) (критичне значення t$статистики
бутковості від рівня доходів через показник відношен$ = ±2.05, рівень значущості результатів = 95%) засвідчи$
ня доходів до зобов'язань та доходів до витрат. Показ$ ли, що деяку обрані банками не відповідають цьому кри$
ник витрати до активів показав зворотню залежність у терію. І якщо на значення тестової статистики для
більшості випадків. Хоча у банків іноземних банківсь$ вільного коефіцієнту α не мають принципового значен$
ких груп витрати до активів навпаки мають
прямий вплив на ROE.
Таблиця 2. Мультирегресійні рівняння щодо показника ROE (yROE)
Підсумкові форми мультирегресійних
та ROA (yROA) для банків України, обраних для моделювання
рівнянь щодо показника ROA наведено,
Назва банку
Мільтирегресійне рівняння
засвідчили, що отримані рівняння мають №
аналогічні пояснення залежностей між
ROE (yROE)
прибутковістю активів та незалежними
Банки з державною часткою
змінними як і у випадку показника ROЕ. У 1 АТ "Укрексімбанк"
цьому випадку вони є такими, що повністю 2 АТ "Ощадбанк"
відповідають прогнозованим залежностям: 3 АТ КБ "ПриватБанк"
пряма від показників доходи до зобов'язань 4 АБ "УКРГАЗБАНК"
і доходи до витрат і зворотна витрат до ак$
Банки іноземних банківських груп
тивів. Єдиним виключенням є рівняння 5 АТ "Райффайзен Банк Аваль"
АТ "УКРСИББАНК", у якого всі фактори
6 АТ "УКРСИББАНК"
мають прямий вплив.
Наступним кроком аналізу є перевірка 7 АТ "АЛЬФА-БАНК"
достовірності отриманих результатів. Фун$ 8 АТ "ОТП БАНК"
Банки з приватним капіталом
кція Аналізу даних "Регресія" MS Excel ви$
водить значення показника "Нормований 9 АТ "ПУМБ"
R$квадрат", F$статистику та рівень її зна$ 10 Акціонерний банк "Південний"
11 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
чущості (табл. 3).
Майже всі значення нормованого 12 АТ "ТАСКОМБАНК"
R$квадрат та F$статистики свідчать, що от$
ROA (yROA)
римані рівняння мають відмінну якість
Банки з державною часткою
щодо пояснення результатів показника 1 АТ "Укрексімбанк"
ROE і ROА, їх можна використовувати для 2 АТ "Ощадбанк"
прийняття у подальшому рішень стратегіч$ 3 АТ КБ "ПриватБанк"
ного характеру при управлінні прибутков$ 4 АБ "УКРГАЗБАНК"
істю банку. Результати АТ "ТАСКОМ$
Банки іноземних банківських груп
БАНК" пояснюють 70% зміни залежної 5 АТ "Райффайзен Банк Аваль"
величини, у АТ "Райффайзен Банк Аваль"
цей показник дорівнює лише 25%. Загалом 6 АТ "УКРСИББАНК"
навіть за таких результатів можна застосо$ 7 АТ "АЛЬФА-БАНК"
вувати рівняння, але додаткові показники 8 АТ "ОТП БАНК"
Банки з приватним капіталом
наведені нижче дозволяють отримати оста$
9 АТ "ПУМБ"
точну відповідь щодо цього питання.
Наступним кроком отримуємо t$статис$ 10 Акціонерний банк "Південний"
тику та рівень її значущості для коефі$ 11 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
цієнтів при незалежних змінних. Статис$ 12 АТ "ТАСКОМБАНК"
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явність систематичних зв'язків між залишка$
ми сусідніх випадків проведена за допомогою
тесту Дарбіна$Уотсона (Durbin$Watson) на ав$
токореляцію залишків [2]. У нашому випадку
Нормований
Нормований
F-test
F-test при наявній кількості незалежних змінних (3)
№
Назва банку
R-квадрат
R-квадрат
та загальній кількості даних (31) при рівні зна$
ROA (yROA)
ROE (yROE)
чущості результатів 0,95 діапазони невизначе$
Банки з державною часткою
ності знаходяться в межах 1,07—1,63 та 2,37—
1 АТ "Укрексімбанк"
0.91
99,5
0.99
43908 2,93. Результати проходження тесту наведено
2 АТ "Ощадбанк"
0.95
194,9 0.99
1354
у таблиці 4.
3 АТ КБ "ПриватБанк"
0.88
71.7
0.99
1660
За лише одним виключенням (АТ "УКРСИБ$
4 АБ "УКРГАЗБАНК"
0.90
91,8
0.99
1594
БАНК") для рівняння ROA та двома виключен$
Банки іноземних банківських груп
нями (АТ "Ощадбанк" та АТ "УКРСИББАНК")
5 АТ "Райффайзен Банк Аваль"
0.25
4,3
0.95
175
для рівняння ROE можемо говорити про
6 АТ "УКРСИББАНК"
0.77
34,5
0.98
549
відсутність автокореляції залишків отриманих
7 АТ "АЛЬФА-БАНК"
0.93
79.5
0.99
2187
авторегресійних рівнянь. Банки$виключення по$
8 АТ "ОТП БАНК"
0.97
179.2 0.99
1240
трапили у зону відсутності умов для прийняття
Банки з приватним капіталом
остаточного рішення.
9 АТ "ПУМБ"
0.83
30.7
0.99
1232
Перевірка регресійної моделі на гетероске$
10 Акціонерний банк "Південний" 0.93
86.1
0.99
2184
дастичність
проводилася за Тестом Уайта [3].
11 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
0.89
49.4
0.98
564
Результати
тесту
доволі оптимістичні, оскіль$
12 АТ "ТАСКОМБАНК"
0.70
15.4
0.99
857
ки 2/3 банків його пройшли за рівнянням для
ня, адже у рівняннях регресії вони близькі до нуля, то ROE і за виключенням двох банків за рівнянням для
серед факторних коефіцієнтів спостерігаємо приблиз$ ROA.
но половину випадків задоволення критерію перевищен$
Також про ведено ще о дин тест, яким пере$
ня критичного значення, в інших — такого перевищен$ віряється нульова гіпотеза про відсутність гетерос$
ня не має. Рівняння АТ КБ "ПриватБанк" АТ "Райффай$ кедастичності — тест Бройша$Пагана. Результати
зен Банк Аваль", АТ "ОТП БАНК", АТ "ПУМБ" та Акц$ тесту показали, що для трьох банків (АТ "Ощад$
іонерний банк "Південний" можуть не давати прогнозні банк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ПУМБ")
значення з високим ступенем їх достовірності не див$ ми відкидаємо нульову гіпотезу і приймаємо альтер$
лячись на статистичну значимість рівняння регресії за$ нативну про гетероскедастичність для обох показ$
галом.
ників ROE та ROA.
Аналогічно статистичне значення коефіцієнтів при
За підсумками проведених тестів та аналізу зібра$
незалежних змінних для отриманих мультирегресійних ної інформації можна говорити про те, що переважна
рівнянь щодо показника ROA (yROA) мають бути вище більшість регресійних рівнянь для показника ROA може
критичного для отримання ідеального результату. Знов бути використана для подальшого практичного засто$
таки, значення тестової статистики для вільного кое$ сування при формуванні прогнозів на майбутні пе$
фіцієнту α не мають принципового значення, у рівнян$ ріоди. Серед виклю чень відзначимо модель для
нях регресії вони близькі до нуля. Коефіцієнти при не$ АТ "ПУМБ", яка не проходить тести Бройша$Пагана та
залежних змінних значно кращі за відповідні у рівнян$ Уайта на гетероскедастичність; окремо тест Уайта не
нях ROE, тому можна очікувати прогнозні результати пройдений Акціонерний банк "Південний", а тест Брой$
із значним потенціалом відповідності майбутнім резуль$ ша$Пагана — АТ "Ощадбанк" і АТ "Райффайзен Банк
татам.
Аваль". Для показника ROЕ моделі більшої кількості
Подальший аналіз отриманих рівнянь потребує банків не пройшли тести. Але рівняння таких банків як
проведення перевірки автокореляції залишків та пе$ АТ КБ "ПриватБанк", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "УКР$
ревірки на гетероскедастичність. Перевірка на на$ СИББАНК", АТ "АЛЬФА$БАНК", АТ "ОТП БАНК",
Акціонерний банк "Південний" та АТ "УНІВЕРСАЛ
Таблиця 4. Підсумки тесту ДарбінаMУотсона
БАНК" відповідають необхідним критеріям повною
на наявність автокореляції залишків мультирегресійних
мірою.
рівнянь щодо показників ROЕ (yROЕ) та ROA (yROA)
Наступним кроком буде побудова прогнозу показ$
ників ROE та ROА за рівняннями зазначених банків на
період півроку на підставі припущення, що взяті середні
№
Назва банку
ROA
ROE
темпи зростання всіх незалежних змін за останні 8 мі$
+/–
+/–
d
d
сяців будуть зберігатись і в наступні півроку. В таблиці
Банки з державною часткою
5 наведено результати за всіма банками згідно отрима$
1 АТ "Укрексімбанк"
2.06
+
2,11
+
них з регресійними рівняннями. Водночас брати до ува$
2 АТ "Ощадбанк"
1.86
+
1,23
±
ги прогнозні показники за тими банками, рівняння яких
3 АТ КБ "ПриватБанк"
1.84
+
2,02
+
не пройшли частину тестів, слід із застереженням і ви$
4 АБ "УКРГАЗБАНК"
2.14
+
2,10
+
користовувати їх лише як індикативні за відсутності
Банки іноземних банківських груп
інших оцінок.
5 АТ "Райффайзен Банк Аваль"
1.96
+
1,97
+
З аг аль ний висно во к за про г но зами такий:
6 АТ "УКРСИББАНК"
1,34
±
1,28
±
більшість банків у найближчій перспективі буде мати
7 АТ "АЛЬФА-БАНК"
1,69
+
1,83
+
не найкращі перспективи з токи зору ефективності
8 АТ "ОТП БАНК"
2,15
+
2,31
+
діяльності. Їх показники прибутковості будуть зни$
Банки з приватним капіталом
9 АТ "ПУМБ"
2,33
+
2,01
+
жуватись, що обумовлено більш високими темпами
10 Акціонерний банк "Південний" 1,97
+
1,94
+
приросту витрат у порівнянні із доходами. Для банків
11 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
1,80
+
1,72
+
із більш консервативною бізнес$стратегією падіння
12 АТ "ТАСКОМБАНК"
2.21
+
2,05
+
буде незначним, а низка банківських установ відчує
наслідки впливу ситуації із COVID$19 у більшій мірі.
Примітка: "+" — приймається нульова гіпотеза, автокоре Загалом з нашої точки зору, отримані тенденції по$
вною мірою відображають загальні зміни в макро$
ляція залишків відсутня.
"" — приймається альтернативна гіпотеза, присутня авто економічних показниках, тому і отримані моделі у
цьому сенсі є прийнятними для подальшого засто$
кореляція залишків.
сування.
"±" — відсутні умови для прийняття остаточного рішення.
Таблиця 3. Показники статистичної значущості
отриманих мультирегресійних рівнянь
щодо показника ROE (yROE) та ROA (yROA)
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Таблиця 5. Прогнозні показники прибутковості згідно з отриманими
мультирегресійними рівняннями
Головною метою стратегічного уп$
равління фінансами банку є досягнен$
ня прибутковості роботи банку у дов$
гостроковій перспективі. Для досягнен$ №
Назва банку
ня мети будо побудовано модель про$
гнозування прибутковості банківської
ROE
установи базуючись на рівнянні мно$ Банки з державною часткою
жинної регресії. Для побудови обраної 1 АТ "Укрексімбанк"
-56,78% -54,32% -51,94% -49,64% -47,43% -45,29%
моделі в якості показників ефективності 2 АТ "Ощадбанк"
32,28% 33,46% 34,71% 36,03% 37,42% 38,89%
роботи банку було обрано прибут$ 3 АТ КБ "ПриватБанк"
59,33% 55,82% 51,95% 47,70% 43,05% 37,96%
ковість капіталу (ROE) та прибутковість 4 АБ "УКРГАЗБАНК"
12,15% 11,60% 11,07% 10,56% 10,07% 9,60%
активів (ROA), які є залежними змінни$ Банки іноземних банківських груп
ми в цій моделі. В результаті формуван$ 5 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 32,48% 31,96% 31,47% 31,02% 30,60% 30,22%
ня мультирегресійного рівняння із задо$ 6 АТ "УКРСИББАНК"
19,12% 16,19% 13,21% 10,18% 7,12% 4,03%
вільними показниками статистичної 7 АТ "АЛЬФА-БАНК"
11,06% 10,76% 10,46% 10,15% 9,85% 9,55%
значимості визначено, що незалежними 8 АТ "ОТП БАНК"
19,02% 16,18% 13,49% 10,93% 8,49% 6,18%
змінними у моделі будуть виступати до$ Банки з приватним капіталом
ходи до зобов'язань (х1), витрати до ак$ 9 АТ "ПУМБ"
35,85% 35,05% 34,26% 33,48% 32,70% 31,93%
тивів (х2), доходи до витрат (х3).
10 Акціонерний банк "Південний" 11,58% 11,44% 11,30% 11,17% 11,04% 10,91%
Для реалізації даної моделі було 11 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
24,05% 21,59% 19,09% 16,52% 13,88% 11,18%
обрано 12 банків по 4 банки з кожної 12 АТ "ТАСКОМБАНК"
9,84% 7,52% 5,23% 2,96% 0,71% -1,51%
групи в розрізі форм власності на капі$
ROА
тал. Часовий проміжок вхідних даних Банки з державною часткою
для побудови моделі охоплював період 1 АТ "Укрексімбанк"
-1,89% -1,55% -1,26% -1,00% -0,77% -0,57%
з 01.01.2018 року до 01.08.2020 року.
2 АТ "Ощадбанк"
3,43% 3,62% 3,82% 4,04% 4,27% 4,51%
Для достовірності отримання пра$ 3 АТ КБ "ПриватБанк"
7,99% 7,63% 7,23% 6,77% 6,25% 5,67%
вильних результатів було здійснено пе$ 4 АБ "УКРГАЗБАНК"
0,70% 0,66% 0,62% 0,58% 0,54% 0,51%
ревірку даних на стаціонарність за до$ Банки іноземних банківських груп
помогою тесту Дікі$Фулера, згідно з 5 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 4,91% 4,76% 4,62% 4,48% 4,34% 4,20%
яким всі данні пройшли тест.
6 АТ "УКРСИББАНК"
2,39% 2,27% 2,15% 2,03% 1,92% 1,80%
Сформовані мультирегресійні рів$ 7 АТ "АЛЬФА-БАНК"
1,21% 1,19% 1,16% 1,13% 1,10% 1,07%
няння для показників ROА та ROE, для 8 АТ "ОТП БАНК"
3,57% 3,45% 3,32% 3,20% 3,08% 2,96%
банків України, дали можливість зроби$ Банки з приватним капіталом
ти висновки про взаємозв'язки між за$ 9 АТ "ПУМБ"
4,69% 4,57% 4,44% 4,32% 4,20% 4,07%
лежними та незалежними змінними. 10 Акціонерний банк "Південний" 1,17% 1,16% 1,14% 1,13% 1,11% 1,10%
Підтверджено припущення щодо пря$ 11 АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
1,91% 1,62% 1,32% 1,01% 0,68% 0,34%
мої залежності прибутковості від рівня 12 АТ "ТАСКОМБАНК"
1,42% 1,22% 1,02% 0,82% 0,63% 0,44%
доходів через показник відношення до$
ходів до зобов'язань та доходів до витрат. Показник врахуванні ендогенних факторів впливу на фінансові
витрати до активів показав обернену залежність у результати банківських установ і можуть бути викори$
більшості випадків.
стані при стратегічному управлінні фінансами. Прогно$
Здійснено перевірку достовірності отриманих ре$ зування майбутніх показників прибутковості за умови
зультатів мультирегресійних рівнянь. Визначено, що наявних очікуваних ключових фінансових індикаторів
майже всі значення нормованого R$квадрат та F$стати$ та макроекономічних показників доведено практично.
стики свідчать, що отримані рівняння мають відмінну
якість щодо пояснення результатів показника ROE та
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