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METHODICAL SUBSTANTIATION BASES OF THE STATE FINANCIAL SUPPORTING
PROGRAMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT ON SMALL ENTERPRISES

Метою цього дослідження є розроблення методичних засад обгрунтування програм державної фінанQ
сової підтримки економічного розвитку малих підприємств. Визначено критерій доцільності викорисQ
тання малими підприємствами позикових коштів для фінансування інвестиційних програм та проєктів
економічного розвитку. Виділено основні параметри кредитування суб'єктів господарювання. ВстановQ
лено умови, за яких залучення банківських кредитів як джерела фінансування економічного розвитку
малих підприємств дає змогу підвищити економічну ефективність їх функціонування. Запропоновано
послідовність процесу організації інформаційного забезпечення розробки державних програм пільговоQ
го кредитування суб'єктів малого підприємництва. Здійснено емпіричний аналіз за вибіркою малих
підприємств України. Отримані результати можуть бути використані при обгрунтуванні кредитних
відсотків, термінів погашення позик та інших умов кредитування інвестиційних проєктів розвитку маQ
лих підприємств при розробленні державних програм фінансової підтримки малого бізнесу.
The economic growth rates of many countries largely depend on the growth rate of economic activity results
carried out by small enterprises. However, in Ukraine, small enterprises have not yet fully realized their
contribution potential to the formation of gross domestic product. One of the main reasons for this phenomenon
is the lack of sufficient access of domestic small businesses to the sources of investment resources needed to
implement measures to ensure the economic development of these entities. In particular, this applies to such a
source of financing investment projects as a bank loan, which is currently the main tool for obtaining funds from
external sources. In recent years, the Government of Ukraine has made significant efforts to increase the
availability level of loan financing for the implementation of investment projects for the development of small
enterprises. Among other things, this was reflected both in the reduction of the average level of interest rates on
loans and in the launch of special programs to ensure the availability of credit. At the same time, the issue of
methodological support for the developing programs of state financial support for economic development of
small enterprises is not yet fully resolved. Given this, the purpose of this study is to develop guidelines for
substantiation programs of state financial support for economic development on small enterprises. The expediency
criterion of using borrowed funds by small enterprises to finance investment programs and economic development
projects has been determined. The main parameters of business lending have been specified. The conditions
under which the attraction of bank loans as a source of financing the economic development on small enterprises
allows to increase the economic efficiency of their operation have been established. The sequence process of
organizing information support for the development of state programs of preferential credit to small businesses
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has been proposed. An empirical analysis has been performed on a sample of small enterprises of Ukraine. The
obtained results can be used to substantiate credit interest rates, loan repayment terms and other lending
conditions for investment projects for small business development in the development of state programs of
financial support for small businesses.
Ключові слова: мале підприємство, мале підприємництво, розвиток, фінансова підтримка, держава, пільго
ве кредитування.
Key words: small enterprise, small business, development, financial support, state, preferential credit.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Темпи зростання економік багатьох країн значною
мірою залежать від швидкості нарощування економіч$
них результатів господарської діяльності, яку провадять
малі підприємства. Проте в Україні малі підприємства
на даний час ще не повністю реалізували потенціал сво$
го внеску у формування валового внутрішнього продук$
ту держави. Однією з головних причин цього явища є
відсутність достатнього доступу вітчизняних суб'єктів
малого підприємництва до джерел інвестиційних ре$
сурсів, необхідних для реалізації заходів із забезпечен$
ня економічного розвитку цих суб'єктів. Зокрема, це
стосується такого джерела фінансування інвестиційних
проєктів як банківський кредит, який нині є головним
інструментом отримання коштів із зовнішніх їх джерел.
Протягом останніх років урядом України здійснено
суттєві зусилля щодо підвищення рівня доступності по$
зикового фінансування для реалізації інвестиційних
проєктів розвитку малих підприємств. Серед іншого, це
відобразилося як у зменшенні середнього рівня відсот$
кових ставок за позиками, так і у започаткуванні спец$
іальних програм із забезпечення доступності кредитів.
Водночас процес розроблення програм державної
фінансової підтримки економічного розвитку малих
підприємств потребує підвищення ступеня його обгрун$
тованості.

відбуватися трьома основними шляхами, а саме: 1) у ви$
гляді часткового або повного відшкодування відсотків
за кредитами; 2) у вигляді часткового або повного
відшкодування основної суми кредитів; 3) завдяки пев$
ної комбінації двох перелічених способів відшкодуван$
ня.
Також слід відзначити, що необхідність державно$
го сприяння кредитуванню малого бізнесу постає з двох
головних причин: по$перше, кредитування є недостат$
ньо ефективним з точки зору власників малих
підприємств; по$друге, терміни, на які надаються кре$
дити, є недостатньо великими і підприємства не встиг$
нуть своєчасно погасити узяті ними позики.
Стосовно критерію ефективності кредитування
підприємств, то ним може виступати дисконтована ве$
личина їх майбутнього прибутку. Якщо дисконтований
майбутній прибуток підприємства внаслідок кредиту$
вання його діяльності зростає, то таке кредитування слід
визнати для підприємства економічно доцільним. Отже,
названий критерій доцільності кредитування можна
подати таким чином:
Д2
>1
Д1

(1),

де Д1, Д2 — дисконтований потік майбутнього при$
бутку підприємства відповідно у разі відмови від взяття
кредиту та у випадку, якщо підприємство візьме кредит
з метою фінансування свого розвитку.
Припустимо, що отримання прибутку та погашен$
ня кредиту відбуваються рівномірно (якщо ця умова не
виконується, то для розрахунків можна узяти середні
протягом відповідних часових проміжків значення по$
казників прибутку та величини погашення кредиту). Тоді
показники з нерівності (1) можна отримати з таких ви$
разів:

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Нині у науковій економічній літературі представле$
но низку праць, присвячених питанням вивчення сучас$
ного стану малого підприємництва в Україні та світі, ме$
ханізмів державної підтримки малих підприємств, ефек$
тивності та доцільності фінансування за рахунок коштів
бюджетів різних рівнів проєктів та програм економіч$
ного розвитку суб'єктів господарювання. Зокрема,
С1 П
плідні дослідження цих питань виконали такі вчені:
⎛
⎞
1
1 = П1 ⋅ ⎜1 −
⎟
Д1 = ∑
Л.Л. Гевлич [1], П.Т. Колісніченко [2], І.П. Петренко [3],
(2);
t
i1 ⎜⎝ (1 + i1 )С1 ⎟⎠
t =1(1 + i1 )
Т.О. Петрушка [12], Г.О. Поліщук [4], Л.В. Прокопець
[5], А.В. Симак [11], А.В. Толстова [6], Л.В. Ускова [7],
С 2 ⎛ П − П ⎞ С1 − С 2 −1⎛ П
⎞
В.В. Федорченко [8], А.С. Шолойко [9], Р.Р. Юрків [10]
2 ⎟
⎟+
⎜
Д2 = ∑⎜ 2
∑
(3),
t
t
⎟ t = С +1 ⎜ (1 + i ) ⎟
⎜
та ін. Серед іншого, науковцями встановлено основні
t =1⎝ (1 + i1 ) ⎠
⎝
1 ⎠
2
особливості та закономірності розвитку малого
або
підприємництва, визначено головні проблеми такого
розвитку та запропоновано низку науково обгрунтова$
⎛
⎞
⎞
П − П ⎛⎜
П2
1
1
⎟+
⎟
⋅ 1−
⋅ ⎜1 −
Д2 = 2
них рекомендацій щодо їх подолання. Водночас питан$
(4),
С
С
С
⎜
⎟
⎜
2
2
1 ⎟
i1
+
⋅
+
+
i
i
i
(
1
i
)
(
1
)
(
1
)
⎠ 1
⎠
⎝
⎝
1
1
1
ня розроблення методичних засад обгрунтування про$
де С1 — прогнозний строк дисконтування потоку
грам державної фінансової підтримки економічного
розвитку малих підприємств нині не є остаточно вирі$ прибутку підприємства у відповідних часових одиницях
виміру;
шеним та потребує подальшого дослідження.
П1 — прибуток підприємства у разі відмови від взят$
тя ним кредиту;
МЕТА СТАТТІ
i1 — дисконтна ставка у частках одиниці;
Метою статті є розроблення методичних засад об$
С2 — прогнозний строк погашення узятого підприє$
грунтування програм державної фінансової підтримки
мством кредиту у відповідних часових одиницях вимі$
економічного розвитку малих підприємств.
ру;
П2 — прибуток підприємства у випадку взяття ним
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з найбільш розповсюджених способів дер$ кредиту для фінансування свого розвитку;
П — частина прибутку підприємства, яка буде спря$
жавної фінансової підтримки економічного розвитку
малих підприємств є їх пільгове кредитування, яке може мована на погашення узятого ним кредиту.
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Таблиця 1. Окремі показники масиву вихідної інформації,
необхідної для розробки державних програм сприяння кредитуванню малих підприємств України

Назви показників
1. Мінімально припустима для
підприємств ставка кредитного
відсотка, %
2. Усереднена частина фактичної
ставки кредитного відсотка, яка
повинна бути компенсована за рахунок
державних видатків, %
3. Очікуваний темп зростання обсягів
реалізованої продукції, разів
4. Очікуваний темп зростання
кількості найманих працівників, разів
5. Ефективність бюджетних видатків
на часткову компенсацію відсотків за
кредитами малому бізнесу, частки
одиниці

Значення показників за галузями економіки
Ремонт
Роздрібна Громадське
Гуртова
побутової
торгівля харчування
торгівля
техніки
4,6
2,8
2,2
3,5
17,4

19,2

19,9

18,5

1,21

1,15

1,24

1,28

1,11

1,08

1,13

1,15

0,52

0,45

0,43

0,49

Джерело: розраховано автором на основі даних про діяльність досліджуваних підприємств.

Якщо припустити, що термін функціонування
підприємства є необмеженим, то значення С1 прямує до
нескінченності. За цих умов формули (2) та (4) можна
представити у такому вигляді:
Д1′ =

П1
i1

Д 2′ =

П2 − П
i1

(5);
⎛
1
⋅ ⎜1 −
⎜ (1 + i ) С 2
⎝
1

⎞
П2
⎟+
⎟ i ⋅ (1 + i )С 2
⎠ 1
1

(6).

Стосовно терміну повного погашення узятої
підприємством позики, то його можна визначити з та$
кого рівняння:
С 2 ⎛ П ⋅ (α + α ) ⎞ П ⋅ (α + α ) ⎛
1
∑ ⎜⎜ 2 1 t 2 ⎟⎟ = 2 1 2 ⋅ ⎜⎜1 −
С
i
i
+
(
1
)
2
t =1⎝
⎠
2
⎝ (1 + i2 ) 2

⎞
⎟ = К (7),
⎟
⎠

де α1 — частка витрат на погашення узятого підприє$
мством кредиту та на сплату процентів за ним у за$
гальній величині прибутку (?1= П/П2);
α2 — відношення інших, окрім прибутку, джерел
погашення кредиту до загальної величини прибутку
підприємства;
i2 — ставка кредитного відсотка у частках одиниці;
К — величина узятого підприємством кредиту.
З рівняння (7) отримуємо:
⎛
⎞
П 2 ⋅ (α1 + α 2 )
⎟⎟
С 2 = log1+ i2 ⎜⎜
⎝ П 2 ⋅ (α1 + β 2 ) − К ⋅ i2 ⎠

(8).

Таким чином, враховуючи викладене вище, можна
встановити такі умови, за яких кредит буде привабли$
вим для підприємства:
⎧П − П ⎛
⎞
П2
П
1
⎟+
⎪ 2
⋅ ⎜1 −
> 1,
С
С
⎜
⎟
2
2
i
i1
⎪
1
⎝ ( 1 + i1 ) ⎠ i1 ⋅ ( 1 + i1 )
⎨
⎛
⎞
П 2 ⋅ (α1 + α 2 )
⎪
⎪ С2 = log1+ i2 ⎜⎜ П ⋅ (α + α ) − К ⋅ i ⎟⎟ ≤ С г ,
⎝ 2
1
2
2⎠
⎩

(9),

де Сг — граничний максимальний строк повного по$
гашення узятого підприємством кредиту згідно кредит$
ної угоди.
Припустимо, що нерівності (9) перетворилися у
рівняння. Тоді кожне з цих рівнянь можна розв'язати
відносно показника кредитного відсотка i2. Отже, отри$
мується два значення цього показника. Якщо обидва з
них перевищують фактичне значення кредитного відсот$
ка, то це означає, що умови надання кредиту є приваб$
ливими для підприємства, який є потенційним позичаль$
ником. Якщо ж хоча б одне із значень розрахункового
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кредитного відсотка є меншим за фактичне значення
цього відсотка, то тоді підприємству буде вигідно отри$
мувати кредит, якщо відбудеться часткова компенсація
відсоткових ставок за цим кредитом. Якщо ж при цьому
одне або обидва розрахункові значення i2 виявляться
від'ємними, то тоді, щоб заохотити отримання кредиту,
держава повинна компенсувати частину його основної
суми.
З урахуванням викладеного вище, можливо запро$
понувати таку послідовність організації інформаційно$
го забезпечення розробки державних програм підви$
щення доступності кредитування малого бізнесу:
1. Формування масиву вхідної інформації. На цьо$
му етапі здійснюється збір даних про показники, які
містяться у наведених вище математичних моделях. Та$
кий збір повинен відбуватися трьома шляхами: опиту$
ванням підприємств на підставі попередньо сформова$
ної їх вибірки, шляхом аналізування їх звітності та зав$
дяки виконанню прогнозних оцінок. Результатом цьо$
го етапу є визначення усереднених значень відповідних
показників. При цьому таке усереднення може здійсню$
ватися окремо за галузями економіки.
2. Побудова системи нерівностей, загальний вигляд
якої наведено вище, та перетворення її у систему рівнянь
з подальшим розв'язком цих рівнянь відносно ставки
кредитного відсотка. У результаті цього можливими є
три випадки:
1) обидва розрахункові значення кредитного відсот$
ка є більшими за фактичне його значення. За таких умов
кредитування слід визнати достатньо привабливим і
воно не потребуватиме державної підтримки;
2) обидва розрахункові значення кредитного відсот$
ка є невід'ємними, проте, хоча б одне з них є меншим за
фактичне значення цього відсотка. У цьому випадку не$
обхідно встановити ту частку кредитної ставки, яку слід
компенсувати державою, для того, щоб кредитування
стало привабливим. Для цього слід узяти за основу те
розрахункове значення кредитного відсотка, яке є най$
меншим;
3) хоча б одне із розрахункових значень кредитно$
го відсотка є від'ємним. Тоді постає необхідність вста$
новити частку основної суми кредитів, яку слід компен$
сувати державою, щоб кредитування стало привабли$
вим для підприємств. З цією метою показник К у наве$
деній вище системі нерівностей (9) множиться на пев$
ний коефіцієнт. Потім нерівності перетворюються у
рівності і розв'язуються відносно цього коефіцієнта.
3. Оцінювання економічної ефективності державних
видатків на реалізацію державної програми підвищен$
ня доступності кредитування малого бізнесу. З цією
метою спочатку прогнозується очікуваний приріст по$
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Таблиця 2. Показники тривалості повернення кредиту,
узятого з метою фінансування видатків малих підприємств, які тимчасово припинили свою діяльність
під час карантину, якщо строк припинення діяльності становитиме три місяця

Назви показників

Значення показників за галузями економіки
Ремонт
Роздрібна Громадське
Гуртова
побутової
торгівля харчування
торгівля
техніки
10,6
9,9
8,7
9,5

1. Тривалість повного повернення
кредиту без використання
державної допомоги, місяців
2. Тривалість повного повернення
9,7
кредиту за умови, що держава
повністю компенсує відсотки за
ним, місяців
3. Тривалість повного повернення
2,2
кредиту за умови, що держава
компенсує 50% його основної суми,
місяців

8,9

8,0

8,6

2,0

1,9

2,1

Джерело: розраховано автором на основі даних про діяльність досліджуваних підприємств.

даткових та інших обов'язкових платежів внаслідок
збільшення обсягів економічної діяльності тих
підприємств, які візьмуть кредити на свій розвиток.
Потім цей приріст зіставляється з видатками держави
на часткову компенсацію відсотків за кредитами або
його основної суми.
4. Ухвалення рішення про доцільність реалізації дер$
жавної програми підвищення доступності кредитуван$
ня малого бізнесу. При цьому слід мати на увазі ту об$
ставину, що така доцільність може бути зумовлена не
лише економічною, але й соціальною ефективністю
впровадження цієї програми. Зокрема, це стосується
можливого створення додаткових робочих місць.
5. Формування масиву вихідної інформації. Цей ма$
сив, серед іншого, повинен містити дані про раціональні
параметри державної участі у кредитуванні малих
підприємств, загальний очікуваний обсяг цієї участі, а
також прогнозні економічні та соціальні результати
реалізації державної програми підвищення доступності
кредитування малого бізнесу.
З метою проведення емпіричного аналізу за тема$
тикою цієї статті було опрацьовано дані з 85 малих
підприємств західного регіону України, які належать до
чотирьох галузей (видів економічної діяльності). Про$
ведене анкетне опитування власників та менеджерів цих
підприємств показало, зокрема, що більшість з них вва$
жають недостатню привабливість кредитування голов$
ною причиною відмови від нього.
Виконавши описану вище послідовність дій щодо
організації інформаційного забезпечення розробки дер$
жавних програм сприяння кредитуванню малих
підприємств, було побудовано масив вихідної інфор$
мації. Окремі показники з цього масиву зведено у таб$
лиці 1.
Як випливає з даних, які представлені у таблиці 1, за
усіма галузями економіки мінімально припустимі для
підприємств ставки кредитного відсотка, за яких дослі$
джуваним підприємствам економічно вигідно брати кре$
дити з метою фінансування свого розвитку, є додатни$
ми. Водночас ці ставки є меншими за їх фактичне зна$
чення. При цьому ефективність бюджетних видатків на
часткову компенсацію відсотків за кредитами малому
бізнесу перевищує 0,4, тобто є доволі високою. Отже,
часткова компенсація державою кредитних ставок для
малого бізнесу видається доцільною. Проте потреба у
компенсації основної суми кредитів є відсутньою.
Роль кредитування малого бізнесу зростає в умовах
пандемії COVID$19. Внаслідок карантинних обмежень
частина малих підприємств тимчасово припинили свою
діяльність, але при цьому продовжують нести певні ви$
датки. У разі відсутності фінансових ресурсів у
підприємств вони можуть спробувати фінансувати ці
видатки за рахунок кредитування. Припустимо, що
термін повернення узятого кредиту буде меншим ніж
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час, необхідний для створення заново підприємства та
запуску в повній мірі його діяльності. Тоді власнику
підприємства не буде вигідно його закривати, а кращим
варіантом буде взяття позики для фінансування видатків
під час карантину. Результати відповідних розрахунків
представлено у таблиці 2.
Як випливає з даних, що характеризують досліджу$
вані малі підприємства, представлені у таблиці 2, для
того, щоб заохотити ці підприємства отримувати пози$
ки для фінансування їх видатків під час карантинних об$
межень, держава повинна покривати біля 50% основної
суми кредиту. За таких умов можливо зберегти як самі
підприємства, так і робочі місця на них. Водночас ком$
пенсація відсотків за кредитом у цьому випадку несут$
тєво впливає на рівень привабливості кредитування.
ВИСНОВКИ
1. Пільгове кредитування проєктів економічного
розвитку малих підприємств може відбуватися трьома
основними шляхами, а саме: у вигляді часткового або
повного відшкодування відсотків за кредитами; у вигляді
часткового або повного відшкодування основної суми
кредитів; завдяки певної комбінації двох перелічених
способів відшкодування. При цьому необхідність дер$
жавного сприяння кредитуванню малого бізнесу постає
з двох головних причин: кредитування є недостатньо
ефективним з точки зору власників малих підприємств;
терміни, на які надаються кредити, є недостатньо вели$
кими і підприємства не встигнуть своєчасно погасити
отримані ними позики.
2. Критерієм ефективності кредитування під$
приємств може виступати дисконтована величина їх
майбутнього прибутку. Якщо дисконтований потік май$
бутнього прибутку підприємства внаслідок кредитуван$
ня зростає, то таке кредитування слід визнати для
підприємства економічно доцільним.
3. Можливо запропонувати таку послідовність
організації інформаційного забезпечення розробки дер$
жавних програм підвищення доступності кредитування
малого бізнесу: формування масиву вхідної інформації;
побудова системи нерівностей, яка визначає умови до$
цільності взяття позик малими підприємствами для
фінансування програм свого розвитку, та перетворен$
ня її у систему рівнянь з подальшим розв'язком цих
рівнянь відносно ставки кредитного відсотка; оцінюван$
ня економічної ефективності державних видатків на
реалізацію державної програми підвищення доступності
кредитування малого бізнесу; ухвалення рішення про
доцільність реалізації державної програми підвищення
доступності кредитування малого бізнесу; формування
масиву вихідної інформації.
4. Проведений емпіричний аналіз за вибіркою з
85 малих підприємств західного регіону України пока$
зав, що мінімально припустимі для них ставки кредит$
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ного відсотка, за яких цим підприємствам економічно
вигідно брати кредити з метою фінансування свого роз$
витку, є додатними. Разом з тим ці ставки є меншими за
їх фактичне значення. При цьому ефективність бюджет$
них видатків на часткову компенсацію відсотків за кре$
дитами малому бізнесу перевищує 0,4, тобто є доволі
високою. Отже, часткова компенсація державою кре$
дитних ставок для малого бізнесу видається доцільною.
Водночас потреба у компенсації основної суми кредитів
є відсутньою.
5. Подальші дослідження повинні передбачати роз$
гляд випадку, коли малі підприємства отримують пози$
ки не одноразово, а частинами протягом певного про$
міжку часу.
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MODELING OF ADAPTIVE MANAGEMENT OF INNOVATIVE ENTERPRISES IN THE CONDITIONS
OF TRANSFORMATION OF LOGISTIC AND MARKETING STRATEGIES OF INTERACTION
OF THE STATE AND BUSINESS, DIGITALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT

У статті розглянуто моделювання адаптивного управління інноваційними підприємствами в умовах
трансформації логістичних та маркетингових стратегій взаємодії держави та бізнесу, діджиталізації та
сталого розвитку. Доведено, що зміни в державному регулюванні інноваційним підприємництвом, проQ
стежуються в схильності державної політики до нестійкості, біфуркації, флуктуації та динамізмі, що поQ
яснюється відкритістю національної економіки до зовнішнього оточення, а також засвідчують неQ
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обхідність змінювати державні інструментарії у станах неврівноваженості, мінливості, нестабільності.
При турбулентних змінах у зовнішньому оточення складноQорганізована, багатосегментна система інноQ
ваційної політики знаходиться у постійному русі внаслідок наявності в інституціональній матриці експQ
ліцитних та імпліцитних протиріч. Вони обумовлюють зміну стабільного розвитку системи національної
економіки, а при неефективних заходах державного впливу підсилюють турбулентність або хаос. ВідпоQ
відно заходи державного впливу в умовах трансформації логістичних та маркетингових стратегій взаєQ
модії держави та бізнесу, діджиталізації та сталого розвитку повинні буди вчасними з обов'язковим поQ
шуком резервів як усередині країни, так за її межами.
The article considers modeling of adaptive management of innovative enterprises in the conditions of
transformation of logistic and marketing strategies of interaction of the state and business, digitalization and
sustainable development. With turbulent changes, the needs of the national economy for innovation increase,
which contribute to the improvement of its structural elements and are able to bring it to an updated, more
efficient level of innovative development. It is emphasized that, given the openness of the system of innovative
entrepreneurship, it can be improved through selfQadaptation and mobilization of innovation potential and own
reserves, which ensures its resistance to adverse and destructive environmental influences. The expediency of
involving a synergetic approach in determining the basics of state regulation involves the development of adaptive
models of state regulation that can adapt to changing environments, including the transformation of logistics
and marketing strategies of government and business, digitalization and sustainable development. Adaptive
models should be based on the understanding of the national economy as an open system that communicates
with other countries, partially influences their domestic policies, changes competitive advantages at the macro
level, while responding to external factors and gradually transforms itself. It is proved that changes in state
regulation by innovative enterprises can be traced in the tendency of state policy to instability, bifurcation,
fluctuation and dynamism, which is explained by the openness of the national economy to the external
environment. With turbulent changes in the external environment, a complex, multiQsegment system of innovation
policy is in constant motion due to the presence in the institutional matrix of explicit and implicit contradictions.
They cause a change in the stable development of the national economy, and with ineffective measures of
state influence increase turbulence or chaos. Accordingly, measures of state influence in the conditions of
transformation of logistical and marketing strategies of interaction of the state and business, digitalization
and sustainable development should be timely with obligatory search of reserves both inside the country and
abroad.

Ключові слова: моделювання, адаптивне управління, інноваційні підприємства, трансформація, логістичні
та маркетингові стратегії, взаємодія держави та бізнесу, діджиталізація, сталий розвиток.
Keywords: modeling, adaptive management, innovative enterprises, transformation, logistics and marketing
strategies, interaction between the state and business, digitalization, sustainable development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
При турбулентних змінах зростають потреби націо$
нальної економіки до інновацій, які сприяють удоско$
наленню її структурних елементів та здатні її вивести
на оновлений, більш ефективніший рівень інноваційно$
го розвитку. Враховуючи відкритість (дисипативність)
системи інноваційного підприємництва слід відзначити,
що воно може удосконалюватися за рахунок самоадап$
тації та мобілізації інноваційного потенціалу та влас$
них резервів, що забезпечує його стійкість до неспри$
ятливих та руйнівних впливів зовнішнього середовища.
Доцільність залучення синергетичного підходу при ви$
значенні основ державного регулювання передбачає
розробку адаптивних моделей державного регулюван$
ня, здатних пристосовуватися до мінливого середови$
ща, зокрема трансформації логістичних та маркетинго$
вих стратегій взаємодії держави та бізнесу, діджиталі$
зації та сталого розвитку. Адаптивні моделі повинні зас$
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новуватися на розумінні національної економіки як
відкритої системи, що комунікує з іншими країнами,
частково впливає на їх внутрішню політику, змінює кон$
курентні переваги на макрорівні, одночасно реагуючи
на зовнішні чинники внаслідок чого сама поступово
трансформується. Зазначені факти актуалізують тему
дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Сучасна соціально$економічна ситуація в Україні
все більше набуває інноваційних рис, пов'язаних з роз$
робкою, впровадженням та використанням нововведень.
Інноваційність стає іманентною якістю підприємств, що
визначають рівень соціально$економічного розвитку
країни. Формуються принципово нова інноваційна мо$
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дель соціально$економічного національного розвитку
(відповідно вимог шостого технологічного укладу), яка
є наслідком переходу і домінування таких елементів як
інформаційні та комунікаційні технології. Спостері$
гається необхідність розвиток ринку "підривних" інно$
вацій, захисту приватної власності, стимулювання нау$
комістких виробництв, підвищення ролі нематеріальних
форм багатства (об'єктів інтелектуальної власності) і
зростання ролі людського чиннику [2; 8—10].
Умови формування попиту та пропозиції в системі
національної економіки все більше залежать від тери$
торіального розташування інноваційних підприємств, як
ключового елементу будь$якої регіональної системи. Як
на європейському, так і на місцевому рівні було показа$
но, що можна досягти відновлення соціально$еконо$
мічних територій і підвищення їх конкурентоспромож$
ності через дифузії інновації та активізацію інновацій$
ного розвитку підприємництва [1; 3—7]. Таким чином,
акцент в державному регулюванні повинен бути орієн$
тований на оцінювання розвитку інноваційної діяльності
за регіонами України, визначення територіальних аси$
метрії та причинно$наслідкових зв'язків, які обумовлю$
ють інертний розвиток підприємництва. Зазначене доз$
волить у найліпші шляхи визначити подальші напрями
ефективного державного регулювання зазначеним сек$
тором національної економіки в умовах трансформації
логістичних та маркетингових стратегій взаємодії дер$
жави та бізнесу, діджиталізації та сталого розвитку.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — дослідити моделювання адаптивного
управління інноваційними підприємствами в умовах
трансформації логістичних та маркетингових стратегій
взаємодії держави та бізнесу, діджиталізації та стало$
го розвитку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Поточний стан розвитку інноваційного підприєм$
ництва засвідчує про наявність проблем його подальшо$
го розвитку:
достатньо високий технічний потенціал України в
період економічних реформ виявився багато в чому
зруйнованим, скоротилась чисельність наукових кадрів,
погіршилась матеріально$технічна база наукових до$
сліджень, яка старіє та морально зношується;
відсутній суттєвий вплив держави на розвиток інно$
ваційних процесів у національній економіці, податкове
законодавство не стимулює підприємства до впровад$
ження інновацій.
Дослідження інноваційної діяльності промислових
підприємств України показують, що вони здійснюють
таку діяльність менш інтенсивніше аніж підприємства
Європейського Союзу. Сучасні підприємства, які хочуть
розвиватися та отримувати прибуток, змушені постійно
реагувати на діяльність конкурентів. Вони повинні сис$
тематично впроваджувати нові продукти, методи управ$
ління та технологічні рішення.
Тож в умовах зростання світової конкуренції їх
інноваційність визначається гнучким пристосуванням до
змін та нові потреби, що з'являються на ринку спожи$
вачів. Промислові підприємства є рушійною силою еко$
номіки, завдяки інноваціям підприємство може розроб$
ляти специфічні товари та послуги, які зміцніть не лише
його позиції але й забезпечують соціально$економічний
розвиток України. Результати дослідження роботи про$
мислових підприємств, підтверджують, що вітчизняні
підприємства демонструють потенціал до інноваційної
діяльності, особливо у впровадженні нововведень у га$
лузі продуктів та процесів. Рівень інноваційної актив$
ності варіюється залежно від розміру господарської
діяльності. Чим більше підприємство, тим інноваційна
діяльність суб'єктів господарювання більше.
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Важливу роль у процесі реалізації державного ре$
гулювання має стимулювання ефективного функціонуван$
ня середніх та малих інноваційних підприємств (далі —
СМІП). Зазначені державні дії особливо важливі, з ура$
хуванням того, що лейтмотивом інновацій є СМІП, які
забезпечують баланс попиту та пропозиції на інно$
ваційні продукти, підвищують продуктивність та кон$
курентоспроможність національної економіки, стиму$
люють ринок праці, забезпечують фінансові надходжен$
ня у бюджети усіх рівнів, підвищують імідж країни на
світовому рівні та зміцнюють обороноздатність.
Показовим зарубіжним досвідом для нашої країни,
який засвідчує важливість розвитку СМІП є реалізація
національної інноваційної політики Швейцарії, яка по$
сідає перше місце серед найбільш інноваційніших країн
світу. Якщо деталізувати пріоритети інноваційної полі$
тики Швейцарії, то слід визначити, що нововведення в
цій країні проходять свій життєвий цикл (від створення
до розповсюдження на ринку) за умов досконалої мо$
делі ринкової економіки, помірного впливу держави в
приватний сектор та дієвого антимонопольного зако$
нодавства. Одночасно пріоритетним напрямом, який
сприяв розвитку інноваційного підприємництва в Швей$
царії (а також США, Німеччині, Швейцарії, Японії) є
заохочення кластеризації економіки, утворення бізнес$
агенцій, венчурних установ та вільних зон від податків.
Ефективна нормативно$правова база, розвинута інно$
ваційна інфраструктурна та політика дерегуляції сти$
мулювала активне розповсюдження і комерціалізацію
інноваційних виробів на місцевому та зарубіжному рин$
ку. Як приклад, ключовими учасниками, які забезпечу$
вали оновлення інноваційної політики стали відділи та
управління державних установ: Національний науковий
фонд США, Управління з науки Міністерства енергети$
ки США, Відділи адміністрації президента, відповідальні
за інноваційну політику, Агентство передових оборон$
них дослідницьких проєктів США, Національний інсти$
тут наукових та технологічних лабораторних дослід$
жень Міністерства торгівлі США, Адміністрація по
справам малого бізнесу США [256; 291].
Варто наголосити на тому, що зазначені управління
та відділи безперебійно стимулюють попит та пропози$
цію на інноваційні вироби, у тому числі, на вироби, що
мають стратегічне значення для країни: інноваційні ви$
роби у секторі медицини, науки та освіти, шляхом про$
ведення державних закупівель. Виконавцями іннова$
ційних проєктів та відповідно постачальниками інно$
ваційних виробів за державним контрактом у США ви$
ступають медичні об'єднання, науково$дослідні майдан$
чики, університети або малі (середні) інноваційні
підприємства. Провідну роль у підтримці інноваційно$
го підприємництва серед малих підприємств виконує
програма "The Small Business Innovation Research" (SBIR).
За її напрямами передбачена можливість для СМІП ста$
вати учасниками реалізації інноваційних проєктів окре$
мих міністерств, відомств та державних агенцій, як при$
клад: Національного аерокосмічного агентства США,
Міністерство оборони США, Національного наукового
фонду США. Міністерство енергетики США. Більшу
частину витрат за SBIR покриває Міністерство оборо$
ни США, яке надає цільові кошти на найбільш затребу$
вані проєкти. Обсяг залучених інвестицій до СМІП роз$
раховується з урахуванням інноваційного потенціалу та
ресурсних можливостей підприємства, його конкурен$
тної позиції, розробленого бізнес$плану і складністю
реалізації інноваційного проєкту. Після оцінювання та
розгляду зазначених вимог приймається управлінське
рішення про видачу інвестицій або грантів для початку
першого етапу реалізації інноваційного проєкту відпо$
відно SBIR. Для СМІП обсяг інвестованих коштів в інно$
ваційні проєкти за програмою є великим і складає не
менше 180 тис. дол. За підсумками першого етапу, інвес$
тори ухвалюють рішення доцільності інвестування на$
ступного, де розмір фінансових ресурсів обмежується
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1 млн дол. Ступінь результативності другого етапу, обу$
мовлює залучення державою фінансових коштів у третій
етап, на якому передбачена комерціалізація інновацій$
ного продукту [2].
Інвестиції за програмою SBIR виділяються з бюд$
жетів усіх рівнів або позабюджетних фондів (джерело
котрих визначається відповідно етапу реалізації інно$
ваційного проєкту або рівнем його важливості для дер$
жави). Проте незалежно від зазначеного менеджери
SBIR на основі взаємовигідної співпраці підприємства$
ми — донорами, кредитними спілками, банківськими
установами, лізинговими центрами контролюють роз$
поділ коштів у межах інноваційного проєкту, які направ$
ляються СМІП.
Схожий досвід стимулювання СМІП, що діє у США,
частково запозичений Японією. Зокрема держава на
чолі з агенцією "Організації підтримки малого і серед$
нього підприємництва та інноваційного розвитку ре$
гіонів Японії" запозичила в системі національної еко$
номіки практику розповсюдження установ консалтин$
гової допомоги СМІП. Варто зазначити, що агентами,
що надають послуги були особи пенсійного віку, які у
минулому показали себе як кваліфіковані фахівці. Такі
організації створювалися за ініціативою органів місце$
вого самоврядування або Торгівельно$промисловими
палатами. Вони утворювали певні центри інноваційної
інфраструктурної підтримки, до яких входило — 8 під$
приємств$венчурів, бізнес$ангелів або кредитних спілок,
які надають [5]:
фінансові послуги з супроводження інноваційного
проєкту;
консультації з розробки плану виходу на ринок спо$
живачів;
юридичний захист, у тому числі з питань захисту
інноваційної продукції;
інші економіко$правові консультації;
майданчики для проведення лекцій та семінарів з
питань формування стратегії організації або диверси$
фікації бізнесу;
можливість розповсюдження інформації стосовно
інноваційних проєктів серед інших учасників ринку.
Також до складу центру інноваційної інфраструк$
турної підтримки входять 59 місцевих організацій різних
форм власності, які точково задовольняють потреби
інноваційних підприємств, що відносяться до певних
префектур, слугують ланцюгами забезпечення діалогу
між органами місцевої влади та СМІП. Впровадження
зазначених елементів дозволили цим країнам значно
розширити діяльність СМІП та забезпечити розвиток
інноваційного підприємництва [1].
Отже, особливий акцент в політиці державної
підтримки інноваційного підприємництва повинен нада$
ватися СМІП, як визначального драйверу інноваційних
зрушень та джерела формування середнього класу. У
минулому роль такого бізнесу у створенні інновацій
була недооцінена. На початку 21 століття актуальність
його підтримки за провідними інноваційними країнами
світу зросла, це сталося з наступних причин.
З одного боку, все більше нововведень створюється
на СМІП. Вони частіше впроваджують нові ідеї делего$
вані їм на умовах аутсорсингу великими підприємства$
ми. З іншого — існує утруднений доступ до інновацій$
ного потенціалу для малих та середніх підприємств.
Хоча малі та середні підприємства відіграють важливу
роль у національній економіці, зокрема для забезпечен$
ня зайнятості населення, вони мають обмежений у до$
ступ до техніко$технологічних ресурсів та мають труд$
нощі з мобілізацією людського персоналу. Ці обмежен$
ня негативно впливають на їх розвиток і в багатьох ви$
падках навіть призводять до їх банкрутства у перші роки
існування. Більше того, керівники таких підприємств
часто не проінформовані про нові технології, не орієн$
туються у стратегічно важливих галузях промисловості,
які потребують нововведень.
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Отже таким підприємствам досить часто не виста$
чає інвестицій, організаторських або управлінських
здібностей, щоб засвоювати нові технології. Мініміза$
ція функціонування малого та середнього бізнесу в інно$
ваційній діяльності призводить до виникнення таких
проблем як: накопичення трансакційних або трансфор$
маційних витрат великого бізнесу; відсутності економії
на масштабі виробництва; підвищення безробіття та дис$
балансу на ринку праці; зниження податкових надход$
жень у бюджети усіх рівнів. Саме тому підтримка СМІП
все частіше розглядається як основне джерелом по$
жвавлення та розширення регіонального соціально$еко$
номічного розвитку.
В економіці, що трансформується, повинні активно
розвиватися малі підприємства. Однак бюджетні витра$
ти в національній економіці на забезпечення розвитку
малого бізнесу суттєво відрізняються від розвинутих
країн світу. Країни, які є лідерами інноваційного роз$
витку, все більше усвідомлюють, що інновації у малому
підприємництві означають не лише досягнення еконо$
мічних переваг. Такі інновації сприяють створенню со$
ціальних стимулів, заощаджують ресурси території та
підтримують навколишнє середовище, через незначні
масштаби виробництва та економію місцевих ресурсів.
Розвиток СМІП бізнесу значно стимулює венчурне
фінансування, як надійне джерело забезпечення фінан$
сової бази особливо на початковій фазі створення но$
вих продуктів і процесів, де прибуток майже відсутній
або є досить незначним. Тому подолання фінансового
розриву в державній інвестиційній підтримці великого
та малого бізнесу є надзвичайно важливим значенням
для створення нових підприємств та виконання іннова$
ційних проєктів [10].
У більшості країн світу існують різні ефективні про$
грами для стартапів, які слід адаптувати Україні. До них
відносяться: гарантійне страхування ризиків на почат$
ковому етапі виробництва та проєктування; державні
позики, програми стартових інвестицій або залучення
іноземного капіталу до зазначеного сектору економі$
ки; створення технологічних майданчиків для стартапів;
інформаційна підтримка діяльності стартапів на усіх
етапах життєвого циклу інноваційного проєкту.
Більшість інноваційно активних країн мають позитив$
ний досвід державної політики з впровадження програм
розвитку інноваційної інфраструктури.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Змінності в державному регулюванні інноваційним
підприємництвом, простежуються в схильності держав$
ної політики до нестійкості, біфуркації, флуктуації та
динамізмі, що пояснюється відкритістю національної
економіки до зовнішнього оточення, а також засвідчу$
ють необхідність змінювати державні інструментарії у
станах неврівноваженості, мінливості, нестабільності.
При турбулентних змінах у зовнішньому оточення
складно$організована, багатосегментна система іннова$
ційної політики знаходиться у постійному русі внаслі$
док наявності в інституціональній матриці експліцитних
та імпліцитних протиріч. Вони обумовлюють зміну ста$
більного розвитку системи національної економіки, а
при неефективних заходах державного впливу підсилю$
ють турбулентність або хаос. Відповідно заходи держав$
ного впливу в умовах трансформації логістичних та мар$
кетингових стратегій взаємодії держави та бізнесу,
діджиталізації та сталого розвитку повинні буди вчас$
ними з обов'язковим пошуком резервів як усередині
країни, так за її межами.
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AGRICULTURAL INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION
PROCESSES

Предмет залучення фінансування як для розвитку бізнесу, так і на потреби операційної оптимізації
платіжного балансу не втрачає актуальності в аграрній галузі. Аспекти забезпечення фінансової стабільQ
ності господарської діяльності підприємств завжди залишаються важливими, як для корпоративного
сектору, так і для малого та середнього бізнесу.
Встановлено, що, попри деякі позитивні явища в окремих сегментах аграрної економіки України у
2019 році, дія негативних чинників інвестиційної діяльності переважала. Найбільш вагомими причинаQ
ми інвестиційного спаду в аграрних секторах економіки були несприятлива для агровиробників аграрна
політика, скорочення бюджетної підтримки агровиробників, звуження можливостей залучення інвесQ
тицій і неприйнятні для потенційних вкладників капіталу ризики інвестування.
Доведено, що діяльність інвесторів у сільському господарстві також певною мірою стримували переQ
завантаження влади і зниження зацікавленості банківського сектору в кредитуванні реальних проєктів
виробників.
Високі ставки банківських кредитів, низький рівень довіри до більшості українських агрокомпаній
на іноземних фондових ринках, нерозвиненість національного фондового ринку, лізингу і практична
відсутність іноземних інвесторів також зумовлювали стагнацію процесів залучення інвестицій у сільське
господарство.
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Підтримуємо, що державна програма часткової компенсації вартості придбаної вітчизняної сільськоQ
господарської техніки покликана сприяти: оновленню виробничих потужностей аграрного бізнесу; зниQ
женню витрат і підвищенню конкурентоспроможності сільгосптоваровиробників; зменшенню залежності
від іноземних поставок техніки і обладнання; розширенню частки українських сільгоспмашинобудівQ
ників на внутрішньому ринку; збереженню існуючих і створенню нових робочих місць; збільшенню сплати
податків до бюджетів усіх рівнів, які сумарно перевищують обсяги бюджетного фінансування цієї проQ
грами.
Як свідчать результати, що основними перешкодами для створення сприятливих умов для залучення
інвестицій у сільське господарство є: структурні обмеження, такі як недосконала ринкова інфраструктуQ
ра, антиконкурентне ринкове середовище; складна процедура розподілу та отримання коштів державQ
ної підтримки; незавершена земельна реформа; важкий доступ сільськогосподарських товаровиробників
до фінансових інструментів; деградація земель і грунтів, незбалансоване використання природних реQ
сурсів, зміна клімату та екстремальні погодні явища (посухи тощо).
Отже, інвестиції є інструментом, завдяки якому сільське господарство зробить свій внесок у розвиQ
ток економіки, створення нових або розширення наявних виробничих потужностей, робочих місць у
сільській місцевості та забезпечення національної продовольчої безпеки.
The subject of attracting financing both for business development and operational balanceQofQpayments
optimization does not lose its relevance in the agricultural sector. Aspects of the financial stability of enterprises
always remain important, both for the corporate sector and for small and mediumQsized enterprises.
It was found that despite some positive developments in some segments of Ukraine's agrarian economy in
2019, the effect of negative factors of investment activity prevailed. The most important reasons of the investment
decline in the agricultural sectors of the economy were: unfavorable agricultural policy towards agribusiness,
the reduction of budgetary support, narrowing investment opportunities and unacceptable investment risks for
potential investors.
It was proved that investor activities in agriculture have also somewhat constrained resetting the government
and reducing interest of the bank sector in crediting real producer projects.
High bank credit rates, low confidence in most Ukrainian agricultural companies on foreign stock markets,
underdeveloped national stock market, leasing and the practical absence of foreign investors also led to a
stagnation in the process of attracting investments in agriculture.
We agree that the state program of partial cost compensation of domestically acquired agricultural equipment
should promote:the renewal of production capacity of agribusiness, reducing costs and increasing the
competitiveness of agricultural producers, reducing dependence on foreign supplies of machinery and equipment,
expanding the share of Ukrainian agricultural machine builders on the domestic market, maintaining existing
and creating new jobs, increasing the taxes to the budgets on all levels, which in total exceed the amount of
budget funding for this program.
According to the results, the main barriers for creating favourable environment for investments in agriculture
are:structural constraints, such as imperfect market infrastructure, antiQcompetitive market environment, complex
procedure for the receipt and distribution of state support funds, incomplete land reform, difficult access of
agricultural producers to financial instruments, land and soil degradation, unbalanced use of natural resources,
climate change and extreme weather conditions (droughts, etc.).
Thus, investments are a tool due to which agriculture will contribute to the development of the economy, the
creation of new or expansion of existing production capacity, rural jobs and national food security.
Ключові слова: інвестиції, сільськогосподарські підприємства, сільськогосподарська техніка, державна
підтримка, банківські кредити.
Key words: investments, agricultural enterprises, agricultural machinery, state support, bank loans.

ВСТУП
Предмет залучення фінансування як для розвит$
ку бізнесу, так і на потреби операційної оптимізації
платіжного балансу не втрачає актуальності в аг$
рарній галузі. Аспекти забезпечення фінансової ста$
більності господарської діяльності підприємств зав$
жди залишаються важливими як для корпоративного
сектору, так і для малого та середнього бізнесу. Ши$
рокий спектр різноманітних факторів ризику у
сільському господарстві формує додаткову вартість
зовнішніх фінансових ресурсів для аграріїв. Врахову$
ючи різноманітність агрокліматичних ризиків у
сільському господарстві, підприємці та управлінці
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надають значної уваги питанню залучення фінансо$
вих ресурсів.
Аграрний сектор є одним з найважливіших для ук$
раїнської економіки. Сьогодні інвестиційна приваб$
ливість аграрного сектора країни значно зросла. Це сек$
тор української економіки, який швидко розвивається
та демонструє позитивну динаміку. Експорт аграрної
продукції вже сьогодні може стати локомотивом вітчиз$
няної економіки.
ОГЛЯД ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням різних аспектів інвестиційної діяль$
ності присвячені праці багатьох зарубіжних і вітчизня$
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Таблиця 1. Розрахункова вартість інвестиційних проєктів, що реалізується в регіонах станом на 01.07.2019 р.

Вартість
інвестпроєктів
до 10 млн грн
10-50 млн грн
50-100 млн грн
100-500 млн грн
500-1 000 млн грн
понад 1 млрд грн
Всього

Кількість,
од.
219
138
36
39
4
8
444

у % до
загального
обсягу
49,3
31,1
8,1
8,8
0,9
1,8
100,0

Сума,
млн грн
649,1
2969,0
2353,0
7850,2
2550,0
24233,9
40605,2

Джерело: складено за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України.

них дослідників. Зокрема, проблеми інвестиційної діяль$
ності в сільському господарстві грунтовно висвітлили у
своїх наукових публікаціях В. Андрійчук, І. Баланюк,
П. Березівський, І. Бланк, О. Бородіна, В. Бойко, А. Бу$
ряк, Д. Бьюкенен, П. Гайдуцький, Л. Гнатишин, Ю. Гу$
бені, Б. Данилишин, Г. Запша, О. Захарчук, В. Зіновчук,
М. Кісіль, Я. Корнаї, І. Костирко, Ю. Лопатинський,
Ю. Лупенко, К. Макконнелл, В. Петті, М. Пугачов,
П. Пуцентейло, В. Россоха, М. Малік, В. Месель$Весе$
ляк, П. Саблук, Л. Сатир, М. Сахацький, І. Свиноус,
М. Стариченко, А. Стельмащук, С. Терещенко, В. Тре$
гобчук, Г. Хакен, Г. Черевко, Д. Шеленко, О. Шпичак,
М. Шульський, Й. Шумпетер, В. Юрчишин, В. Якубів,
І. Яців та ін.
Однак конкретні пропозиції щодо активізації інве$
стиційної діяльності в аграрному секторі економіки ма$
ють певні відмінності стосовно напрямів і засад її
здійснення. Попри численні публікації з питань інвес$
тиційної діяльності, дотепер чітко не вибудована стра$
тегія інвестиційного розвитку аграрного сектору, яка б
враховувала регіональні особливості функціонування
сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах
України.
МЕТА СТАТТІ
На основі проведених результатів розробити прак$
тичні рекомендації щодо активізації інвестиційної діяль$
ності сільськогосподарських підприємств в умовах
трансформаційних процесів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Інвестиції в аграрний сектор, реформування і роз$
виток галузі дозволять Україні істотно розширити свою
присутність на світовому ринку [1].
Результати дослідження свідчать, що в сільськогос$
подарських підприємствах за основне джерело інвести$
ційної діяльності слугують власні фінансові ресурси, які
формуються головним чином за рахунок прибутку та
частково амортизаційних відрахувань.
Встановлено, що на 30,9% зросли інвестиційні вкла$
дення за рахунок коштів місцевих бюджетів, звідки до$
речно буде думка про позитивний вплив процесів децен$
тралізації формування місцевих бюджетів на інвесту$
вання сільськогосподарських підприємств.
За 2018—2019 рр. має місце скорочення обсягів за$
лучення інвестицій за рахунок кредитів банків та інших
позик на 40,1%. Проте щодо кредитів іноземних банків,
то вони за цей період зросли більше ніж у 11 разів. Таку
тенденцію можна пояснити активізацією на сьогодні
іноземними банками своєї діяльності з надання кредитів
під інвестиційні проєкти сільськогосподарських під$
приємств під нижчі відсоткові ставки у разі прямої
співпраці із сільськогосподарським підприємством.
За наведеними даними протягом 2018—2019 рр. сут$
тєво зросли капітальні інвестиції за рахунок коштів дер$
жавної підтримки. Так, Законом України "Про Держав$
ний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 року
№294$ІХ передбачено видатки за бюджетною програ$
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мою 1201150 "Фінансова підтримка сільгосптоварови$
робників" в обсязі 4000,0 млн грн.
Для забезпечення виконання зазначеної бюджетної
програми за напрямом "Часткова компенсація вартості
сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизня$
ного виробництва" у 2020 р. передбачено 1 млрд грн.
На основі "Порядку використання коштів, передба$
чених у державному бюджеті для часткової компенсації
вартості сільськогосподарської техніки та обладнання
вітчизняного виробництва" компенсація вартості тех$
ніки та обладнання здійснюється також через уповно$
важені банки у розмірі 25 % без урахування ПДВ; ком$
пенсації підлягає техніка та обладнання, яка включена
до Переліку техніки та обладнання, який формує Міне$
кономіки.
За результатами дослідження, суттєво зросли об$
сяги фінансування, які спрямовувалися за цією програ$
мою підтримки. Чисельність користувачів згаданої про$
грами упродовж 2017—2020 рр. зросла майже в тричі,
що виступає свідченням певної зацікавленості у прид$
банні технічних засобів, які підпадають під дію вказа$
ної програми сільськогосподарських товаровиробників
[2]. Зазначимо, що половина користувачів це фермерські
господарства, в яких відсутні власні фінансові ресурси
на придбання сільськогосподарської техніки.
Як свідчать результати опитувань сільськогоспо$
дарських товаровиробників Хмельницької області, най$
більшим стримуючим фактором є нестабільність ринку.
Часті стрибки ціни як на ринку факторів виробництва,
так і на ринку продукції, спричинюють суттєві збитки.
Інші головні проблеми — це нестача адекватної держав$
ної підтримки і державного регулювання. 45% суб'єктів
господарювання в сфері агробізнесу зазначили, що чи$
сельні перевірки і сертифікації гальмують реалізацію
інвестиційних проєктів.
За оперативною інформацією структурних під$
розділів з питань агропромислового розвитку облдер$
жадміністрацій станом на 01.07.2019 р. у регіонах краї$
ни в агропромисловому комплексі реалізовано та три$
ває підготовка та впровадження 444 інвестиційних
проєктів загальною вартістю понад 40,6 млрд грн, що
на 51 інвестпроєкт та 0,5 млрд грн більше відповідного
періоду попереднього року.
Основним джерелом фінансування залишаються
власні кошти підприємств АПК — 72,8%.
Найбільша кількість інвестиційних проєктів впро$
ваджується у таких областях: Черкаській — 54; Він$
ницькій — 52; Полтавській — 51; Львівській — 47; Херсон$
ській — 30; Миколаївській — 27; Житомирській — 22;
Київській — 22 (табл. 1).
Як свідчать дані Державної служби статистики Ук$
раїни власні кошти підприємств залишалися основним
джерелом капінвестицій.
Встановлено, що упродовж 2010—2019 рр. спосте$
рігається суттєве зростання обсягів капітальних інвес$
тицій господарств корпоративного сектору аграрної
економіки, що викликано як і інфляційними чинника$
ми, так і підвищенням інвестиційної привабливості до$
сліджуваної галузі. Наведені дані свідчать, що близько
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98 % фінансових ресурсів суб'єкти господарювання в
сфері агробізнесу спрямовують в матеріальні активи, що
виступає свідченням існуючого недостатнього рівня
матеріально$технічного забезпечення операційної
діяльності.
Так, майже 65 % усіх капітальних інвестицій, що
надходять у матеріальні активи, спрямовуються на прид$
бання машин та обладнання. Це викликано передусім
спеціалізацією виробничо$господарської діяльності
сільськогосподарських підприємств, зокрема — виро$
щуванням зернових та олійних культур. Крім того, у
зв'язку із зміною клімату, що призводить до підвищен$
ня середньорічних температур та використання сучас$
них композитних матеріалів поступово відпадає потре$
ба у будівництві капітальних будівель для зберігання
зібраного урожаю та утримання сільськогосподарських
тварин [3]. Тобто відбувається скорочення обсягів кап$
італьних інвестицій на будівництво та модернізацію бу$
дівель і споруд.
Викликають занепокоєння відносно низькі обсяги
витрат на відновлення родючості земель сільськогоспо$
дарського призначення, які знаходяться у користуванні
господарств корпоративного сектору аграрної еконо$
міки. Натепер виробничо$господарська діяльність пере$
орієнтовується на вирощування монокультур — куку$
рудзи та соняшнику, що негативно відбивається на збе$
реженні та підвищенні родючості грунту [4].
Важливою складовою капітальних вкладень є інве$
стиції в розвиток тваринництва, зокрема в будівниц$
тво тваринницьких комплексів. Як свідчить практич$
ний досвід окупність вкладених коштів у вищезазна$
чену галузь сільського господарства має більш три$
валіший період ніж в рослинництві. В зв'язку з цим на
державному рівні була запроваджена програма, яка
спрямована на часткову компенсації капітальних вит$
рат на будівництво та модернізацію тваринницьких
комплексів.
Вважаємо, що як тільки заміна зношеної техніки та
обладнання перестане бути першочерговим завданням
інвестиційної діяльності сільськогосподарських
підприємств, відбудеться переорієнтація на техніко$тех$
нологічну модернізацію сільськогосподарського вироб$
ництва. Як показало опитування керівників та менед$
жерів господарств корпоративного сектору аграрної
економіки (123 опитаних Київської, Вінницької та
Хмельницької областей), в 2020—2021 рр. такий напрям
також стане пріоритетним в діяльності суб'єктів госпо$
дарювання у сфері агробізнесу (24,7%).
Крім цього, за результатами опитування встановле$
но, що на сьогодні практично не здійснюються вкладен$
ня інвестицій на задоволення потреби молодих фахівців
(2,6%), придбання науково$технічних розробок, спро$
можних підвищити ефективність сільськогосподарсько$
го виробництва (2,9%).
Найважливішим фактором, що обмежує розвиток
інвестиційної діяльності сільськогосподарських під$
приємств, на думку респондентів, як і очікувалося, вка$
зано недостатній рівень забезпечення власними фінан$
совими ресурсами (40,8%). Інші фактори мають рівний
ступінь значущості, хоча кілька виділяється, зокрема,
як труднощі при отриманні кредитів для реалізації інве$
стиційних проєктів (9,2%). На нашу думку, його варто
об'єднати з менш значущим і, можливо, не надто зрозу$
мілим для анкетованих фактором, у загальному — не$
досконалість нормативно$правової бази, що регулює
інвестиційні процеси (2,6%).
За одержаними відповідями встановлено, що 12,4%
респондентів визнали вибуття основних фондів на
підприємствах наслідком недостатньої економічної
ефективності їх подальшої експлуатації. Разом із тим
17,8% учасників вказали на наявність у підприємстві
основних засобів, в які були інвестовані кошти протя$
гом останніх п'яти років, проте нині ці активи не вико$
ристовуються за призначенням. При цьому не здійсню$
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вали ніяких інвестицій екологічного характеру 63,4%
підприємств.
Аналізуючи капітальні інвестиції в структурі основ$
них категорій сільськогосподарських підприємств, мож$
на констатувати, що найбільші обсяги забезпечують се$
редні суб'єкти підприємницької діяльності агробізнесу.
Проте з розрахунку на один суб'єкт господарюван$
ня беззаперечним лідером вирізняються великі сільсько$
господарські підприємства. Так, великі підприємства на
один господарюючий суб'єкт у 2019 р. вклали 321,6 млн
грн, тоді як середні — лише 14,8 млн грн. Зауважимо,
що лише великими сільськогосподарськими підприєм$
ствами забезпечено збільшення обсягів капіталовкла$
день за 2010—2019 рр. на 34,8%. Це підтверджує попе$
редньо зроблений висновок, за яким у нинішніх умовах
здійснювати інвестиційну діяльність у зростаючій ди$
наміці спроможні лише великі господарюючі суб'єкти.
Основними напрями їхньої інвестиційної діяльності ста$
ли вкладення у модернізацію та оновлення існуючої
матеріально$технічної бази.
Подібна ситуація спостерігається і при здійсненні
капітальних інвестицій в матеріальні активи. Проведені
розрахунки свідчать, що низькі темпи фінансування
придбання і модернізації матеріальних активів у се$
редніх сільськогосподарських підприємствах викликані
як необхідністю формувати широкий перелік технічних
засобів, будівель і споруд, що задовольняє потребу ви$
робничого процесу, так і відсутністю тимчасово вільних
власних фінансових ресурсів.
За наведеними даними, зростання обсягів капіталовкла$
день у придбання матеріальних активів за 2010—2019 рр.
на 37,3% забезпечила група великих підприємств. Оче$
видно, що розширення виробничої діяльності потребує
адекватного збільшення потреби у матеріальних ресур$
сах. Водночас відзначаються високі темпи зростання ка$
пітальних вкладень малих господарств корпоративно$
го сектору. Тут доречно вказати, що більшість із них
розпочало свою виробничо$господарську діяльність за
наявності мінімального набору технічних засобів, тому
поступово і розширюють їх склад та забезпечують мо$
дернізацію власної матеріально$технічної бази.
У разі порівняння обсягів капітальних інвестицій в
матеріальні активи з розрахунку на один суб'єкт госпо$
дарювання беззаперечний лідер це великі сільськогос$
подарські підприємства, що дозволяє їм одержати ефект
від прояву ефекту "масштабу". При цьому малі госпо$
дарства корпоративного сектору аграрної економіки
орієнтуються на придбання мінітехнічних засобів,
оскільки їхні потреби обмежені площею землекористу$
вання.
Натепер залишається тривожною ситуація з родю$
чістю грунтів. Вважаємо, що відсутність економічних
стимулів до підвищення родючості сільськогосподарсь$
ких угідь слугує своєрідною перешкодою здійснення
капітальних вкладень у підвищення родючості грунтів
всіма категоріями сільськогосподарських підприємств
як у цілому, так і з розрахунку на один суб'єкт господа$
рювання.
Як показали наведені розрахунки, за 2010—2019 рр.
відбулося зростання обсягів капіталовкладень у підви$
щення родючості сільськогосподарських угідь, причо$
му великими підприємствами — більше, ніж у 3 рази,
середніми — майже у 2 рази, малими підприємствами —
на 5,2%. Однак величина цих вкладень незначна, що
навіть за умови забезпечення їх збільшення не дося$
гається позитивного ефекту стосовно процесу підви$
щення родючості грунтів.
Технічні засоби нині являють собою основний об'єкт
інвестування сільськогосподарських підприємств усіх
категорій [5]. Подібне зумовлено кількома чинниками.
По$перше, сільськогосподарська техніка — це основний
засіб виробництва при вирощуванні сільськогосподарсь$
ких культур. По$друге, технічні засоби вважаються ви$
соколіквідним активом, який також може бути об'єктом
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Таблиця 2. Групування господарств корпоративного сектору аграрної економіки
за площею сільськогосподарських угідь, га, 2019 р.

Групи
господарств за
площею
с.-г. угідь, га

Кількість
господарств,
од.

До 500
501-1000
1001-2000
2001-5000
5001-10000
10001-20000
Понад 20000
Усього

2269
1321
2266
1817
398
110
52
8233

Придбання
Розмір
Придбання
Частка у
Частка у
техніки з
одного
техніки
площі с.-г.
придбанні розрахунку
господарства,
усього,
угідь, %
техніки, %
на 1 га
га с.-г. угідь
тис. грн
угідь, грн
2,9
242
605524
3,8
1105
5,6
808
1088871
6,9
1021
19,1
1600
3990118
25,2
1100
31,9
3346
6065342
38,4
998
15,7
7511
2098638
13,3
702
8,6
14884
1079210
6,8
660
16,2
58856
885533
5,6
287
100,0
2312
15813235
100,0
831

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.

застави під отриманий кредит, купівлі$продажу тощо.
По$третє, у випадку ліквідації сільськогосподарських
підприємств може стати джерелом надходження до$
ходів шляхом надання відповідних послуг.
Наведені дані свідчать, що за досліджуваний період
сільськогосподарські підприємства забезпечують значні
обсяги капіталовкладень у формування парку обладнан$
ня та машин, які у 2019 р. у групі великих, середніх та
малих сільськогосподарських підприємств відповідно
становили на один суб'єкт: 159,9 млн грн; 8,6 млн грн;
0,2 млн грн. Безперечно, найбільш техніко$технологіч$
но складними визнано виробництво у групі великих
підприємств, що потребує значних капіталовкладень, які
за період аналізу зросли на 52,1%.
Цікаві результати групування господарств корпора$
тивного сектору, за яким із збільшенням площі земле$
користування спостерігається зниження вартості прид$
бання технічних засобів на 1 га сільськогосподарських
угідь (табл. 2).
За наведеними даними, у структурі придбання
сільськогосподарської техніки найбільша частка припа$
дає на господарства корпоративного сектору аграрної
економіки з площею землекористування 1001—5000 га,
тобто на середні за цим критерієм суб'єкти господарю$
вання у сфері агробізнесу. Звідси можна припустити, що
менеджмент вказаної групи сільськогосподарських то$
варовиробників вбачає наявні перспективи подальшого
розвитку, враховуючи умови зміни зовнішнього середо$
вища їх функціонування. Стосовно висококонцентро$
ваних сільськогосподарських підприємств, то для цієї
групи характерний низький рівень придбання технічних
засобів, що слугує підтвердженням завершення проце$
су модернізації та оновлення їх матеріально$технічної
бази.
Оскільки основним принципом ресурсозберігаючих
технологій виступає виконання кількох операцій в один
технологічний етап, то завдяки роботі на полях такої
техніки вдається заощаджувати пальне [6]. За період
2010—2018 рр. за даними Міністерства аграрної політи$
ки і продовольства України відзначено зростання прид$
бання сільськогосподарської техніки, переважно імпор$
тної. Ця обставина викликана вищою технічною на$
дійністю засобів закордонного виробництва.
За основне джерело придбання сільськогосподарсь$
кої техніки слугують власні фінансові ресурси суб'єкта
господарювання.
Встановлено, що при придбанні імпортної сільсько$
господарської техніки господарства корпоративного
сектору аграрної економіки надають перевагу новим
технічним засобам. Проте реалізується і значна кіль$
кість вживаної, де основними покупцями виступають
малі суб'єкти підприємницької діяльності. Лише незнач$
на кількість технічних засобів іноземного виробництва
реалізується за позикові кошти.
Разом із тим понад 50 % придбаної сільськогоспо$
дарської техніки вітчизняного виробництва надходить
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завдяки існуючим програмам підтримки сільськогоспо$
дарських товаровиробників. При цьому варто зауважи$
ти, що фінансування за такими програмами державної
підтримки спрямовуються насамперед на розвиток
вітчизняного сільськогосподарського машинобудуван$
ня [7].
Пріоритетним напрямом інвестиційної діяльності
сільськогосподарських підприємств у нинішніх умовах
визнана охорона навколишнього середовища. Складна
екологічна ситуація в сільському господарстві характе$
ризується відсутністю цільових фінансових ресурсів,
призначених для відтворення природних ресурсів. Еко$
лого$економічні проблеми в аграрній сфері стали на$
слідком перевантаження екстенсивного розвитку
сільського господарства в минулому, відсутності дієвої
політики його екологізації. Однак в умовах посилення
викликів екологічного характеру існує необхідність в ак$
тивізація інвестиційної діяльності сільськогосподарсь$
ких підприємств у реалізації природоохоронних, ресур$
соощадних технологій та заходів щодо збереження на$
вколишнього середовища [8].
Результати дослідження доводять, що за 2015—
2019 рр. відбулося суттєве зниження інвестицій в об$
ладнання та устаткування, які пов'язані з реаліза$
цією екологічних технологій (табл. 3). Таку ситуа$
цію можна пояснити відсутністю достатнього рівня
усвідомлення й екологічної культури у керівництва
та менеджменту сільськогосподарських підприємств
щодо реалізації інвестпроєктів із додержанням еко$
логічних норм і правил при будівництві виробничих
приміщень.
Головною причиною недостатнього рівня приват$
них "зелених" інвестицій залишається порівняно висо$
кий ризик, пов'язаний з ними, а також відсутність об$
грунтованої інформації щодо показників ефектив$
ності, прояву синергетичного ефекту для всіх стейк$
холдерів інвестпроєкту. Стримуючим чинником слід
вказати і недостатньо розвинуті місцеві ринки капіта$
лу з незначним потенціалом розширення та диверси$
фікації, а також нестача сучасних фінансових інсти$
тутів, здатних до розробки й ринкового впроваджен$
ня складних фінансових інструментів і мобілізації тим
самим значних обсягів довгострокового "зеленого"
фінансування.
ВИСНОВКИ
Отже, як свідчать результати, що основними пере$
шкодами для створення сприятливих умов для залучен$
ня інвестицій у сільське господарство є: структурні об$
меження, такі як недосконала ринкова інфраструкту$
ра, антиконкурентне ринкове середовище; складна про$
цедура розподілу та отримання коштів державної
підтримки; незавершена земельна реформа; важкий до$
ступ сільськогосподарських товаровиробників до
фінансових інструментів; деградація земель і грунтів,
незбалансоване використання природних ресурсів,
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Таблиця 3. Динаміка інвестицій в обладнання та устаткування,
що пов'язані з екологічно чистішими технологіями (комплексна технологія), млн грн

Із них
Рік

2015
2016
2017
2018
2019
2019 р., %, до
2015 р.

2,1
3,3
1,7
1,2
1,2

1,4
–
–
0,1
0,1

–
–
–
–
–

–
–
–
1,1
1,1

інші
природоохоронні
види
діяльності
0,7
3,3
1,7
–
–

57,14

7,14

-

-

-

захист
Усього навколишнього
повітря та
клімату

збір та
ліквідація
стічних
вод

збір та
ліквідація
відходів

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.

зміна клімату та екстремальні погодні явища (посухи
тощо).
З огляду на викладене, інвестиції є інструментом,
завдяки якому сільське господарство зробить свій вне$
сок у розвиток економіки, створення нових або розши$
рення наявних виробничих потужностей, робочих місць
у сільській місцевості та забезпечення національної про$
довольчої безпеки.
Фінансування інвестиційної діяльності сільсько$
господарських підприємств зорієнтоване на власні
джерела, а інструменти державної підтримки не ма$
ють значного впливу на її активізацію. При цьому,
відчуваючи нестачу власних коштів у джерелах
фінансування і нвестицій, сільсь когосподарські
підприємства залучають менші обсяги, ніж необхід$
но, позикових коштів, які для них недоступні вна$
слідок високої вартості, що призводить до уповіль$
нення темпів росту інвестицій. Вважаємо, що існую$
ча відтворювальна структура інвестицій може нега$
тивно вплинути на вікову структури виробничих ак$
тивів та технічний рівень виробництва, а збережен$
ня поточної динаміки зниження "активної" частини
основних фондів у структурі інвестицій в основний
капітал призвести до негативних змін технічної
структури накопичення капіталу. Саме тому потре$
бує дослідження питання підвищення інвестиційної
діяльності по великих, середніх і малих сільськогос$
подарських підприємствах.
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COMPETENCE APPROACH IN PROJECT MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION

Метою дослідження є аналіз застосування компетентнісного підходу в проєктному управлінні сеQ
реднім бізнесом у промисловості та визначення критеріїв оцінки такого управління. У статті досліджується
застосування сучасних технологій у пошуку персоналу для підприємства з метою підвищення мотиваQ
ційного чинника до продуктивної праці та забезпечення зростання ефективності діяльності підприємQ
ства, що в свою чергу гарантує ріст ринкової конкурентоздатності та виводить підприємство у статус
прихованого лідера галузі.
Особлива увага дослідження сконцентрована на проєктуванні моделі компетенцій персоналу підприєQ
мства та механізму її реалізації. Проаналізовано етапи побудови компетентнісної моделі та оцінено її
діяльність через систему планового навчання та на основні показників господарської діяльності середQ
нього вітчизняного промислового підприємства. Проведено порівняльну характеристику реалізації комQ
петентнісної моделі управління персоналом на вітчизняному підприємстві. Висвітлено методику визнаQ
чення ефективності впровадження компетентнісної моделі на вітчизняних системах управління через
загальнодоступні статистичні дані. Доведено, що модель визначає загальні корпоративні компетенції,
які дозволяють підприємству досягти конкурентних переваг та налагодити ефективну роботу служби
персоналу. Зазначено, що реалізація компетентнісного підходу в проєктному управлінні середніх проQ
мислових підприємств у вітчизняній економіці стикається з системними перешкодами, котрі є наслідком
перехідної економіки.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
The aim of the study is to analyze the application of the competency approach in project management of
mediumQsized businesses in industry and to determine the criteria for evaluating such management. It is noted
that the enterprise management system requires wellQthoughtQout and sound approaches in the application of
innovative models and schemes to improve management and system automation of all management and
production processes. Today, the role of project management in the management system is growing. These trends
are exacerbated by the need to digitize the economy. Therefore, such a series of challenges requires a review of
project management and the acquisition of new system knowledge, which is dominated by a competencyQbased
approach.
The article examines the application of modern technologies in finding personnel for the company in order
to increase the motivational factor for productive work and increase the efficiency of the enterprise, which, in
turn, guarantees market competitiveness and puts the company in the status of a hidden industry leader. The
special attention of the research is focused on designing the model of competencies of the enterprise personnel
and the mechanism of its realization. The stages of construction of the competence model are analyzed and its
activity is estimated through the system of planned training and on the basic indicators of economic activity of
the average domestic industrial enterprise. The comparative characteristic of realization of the competence model
of personnel management at the domestic enterprise is carried out. The method of determining the effectiveness
of the implementation of the competency model on domestic management systems through publicly available
statistical data is presented. It is proved that the model defines the general corporate competencies that allow
the company to achieve competitive advantages and establish effective work of the personnel department. It is
noted that the implementation of the competency approach in the project management of mediumQsized industrial
enterprises in the domestic economy faces systemic obstacles that are a consequence of the transition economy.

Ключові слова: середні промислові підприємства, проєктне управління, компетентність, компетенції
підбору персоналу, модель професійнокваліфікаційних компетенцій проєкту.
Key words: medium industrial enterprises, project management, competence, personnel selection competencies,
model of professional and qualification competencies of the project.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Система управління підприємством вимагає проду$
маних та обгрунтованих підходів у застосуванні інно$
ваційних моделей та схем удосконалення менеджменту
та проведення системної автоматизації всіх управлінсь$
ко$виробничих процесів. Крім того, динамічно$змінне
середовище висуває необхідність переорієнтації про$
мислового виробництва — із постійно$сталого серійно$
го у розряд проєктного, котре орієнтоване на відносно
короткий проміжок часу з маркетинговою концепцією
окремих сегментних груп споживачів. Відтак зростає
роль проєктного менеджменту в системі управлінсько$
го менеджменту. Ці тенденції посилюються необхідні$
стю проведення цифровізації економіки. Тому така низ$
ка викликів вимагає перегляду проєктного управління
та оволодіння новими системними знаннями, в яких до$
мінує компетентнісний підхід.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є аналіз застосування компетентніс$
ного підходу в проєктному управлінні середнім бізне$
сом у промисловості та визначення критеріїв оцінки та$
кого управління. Завдання дослідження такі:
— визначити основні етапи впровадження компетен$
тнісного підхіду в проєктному управлінні середніми про$
мисловими підприємствами;
— оцінити ефективність менеджменту середнього
промислового підприємства при впровадженні компе$
тентнісного підходу через економічні показники його
виробничо$інноваційної діяльності;
— виявити основні чинники, які гальмують процес
широкого впровадження компетентнісного підходу в
проєктному управлінні середнім інноваційним бізнесом
з претензіями виходу на міжнародні ринки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження моделювання команд проєкту досить
детально проаналізовано в закордонних публікаціях
таких авторів: Фрая, Д. Катценбаха, Д. Сміта, Т.М. Лом$
бардо, Р. Ейчінгера, Ф. ЛаФасто, К. Ларсона, Дж.Р. Хек$
мана, П. Ленціоні, Р. МакКлеланда, Р.М. Паркінсона,
Міллса, К. Прахалада. Сьогодні на науковому просторі
цей напрям дослідження досить активно обговорюєть$
ся різними науковцями, зокрема: С. Уіддетом, О.Л. Чу$
лановою, Н.І. Ситником, О.М. Араповою.
Проєктне управління стало популярним напрямом
у практичній діяльності підприємств, проте досліджен$
ня впливу компетентнісного підходу на ефективність
проєктного управління та його результативність у
вітчизняні економіці недостатньо проаналізовано.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Впровадження цифрових технологій та орієнтація
виробництва на концепцію знань вимагає у керівників
підприємств здійснювати зміну підходів у системі управ$
ління та вдосконалювати самі технології управління.
Серед таких технологій виділяються інноваційні впро$
вадження в галузі управління людськими ресурсами,
реінжиніринг бізнес$процесів, автоматизація і безперер$
вне навчання персоналу. Використання інструментів цих
технологій призводить до покращення навичок і вмінь
співробітників та дозволяє стимулювати зростання
ефективності та ринкової капіталізації підприємств.
Реалізація проєктів завжди здійснюється людьми,
тобто трудовим персоналом підприємства. Сама ж ідея
проєкту є мотиваційний чинником у професійному та
кар'єрному рості персоналу. Тому добір кандидатів для
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Таблиця 1. Компетентності, які отримують
роботодавці у пошуку претендентів на посади у реалізації проєктного управління

Технологічні підходи
Характер компетенцій
у пошуку кандидатів на посаду
Ассессмент (assessment) – відбір, навчання - Професійні та особисті.
та розвиток персоналу
- Модель поведінки та
спосіб взаємодії в
колективі.
- Мотиваційні чинники,
цінності та погляди
Аутплейсмент (outplacement) – звільнені
- Ділові та професійні
співробітники у разі скорочення штатів
(резюме, рекомендації)
або ліквідації підприємства
(консультування)
Графологічний аналіз (експертиза почерку - Індивідуальні
і аналіз стилю викладу)
Поліграф – перевірка правдивості
- Лояльності
відповідей працівника за фізіологічними
параметрами
Аутсорсинг – передача організацією
- Вкажуть на вимогу
непрофільних функцій сторонньому
роботодавця
виконавцю, спеціалісту у даній сфері
(організація підбору та навчання кадрів)
Соціоніка – вивчає процес переробки
- Мотиваційні чинники.
психікою людини інформації з
- Поведінка в колективі
навколишнього світу через 16 можливих
варіантів сприйняття інформації і її
обробки
Компетентнісний підхід – перехід від
- Широкий спектр
кваліфікації до компетенцій працівників
Джерело: узагальнено авторами на основі [1; 2].

формування команди може реалізовуватись за двома
напрямками. По$перше, це формування кадрового по$
тенціалу, коли відбувається активний пошук претен$
дентів на уже визначені посади майбутнього проєкту.
Цю функцію може здійснювати самостійно відділ кадрів
середнього підприємства, але тоді кадровикам необхід$
но розробити та опрацювати власну систему компе$
тенції як до працівників кадрової служби (методики
пошуку та відбору претендентів), так і до майбутніх пра$
цівників на реалізацію проєктів (відповідність набору
критерії працівника згідно посаді в проєкті). По$друге,
це залучення кадрової агенції, коли підбір кадрів вима$
гає у керівництва підприємства значних зусиль в орга$
нізації відбору претендентів.
У переважній більшості випадків керівництво під$
приємств звертається до профільних кадрових агентств.
Такий підхід є виправданим, адже дозволяє керівнику
сформувати лише загальні вимоги до претендентів та
окреслити сферу обов'язків, а ці структури уже здійс$
нюють детальний спектр роботи згідно власних спеціа$
лізованих компетенцій. Специфіка цих підходів та відпо$
відних компетенцій підбору персоналу для майбутньо$
го проєкту представлено у таблиці 1.
Таким чином, підбір працівників буде здійснюватись
за моделлю компетенцій і забезпечує узгодження всіх
елементів системи управління персоналом, одночасно
може формувати внутрішню розробку комплексної си$
стеми перекваліфікації та вдосконалення персоналу
організації через систему мотивації і стимулювання
праці, що виводить працівників на новий рівень бачення
розвитку підприємства та нових вимог до власної або
суміжної компетентності у кваліфікації.
Для успішної реалізації проєктів необхідно створю$
вати модель професійно$кваліфікаційних компетенцій
проєкту, що повинна включати повний набір ключових
професійних, психологічних характеристик майбутнь$
ого працівника для якісного виконання функції на кон$
кретній посаді проєкту. Вимоги до компетентнісної мо$
делі персоналу повинні містити: просту структуру; бути
конкретною та легкою для розуміння; містити від п'яти
до дев'яти конкретних компетентностей для співробіт$
ника.
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Досвід зарубіжних компаній у реалізації проєктів
середніми промисловими підприємствами представле$
на типовими моделями компетенцій, зокрема: стан$
дартизовані моделі компетенцій найбільш успішних
компаній в тій чи іншій сфері діяльності; побудова
моделі з нуля на основі базових чинників підприєм$
ства (місії менеджменту, стратегічного розвитку,
організаційної структури; характеру підприємниць$
кої культури та специфіки самого проєкту); повна
передача цієї роботи спеціалізованим агентствам чи
структурам при загальному контролі керівництва
підприємства [3].
Виокремимо основні етапи розробки моделі компе$
тенцій проєкту для середнього інноваційного промис$
лового підприємства: 1) формування ідеї проєкту та
розуміння застосованих для реалізації інновацій чи ав$
торських розробок; 2) етап планування проєкту, основ$
ним елементом якого є формування проєктної групи,
тобто створення команди, яка буде безпосередньо реа$
лізовувати проєкт, цей етап передбачає залучення
співробітників та нових учасників; 3) проєктування мо$
делі компетенції, тобто обробка інформації щодо тих
завдань, які повинні виконувати співробітники, виділен$
ня стандартів поведінки, формування системи контро$
лю; 4) етап доопрацювання моделі на різних рівнях, що
передбачає визначення кількості рівнів, які включатиме
кожна з компетенцій, практика реалізації проєктів доз$
воляє виділити 3—5 рівнів; 5) здійснення формування
профілів компетенцій під конкретні посади та робочі
місця.
Таким чином, розробка моделі компетенцій проєк$
ту — це складна та специфічна робота, яка вимагає знан$
ня теорії та практики впровадження проєктів.
Розглянемо практичну реалізацію такого підходу на
прикладі одного з відомих представників вітчизняної
взуттєвої галузі — ТОВ "Белста" [4]. Проведений про$
цес оцінки робочої компетенції на підприємстві вклю$
чив шість основних етапів:
1 етап — визначення критеріїв ефективності вико$
нання (встановлення чітких показників — обсягів про$
дажів, прибутку, продуктивності; рейтинги колег, під$
леглих та клієнтів);
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Таблиця 2. Оцінка ефективності впровадження
компетентнісної моделі в управлінні проєктами середніх підприємств легкої промисловості в Україні

Роки

2013
2014
2015
2016
2017
2018

Витрати
на
персонал
млн грн
2890,975
2385,553
3071,741
3919,628
5473,484
7082,801

Кількість
найманих
працівників
на підприємствах, осіб

Сер. річні
Обсяг
витрати на
реалізації
одну особу
продукції,
персоналу,
млн грн
тис. грн

70240
62677
61434
65710
67880
71088

7789,912
10010,657
14843,370
17699,687
20960,219
26454,881

41,159
38,061
50,001
59,650
80,635
99,634

Сер. річний
обсяг
реалізації
продукції на
одну особу
персоналу,
тис. грн
110,904
159,718
241,615
269,361
308,783
372,143

Частка
витрат на
персонал в
обсязі
реалізації
продукції,
%
37,11
23,83
20,69
22,15
26,11
26,77

Джерело: розраховано авторами на основі [6; 7].

2 етап — формування відповідної вибірки для виз$
начення "середніх", найкращих виконавців та мінімаль$
но допустимого рівня виконання;
3 етап — збір даних (спостережень за робочими дія$
ми, інтерв'ю щодо професійних навиків, створення бази
даних експертної системи, застосування методу 360 гра$
дусів);
4 етап — визначення завдань та вимог до компе$
тенцій працівників (елементи та етапи виробничих опе$
рації; характеристики кращих виконавців виробничих
операцій) і як результат — розробка "моделі компе$
тенцій";
5 етап — уточнення моделі компетенцій (виведення
іншої критеріальної вибірки);
6 етап — розробка процедурних додатків (схема
відбору, обов'язкові тренінги, план професійного роз$
витку, логарифм атестації ефективності працівника,
система програм навчання й професійного розвитку
тощо).
Варто зазначити, що основними компетентнісними
цінностями ТОВ "Белста", на нашу думку, мають стати:
здатність використовувати можливості ринку та ініціа$
тивність команди для синергії рішень розвитку, інновації
для збільшення капіталізації бізнесу; заохочення до
професійного та персонального розвитку співробіт$
ників, зацікавленість у самонавчанні та здобутті управ$
лінського досвіду в реальних умовах виробництва; опе$
раційна ефективність: застосування підходів (Lean,
Kaizen, TOC) та їх інструментів для зменшення втрат у
виробничих та управлінських процесах, підвищення
маржинальності продукту; якість, що розглядається як
ознака професійного управління та конкурентної пере$
ваги; прозорість, тобто формування прозорості про$
цесів управління на всіх рівнях компанії з метою підви$
щення ефективності управління та інвестиційної при$
вабливості компанії.
Крім того, виявлено процеси, які не підвищують
ключові компетентності ТОВ "Белста": атестація роз$
глядається керівниками як формальність та відволікан$
ня від основних робочих обов'язків; для представників
менеджменту їх призначення членами атестаційної
комісії сприймається як покарання.
У системі підбору персоналу на підприємстві виді$
лено таку схему:
1. Етап — підготовки. Керівники підрозділів нада$
ють службі управління людськими ресурсами заявку на
підбір кандидата. Заявка містить: назву посади і струк$
турного підрозділу; рівень підлеглості посади; вимоги
до претендента; загальну характеристику умов праці та
робочого місця. Уточняються посадові інструкції май$
бутнього співробітника та визначається перелік компе$
тенцій.
2. Етап — пошуку, залучення і первинного відбору
кандидатів. Відбувається складання і розміщення ого$
лошення про відкриття вакансії; прийняття та розгляд
резюме кандидатів; первинний відбір кандидатів через
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попередню телефонну бесіду. Виставляється оцінка
відповідності кандидатів; формується група канди$
датів.
3. Етап — інтерв'ю за компетенціями. Це проведен$
ня співбесіди та тестування свого професійного рівня.
Після цього відбувається проходження інтерв'ю за ком$
петенціями. Після завершення інтерв'ю здійснюється
оцінка рівня набутих компетенцій.
4. Етап — прийняття рішення по претендентам.
Відбувається аналіз результатів інтерв'ю усіх канди$
датів, оцінка сильних і слабких сторін та їх потенціалу.
5. Етап — проходження випробувального терміну.
Успішне проходження новачком випробувального є
умовою зарахування на посаду.
Для оцінки менеджерів всіх рівнів ТОВ "Белста" за$
стосована методика "Центру оцінки і розвитку" ЦОіР
(Assessment and Development Center) [5], яка дозволяє
оцінити не лише рівень ключових компетенцій праців$
ника, але й визначити його потенціал, а в подальшому
виокремити шляхи майбутнього навчання. Крім того, на
підприємстві постійно проходить навчання працівників
(менеджерів, дизайнерів, майстрів, висококваліфікова$
них робітників та швачок). Загальні видатки на такі на$
вчання у 2020 році складали 129200 грн, у тому числі:
на обов'язкове навчання — 67200 грн; на внутрішнє —
12000 грн; та навчальні курси для фахівців — 50000 грн
[4].
Впродовж двох останніх років спостерігається по$
стійне підвищення кваліфікації у ТОВ "Белста", загалом
157 осіб, при чому у 2019 році — 120 осіб, а у 2020 році —
127, які торкнулись всіх професійних груп. Це дозволи$
ло стабілізувати діяльність підприємства та вивести його
в провідні українські підприємства з виробництва взут$
тя. У виробничій програмі такі зміни дозволили збільши$
ти річні потужності і випускати 3,5 млн пар взуття на
рік, а продукція пройшла сертифікацію та відповідає
усім вимогам й стандартам України та інших країнах,
де підприємство має фірмові магазини і представницт$
ва.
Спробуємо оцінити компетентнісний підхід в проєк$
тному управлінні на середніх підприємствах легкої про$
мисловості України. Для розрахунку взято дані ВЕД 13,
14 і 15, тобто текстильного виробництва, виробництва
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (у т.ч.
виробництва взуття). Серед них взято до розгляду лише
суб'єкти середнього підприємництва.
Проведемо обрахунок даних, які стосуються витрат
на оплату персоналу, кількості персоналу та обсягів
виручки за реалізовану продукцію. Вирахуємо обсяг
випуску продукції на одного працівника, тобто розра$
хуємо продуктивність праці у грошовому вимірі. Вста$
новимо середньорічні витрати на оплату праці в розра$
хунку на одного працівника та знайдемо частку витрат
на персонал підприємств в обсязі виручки, тобто оціни$
мо зарплатомісткість підприємств легкої промисловості
(табл. 2).
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Рис. 1. Продуктивність праці і зарплатомісткість вітчизняної легкої промисловості
у розрахунку на одну особу персоналу
Джерело: побудовано на основі [6; 7].
Таблиця 3. Динаміка інноваційної активності на промислових підприємствах в Україні
у 2016—2020 рр.

Сфери діяльності
Промисловість
Надання інформаційних
послуг
Усього

2016-2018
4060
83

Частка кількості
інноваційно активних
підприємств у загальній
кількості підприємств, %
2018-2020 2016-2018
2018-2020
1550
29,5
12,9
13
30,2
4,8

8173

2281

Кількість інноваційно
активних підприємств,
одиниць

28,1

8,5

Джерело: розраховано авторами на основі [6].

Розрахунок вказав на стійку тенденцію підвищення
продуктивності праці впродовж 2013—2018 рр. з се$
реднім темпом приросту 27,4%. Водночас фонд оплати
праці за аналогічний період збільшився лише на 19,3%.
Зарплатомісткість знижувалась в 2014—2015 рр., коли
середнє падіння складало 1,34 рази. Різке зростання по$
казника спостерігається у 2017 р. у 1,18 рази порівняно
з 2016 р., що вказує на приділення уваги системі компе$
тенції працівників підприємств (рис. 1).
Водночас щодо кількості підприємств, у тому числі
і середніх, в Україні спостерігається загальна тен$
денція — скорочення з 2014 року. Серед цього тренду
2019 рік охарактеризувався частковим їх зростанням, а
у 2020 році знову падінням. Такі зміни останніх двох
років є реакцією підприємців на введенні урядом обме$
ження, а відтак і падінням купівельної спроможності на$
селення [7].
На національному рівні при впровадженні компетен$
тнісного підходу в проєктному управлінні середні про$
мислові підприємства стикаються з низкою труднощів:
1. Інституційний чинник. Фактично, в Україні не
створено повноцінний інститут власності, а інститут
інтелектуальної власності не відповідає вимогам євро$
пейської правової системи.
2. Структурні зміни економіки. Сформувалась еко$
номіка, в якій переважно домінуючі позиції займають
низькотехнологічні галузі промисловості, сільського
господарства та сфери обслуговування. Це в свою чер$
гу призводить до формування попиту на малокваліфі$
ковану та подекуди ручну працю, що в апріорі передба$
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чає низький рівень продуктивності і оплати праці най$
маних працівникам.
3. Державна економічна політика впродовж ос$
танніх 5 років спричинила уповільнення розвитку
підприємництва. Відтак більшість населення зазнали
прояву бідності та зростання тарифів на базові кому$
нальні послуги електрики та газу.
Попри реалізацію Концепції стратегії МСП впро$
довж 2017—2020 рр., що передбачала поліпшення по$
зиції України у рейтингу Світового банку "Doing
Business" (до рівня першої двадцятки); збільшення част$
ки інноваційних підприємств з 14,6% (2014 р.) до 20%;
збільшення частки ринків з конкурентною структурою
з 42,7% (2015 р.) до 49,5%, активний розвиток середньо$
го підприємництва у виробництві не відбувся [8].
Статистичні дані фіксують навіть зворотну тенден$
цію — спостерігається скорочення інноваційної діяль$
ності вітчизняних промислових підприємств (табл. 3).
Таким чином, загальний інноваційний процес в Ук$
раїні в промисловій сфері має тенденцію до зменшення
активності. Це засвідчує, що середні промислові під$
приємства України знаходяться в складному економіч$
ному середовищі, яке визначається державною еконо$
мічною політикою та відсутністю реальної розбудови
інституту інтелектуального права.
ВИСНОВКИ
У проведеному дослідженні вперше виявлено особ$
ливості застосування компетентнісного підходу в
проєктному управлінні середнім інноваційним промис$
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ловим підприємством. Відзначено, що проєктний метод
є мотиваційним чинником у професійному та кар'єрно$
му рості персоналу. Однак таке мотиваційне впровад$
ження вимагає широкої організаційної підготовки та
значних зусиль служби кадрового забезпечення під$
приємства.
Сучасні технології у системі підбору персоналу у
розвинених країнах перейшли на підбір персоналу за
принципом професійної компетентності, що дозволяє
формувати моделі компетенцій. На основі такої тен$
денції охарактеризовано структуру розробки моделі
компетенцій проєкту для середнього промислового
підприємства. Проведено порівняльну характеристику
реалізації компетентнісної моделі управління персона$
лом на вітчизняному підприємстві. Така модель визна$
чила загальні корпоративні компетенції, що дозволило
досягти конкурентних переваг підприємству та налаго$
дити службу персоналу.
Подано методику визначення ефективності впро$
вадження компетентнісної моделі на вітчизняних сис$
темах управління через загальнодоступні статистичні
дані. При цьому відзначено, що такі системи почали
впроваджуватись з 2017 року, що забезпечило зростан$
ня продуктивності праці приблизно в 1,5 рази (для лег$
кої промисловості).
Реалізація компетентнісного підходу в проєктному
управлінні середніх промислових підприємств у вітчиз$
няній економіці стикається з системною перепоною, яка
є наслідком перехідної економіки. В основі такої пере$
пони є інституційний чинник. Фактично, в Україні не
створено повноцінний інститут власності, а інститут
інтелектуальної власності не відповідає вимогам євро$
пейської правової системи. Крім того, структурні зміни
економіки та урядова економічна політика не дозволяє
активно розвивати інноваційному підприємництву.
Напрями наступних досліджень будуть зорієнтовані
на оцінку наявних і потенційних результатів застосуван$
ня компетентнісного підходу у впровадженні окремих
інноваційних проєктів на середніх промислових підприє$
мствах, зважаючи на специфіку розробки і реалізації
таких проєктів, з особливою увагою до обраного орієн$
тиру на підвищення якості продукції для виходу на нові
міжнародні ринки.
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IMPROVING THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE IN THE FORMATION
AND DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL: PRACTICAL STEPS
AND APPLIED ASPECTS OF IMPLEMENTATION

Серед основних факторів формування і розвитку людського капіталу важливе місце посідає вища
освіта. Наведено результати аналізу Стратегії розвитку вищої освіти в України на 2021—2031 роки. ЗазQ
начено, що ця стратегія охопила питання, пов'язані з підвищенням якості підготовки фахівців з вищою
освітою та їх конкурентоспроможністю на ринку праці. Аналіз дозволив виокремити зміст і перелік кроків,
які потребують більш поглибленого розгляду і першочергової реалізації і запропонувати заходи їх забезQ
печення. Підкреслено, що частину завдань, передбачених стратегією, доцільно вирішувати в значно коQ
ротший строк, ніж заплановано. Запропоновано звернути увагу на відсутність унормованої компоненти
системи управління вищою освітою України. Зазначено, що сьогодні питаннями вищої освіти займається
низка авторитетних органів, але їх дії недостатньо узгоджені за змістом (є дублювання функцій і завQ
дань), за окремими повноваженнями і відповідальністю, що негативно впливає на досягнення поставлеQ
них завдань. Доведено необхідність розробки концепції структурного удосконалення управління систеQ
мою вищою освітою і вирішення питань упорядкування взаємодії її складників і методологічного управQ
ління процесами їх взаємодії, гармонізації їх вертикальних внутрішніх зв'язків, повноважень і відповіQ
дальності.
Among the main factors in the formation and development of human capital an important place is occupied
by higher education. The results of the analysis of the Strategy for the Development of Higher Education in
Ukraine for 2021—2031 are presented. It is noted that this strategy covered issues related to improving the quality
of training of specialists with higher education and their competitiveness in the labor market. The analysis allowed
us to identify the content and list of steps that require more inQdepth consideration and priority implementation
and propose measures to ensure them. It is emphasized that some of the tasks envisaged by the strategy should
be solved in a much shorter time than planned, as the result of their solution creates and strengthens the
fundamental contentQoriented basis of organizational streamlining of processes in higher education institutions
of the country. Such tasks are: solving the problem of balancing the needs of specialists with higher education,
taking into account the needs of the state, the labor market, the needs of regions, local communities and employers;
determination of the current and strategic volume of applicants for higher education by professions and
specialties; organizational arrangement of the practical part of education of students, future specialists for their
acquisition of practical skills and abilities; issues of employment of graduates of higher education institutions
who studied at public expense and promotion of employment of graduates who paid for their studies
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independently; organization and remuneration of scientific and pedagogical workers, etc. Possibilities of their
fast decision are considered. It is proposed to pay attention to the lack of a standardized component of the
management system of higher education in Ukraine. It is noted that today a number of authoritative bodies deal
with higher education issues, but their actions are not sufficiently coordinated in terms of content (there is
duplication of functions and tasks), individual powers and responsibilities, which negatively affects the
achievement of tasks. The necessity of development of the concept of structural improvement of management of
system of higher education and the decision of questions of streamlining of interaction of its components and
methodological management of processes of their interaction, harmonization of their vertical internal
communications, powers and responsibilities is proved.

Ключові слова: вища освіта, стратегія, розвиток, цілі, завдання, заклади вищої освіти, конкурентоспро
можність.
Key words: higher education, strategy, development, goals, objectives, higher education institutions,
competitiveness.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Із розробкою Стратегії розвитку вищої освіти в
України на 2021—2031 роки (далі — Стратегія) [1], підго$
товленої на виконання Указу Президента України [5],
можна констатувати, що країна підійшла до реальних
кроків у вирішенні значної частки накопичених проблем
у системі вищої освіти, подолання яких повинно ство$
рити умови для переходу на креативну освіту, підвищи$
ти її імідж рівень надання вищої освіти в Україні.
До робочої групи розробників Стратегії входило по$
над 100 фахівців з основних питань розвитку вищої осві$
ти (керівники провідних вищих навчальних закладів Ук$
раїни, представники центральних органів виконавчої
влади, широке коло науковців і представників громадсь$
кості). Пропозиції представників органів виконавчої
влади, експертного співтовариства, освітян і науковців,
громадськості та бізнесу щодо місії, візії, цілей і зав$
дань Стратегії узагальнювалися та обговорювались
широким колом учасників, у т. ч. Міністерством науки і
освіти України (головний розробник), Національним
інститутом стратегічних досліджень, Національною
академією наук України, громадськими організаціями,
бізнесовими структурами, а всі складники Стратегії в
процесі розробки розглядались за багатьма варіантами.
Пропозиції щодо її змісту надали ЗВО — 56 %, міністер$
ства — 19 %, представники бізнесу — 5 %, громадські
організації — 4 % та інші. При виборі змісту Стратегії
враховувався досвід високорозвинутих країн і власний
позитивний досвід. Водночас у змісті Стратегії є і низка
декларативних цілей розвитку вищої освіти України, які
не мають визначених завдань і індикаторів досягнення і
недостатньо розкривають очікувані результати досяг$
нення поставлених цілей. Це мотивує до подальшої ува$
ги до питань розвитку системи вищої освіти, які недо$
статньо представлені в Стратегії.
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми розвитку вищої освіти досліджуються
багатьма зарубіжними вченими, серед них: Ф. Альтбах,
Г. Келлі, К. Павловський, А. Річардсон, П. Скотт, А. Га$
лаган, Б. Гершунський, О. Ліферов, В. Садовничий та ін.
Пошуком ефективних механізмів реформування вищої
освіти, проблемними питаннями підготовки і перепідго$
товки фахівців займалися і продовжують займатися
відомі українські вчені: В. Андрущенко, Г. Атаманчук,
Ю. Бабанський, В. Бакуменко, В. Бурега, Д. Дзвінчук,
М. Згуровський, Н. Липовська, В. Луговий, В. Князєв,

www.economy.in.ua

Н. Нижник, Л. Прокопенко, С. Серьогін, В. Тертичка та
ін. [11]. Попри наявність вагомих теоретичних, методич$
них і практичних здобутків вітчизняних учених, держав$
них реформаторських заходів і пропозицій суспільних
організацій, які опікуються якістю освіти і рівнем ком$
петенції молодих фахівців, не всі питання, пов'язані із
системними проблемами вищої освіти, вирішені.
МЕТА СТАТТІ
Розглянути основні напрями розвитку вищої освіти
прийняті державою, отримати уявлення про їх повно$
ту, доцільність, своєчасність і вичерпність. Запропону$
вати невраховані можливості подальшого розвитку
вищої освіти України і методи їх реалізації.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У передмові розробленого тексту Стратегії пред$
ставлений розгорнутий аналіз стану системи вищої ос$
віти країни, який дозволяє уявити всю глибину проблем
і можливостей її подальшого розвитку. Наведені аналі$
тичні дані надають глибоке уявлення про стан вищої
освіти в частині використання державою її результатів.
Так, у 2018 р. офіційно працевлаштовані 12,1 % випуск$
ників закладів вищої освіти (ЗВО), тобто майже 88 %
молодих фахівців вимушені працевлаштовуватись само$
стійно. Індекс володіння українськими випускниками
навичками, необхідними для роботи становить 69,9 [1,
с. 16]. Відповідно до інформації Державної служби ста$
тистики України [10] в Україні, починаючи з 2008 р.
відбувається процес поступового скорочення кількості
здобувачів вищої освіти. Кількість випускників ЗВО
зменшилась на 41,4 %, також знизилась кількість охо$
чих навчатися в магістратурі й аспірантурі. Зменшується
загальна чисельність високопрофесійних науково$педа$
гогічних працівників ЗВО. Так, за період 2010—2019 рр.
звільнились 135 тис. осіб викладачів (22 %). Заробітна
плата науково$педагогічного персоналу ЗВО в Україні
у 2017/2018 н. р. найбільш кваліфікованого персоналу
(професорів) становила 5,7 тис. дол. США на рік (у Ве$
ликій Британії — 116,7 тис. дол. США, у Німеччині —
99,5 тис. дол. США), викладачів (лекторів) — 4,7 тис. дол.
США в Україні, у Великій Британії 54,2 тис. дол. США,
у Німеччині — 58,8 тис. дол. США [1, с. 19]. Існують і
інші проблемні питання. Такий темп нарощення проблем
у системі вищої освіти потребує їх негайного вирішен$
ня, тому, далека 10$річна перспектива очікування пози$
тивних змін може практично не досягти поставленої
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мети — забезпечити сталий інноваційний розвиток Ук$
раїни шляхом підготовки висококваліфікованих фахів$
ців, створення та поширення знань, формування інте$
лектуального, соціального та духовного капіталу сус$
пільства, готового до викликів майбутнього [1, с. 35].
Водночас слід зазначити, що майбутнє потребує конку$
рентоспроможної системи вищої освіти не через декіль$
ка років, а зараз і сьогодні. До того ж частина поставле$
них операційних цілей Стратегії повинна вирішуватись
не послідовно, а паралельно. З огляду на те, що досяг$
нення кожної поставленої стратегічної цілі повинні
відображати властиві саме їм індикатори, оцінку досяг$
нення цілей доцільно представляти низкою конкретних
здобутків при вирішенні поставлених завдань і динамі$
ку зміни стану. В той же час, наприклад, операційна ціль
2.1, для реалізації якої визначено 7 завдань, має усього
2 індикатори оцінювання [1, с. 41], при цьому 5 інших
завдань не зрозуміло як оцінювати, що не сприяє їх своє$
часному якісному і відповідальному здійсненню. Існу$
ють і інші недостатньо визначені умови реалізації цільо$
вих завдань. І хоча очевидно, що в процесі їх практич$
ної реалізації склад індикаторів може бути уточнений і
переглянутий, але відсутність їх чіткого визначення на
початку реалізації реформаторських заходів не робить
їх конкретними, зрозумілими, такими, що викликають
довіру і створюють умови для контролю за здійсненням.
Руйнування іміджу вищої освіти в українському
суспільстві підігрівається безпідставними звинувачення$
ми самих ЗВО в погіршенні їх стану, негативними діями
щодо якості освіти з боку органів влади і підприємниць$
ких структур, господарюючих суб'єктів і навіть висло$
вами деяких учених, які не заглиблюються у вирішення
цієї проблеми і не ставлять завдання ліквідувати про$
яви такого стану і попіл на систему освіти продовжує
сипатись. Негаразди в системі вищої освіти почались з
1990$х рр., коли з'явилися численні питання з реформу$
вання і перебудови органів влади, системи управління
галузями народного господарства і їх структурних ла$
нок. За цей час система вищої освіти також реформува$
лась, але увага була прикута до вирішення внутрішніх
проблем, пов'язаних із пошуком змістовної, теоретико$
методологічної основи нових форм, методів, технологій
і процесів навчання в умовах становлення ринкової еко$
номіки. Деструктивний вплив на погіршення стану сис$
теми вищої освіти почався зі зниження рівня фінансу$
вання її діяльності з боку держави. Ст. 78 Закону Ук$
раїни "Про освіту" [2] визначає, що держава забезпе$
чує асигнування на освіту в розмірі не менше ніж 7 % від
ВВП за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів
та інших джерел фінансування, незаборонених законо$
давством. Але майже весь час, за винятком 2010 р., ця
норма порушується. Так, у 2018 р. сума недофінансу$
вання галузі освіти становила 15,7 %. Частка витрат на
вищу освіту у відсотках до видатків зведеного бюджету
з 2015 р. по 2018 р. зменшилася з 4,6 % до 3,5 %, а у
відсотках до ВВП зменшилася з 1,6 % у 2015 р. до 1,3 %
у 2018 р. і до 1,2 % у 2019 р. Такі обсяги відповідають
рівню 2016 р. країн ЄС$ОЕСР, але через наявні різниці
між системами вищої освіти різних країн однозначне
порівняння неможливе [1, с. 16 — 17].
Відмічаючи глибоке опрацювання даних про стан і
проблеми вищої освіти, наведені в стратегічних доку$
ментах (Стратегія сталого розвитку України до 2030 ро$
ку, Національна економічна стратегія на період до
2030 року, Державна стратегія регіонального розвитку
на 2021—2021 роки, Стратегія реформування держав$
ного управління України на 2022—2025 роки та ін.), які
дозволяють впевнитись у їх значущості і своєчасності
вирішення проблемних питань, слід зазначити що жо$
ден із документів не містить інформації про роль, стан,
напрями та заходи з підвищення ефективності профе$
сійного кадрового ресурсу і відтворення людського ка$
піталу. Це призводить до погіршення ситуації в усіх га$
лузях. Хоча очевидно, що перш ніж щось створювати,
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оновлювати і розвивати, необхідно розглянути і ліквіду$
вати причини, які викликали негативні наслідки (тен$
денції) цього стану. Для отримання об'єктивної інфор$
мації при виборі напрямів розвитку недостатньо вико$
ристовувати тільки статистичні дані і існуючі методи
аналізу. В цьому випадку мова йде про методи Форсайт
і Інсайт. Перший дозволяє уточнити надбання і стан ана$
лізованого явища, розкрити порушення, недостатню фа$
ховість і відсутність відповідальності за існуючі негараз$
ди. Другий — проаналізувати і переосмислити причини
виникнення такого стану вищої освіти, розглянувши її
попередній рівень, його переваги чи недоліки.
Напрями і заходи вищої освіти в України, передба$
чені Стратегією, побудовані в більшості на основі зару$
біжних рекомендацій, але не слід забувати, що багато
зарубіжних країн використовували досвід радянської
вищої освіти, в якій українські ЗВО користувалися ве$
ликою повагою. Тому в кроках реалізації Стратегії до$
цільно було б використати хоча б частково досвід влас$
ної країни.
Аналізуючи сучасний стан системи вищої освіти з
точки зору пошуку шляхів підвищення її якості, слід
почати розгляд цієї проблеми з оцінки досконалості
організації і змістовного наповнення її складників, їх
теоретико$методологічного, організаційного матеріаль$
но$технічного і кадрового облаштування і забезпечен$
ня.
Питання, на які необхідно отримати відповіді, до$
цільно поділити на дві відокремлені, але споріднені і па$
ралельно існуючі групи: 1) для якої сфери і виду діяль$
ності необхідно здійснювати підготовку фахівців, чому
їх слід навчати, у якій функціонально спрямованій діяль$
ності будуть затребувані їх професійні знання тощо?
2) хто навчатиме, із яких складників, на основі якого те$
оретико$методологічного і технологічного базису слід
будувати навчальні процеси, які необхідні умови для їх
якісного плину і хто саме (який склад фахівців) пови$
нен бути задіяний у навчальному процесі, які моти$
ваційні умови слід забезпечити для їх ефективної діяль$
ності?
Оскільки питань, пов'язаних із розвитком вищої
освіти в Україні, дуже багато, розглянемо ті з них, які,
на наш погляд, на сучасному етапі є найбільш пріори$
тетними. Передусім слід зазначити, що узагальнене оц$
інювання якості знань вищої освіти України в останні
роки досить ретельно здійснює Національне агентство
із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Так,
здійснюється акредитація освітніх програм за критері$
ями оцінки якості і їх відповідності стандартам освіти,
надається організаційна і консультативна підтримка
ЗВО в організації навчальних процесів, що є вагомою
допомогою для підвищення якості процесів освіти. Вод$
ночас не на всі проблемні питання розвитку освіти НА$
ЗЯВО може вплинути. Серед них проблема невідповід$
ності в структурі підготовки фахівців за професіями і
спеціальностями реальним потребам економіки країни.
Це питання виникло через недостатню увагу до нього
передусім органів державного управління та місцевого
самоврядування країни, регіонів. Хоча в умовах сучас$
ного розвитку інформаційних технологій і цифрової
економіки, можливостей державної і регіональної ста$
тистики, галузевих статистик і суб'єктів господарюван$
ня воно може бути вирішено за достатньо короткий
строк. Для цього потрібна розширена інформація щодо
статистики праці, яка надається у звітності господарю$
ючих суб'єктів різних форм власності, щодо показників
чисельності працюючих фахівців з вищою освітою за
професіями, спеціальностями і віком, а також щодо очі$
куваної кількості робочих місць для осіб з вищою осві$
тою з огляду на подальший коротко$ і довгостроковий
розвиток. Оскільки звітність ЗВО стосовно цих показ$
ників уже існує, то навіть просте порівняння цих даних
дає корисну інформацію для прогнозування потрібної
кількості підготовки фахівців на найближчий час і в перс$
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пективі. До речі, слід зазначити, що науковці вже зап$
ропонували низку економіко$математичних моделей
прогнозування потреб підготовки фахівців, у тому числі
і для робочих спеціальностей за потребами регіонів і
підприємств [6; 7].
Для отримання відповіді на це питання при розробці
стратегій соціально$економічного розвитку галузей, а
також територіальних і національних стратегій перші
кроки здійснила Державна служба статистики України.
Сьогодні органи статистики суттєво розшили і погли$
били надавані широкому загалу статистичні дані про
штатних працівників у країні за видами економічної
діяльності, за професійними групами і професіями за$
галом, за галузями промисловості і народного господар$
ства, за рівнем зайнятості населення, за кількістю ва$
кансій, за професійними групами на рівні розділу Кла$
сифікатора професій та іншими демографічними і соц$
іальними статистичними даними. Регулярно видаються
статистичні збірники, які містять інформацію для ши$
рокого кола теоретичних розвідок з управління випус$
ком і зайнятістю висококваліфікованих фахівців [10]. Ці
показники формують широку базу аналітичних дослід$
жень у галузі освіти і розвитку людського капіталу. Стає
очевидним, що інформація для обліку зайнятого насе$
лення за професіями, спеціальностями і віком праців$
ників, які сьогодні займають відповідні посади, просто
не є затребуваною при визначенні потреб підготовки
фахівців з вищою освітою відповідного профілю. Іна$
кше не зрозуміло, чому для надання відповіді на це за$
питання необхідно розглядати його у складі стратегіч$
них цілей Стратегії розвитку. Доцільно згадати історію
вирішення цього питання трохи більше як 30 років тому,
коли випускники українських ЗВО направлялись на ро$
боту за попередніми заявками підприємств усього Ра$
дянського Союзу, на вакантні робочі місця з гарантова$
ною заробітною платою і роботою протягом не менш
як 3 років і навіть реальною допомогою у вирішенні
житлових проблем. Сьогодні існуючі масштаби держав$
ного сектору економіки України для розрахунку потреб
фахівців і їх працевлаштування не складають труднощів,
головне — необхідно привернути спільну увагу до цієї
проблеми в регіонах, на державних підприємствах, цен$
трах зайнятості і ЗВО. Ці дані повинні оприлюднюва$
тись і для здобувачів вищої освіти. Наявність такої
інформації допоможе упорядковувати структуру набо$
ру студентів у ЗВО, допомагатиме господарюючим
суб'єктам у пошуку фахівців, а прагматично налашто$
ваній молоді — у виборі напрямів навчання.
На окрему увагу заслуговує проблема суттєвого
підвищення якості освіти до рівня володіння знаннями
і практичними навичками, які вимагаються від май$
бутніх фахівців. Руйнування системи організації прак$
тичного навчання студентів і зняття відповідальності
держави за працевлаштування молоді поглибили цю
проблему. Підприємства (організації) перестали опла$
чувати керівництво виробничих і переддипломних
практик студентів, а інформація про їх стан і діяльність
господарюючих суб'єктів за всіма напрямами стала
практично "закритою". Проходження виробничих
практик звелось до проведення "екскурсій" на підприє$
мствах (організаціях), а організація практик в універ$
ситетських лабораторіях, які давно не мають достат$
нього і належного оновлення основних фондів, зроби$
ли інформаційне наповнення дипломних проєктів пе$
реважно теоретико$методичним змістом або проєкту$
ванням на основі віртуальних даних. Практичне навчан$
ня студентів як спосіб підвищення ефективності підго$
товки фахівців з вищою освітою потребує перегляду
змісту і підходів до його організації. Так, ознайомча
практика, спрямована на те, щоб надати студенту по$
вне уявлення про майбутню професію на основі гли$
бокого аналізу інформаційно$аналітичних даних про
її особливості, характер, динаміку змін і стан галузі,
уявлення про види знань і навичок, які потрібно опа$
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нувати в процесі навчання. Студент має переконатися,
що правильно обрав професію.
Головним завданням виробничої (чи дослідної)
практики повинно стати набуття студентом навичок
виконання допоміжних і обслуговуючих функцій май$
бутньої професії. Для цього бажано, щоб були створені
можливості для участі студентів у виконанні таких
функцій. Результатом практики повинно бути отриман$
ня сертифікату (чи свідоцтва) про стажування на від$
повідній обслуговуючій посаді. Організація і відпові$
дальність за досягнення мети практики мають бути по$
кладені, крім викладача ЗВО, на підрозділи управління
персоналом і керівників підрозділів, в якому студент
проходив практику.
Організація дипломної практики, крім збору мате$
ріалів для написання дипломного проєкту чи випуско$
вої роботи, повинна включати практичне стажування на
посаді за фахом професійного профілю. Студент при
проходженні такої практики повинен бути оцінений
фахівцями організації, де вона проводилась, з видачею
посвідчення про результати практики і здатність сту$
дентів до виконання самостійної роботи. Така органі$
зація практичного навчання майбутніх фахівців з вищою
освітою буде відповідати вимогам підприємницьких та
інших структур до працевлаштування молоді.
Сьогоднішні виклики в економічній діяльності галу$
зей народного господарства пов'язані з появою інно$
вацій у технічних та технологічних процесах, їх іннова$
ційним та інформаційним забезпеченням, що мотивують
до накопичення і розвитку знань існуючих професій і
передбачення нових професій і нових напрямів у фор$
муванні професійної структури і спеціальностей здобу$
вачів вищої освіти. Ця проблема є загальнодержавною і
повинна вирішуватись, у тому числі в ЗВО, за умови
підвищення їх конкурентоспроможності, тим паче шля$
хи її вирішення існують.
Сьогодні організація практик студентів на підприє$
мствах і в організаціях покладена на ЗВО. І, на перший
погляд вони справляються з вирішенням цього питан$
ня, договори укладаються, але відповідальність під$
приємств за якість проходження практик і допомогу
студентам у надбанні необхідних практичних навичок
за майбутньою професією майже відсутня.
В організації практичного навчання майбутніх ви$
пускників необхідне врахування реалій сьогодення.
Очевидно, що організацію практик студентів на різних
підприємствах (організаціях) слід здійснювати не про$
сто на основі укладання договорів про проходження
практики, а відповідно до договорів про співпрацю з
бізнесовими і державними суб'єктами господарюван$
ня у практичному навчанні студентів на умовах
взаємовигідного партнерства і налагодження ділової
співпраці, які б ураховували обов'язок держави опла$
чувати керівництво практик і їх консультативну, орган$
ізаційну, змістовно$практичну допомогу в освоєнні
здобувачами вищої освіти практичних навичок. В обо$
в'язки підприємств повинно входити надання об'єктив$
ної і повної інформації для виконання реальних кур$
сових і дипломних робіт за попередньо узгодженої
тематикою, що надається ЗВО після узгодження із са$
мими підприємствами; запрошення представників
підприємств для керівництва випусковими роботами
здобувачів. Створення таких мотиваційних умов
співпраці і практичної підготовки студентів може ста$
ти і кроком у вирішенні питання майбутнього працев$
лаштування випускників, хоча для такого серйозного
кроку необхідні певні пільгові умови і для підприємств
роботодавців, наприклад зниження з боку держави
соціального податку на фонд оплати праці молодих
фахівців протягом перших років, або надання інших
привілеїв, пов'язаних із держзамовленнями на продук$
цію, що виготовляється, або зниження державних чи
місцевих виплат на надання послуг ресурсного харак$
теру тощо.
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На Всеукраїнському форумі "Україна 30. Трудові
ресурси" зазначалось, що держава повинна стати голов$
ним конкурентним роботодавцем, а відтак працевлаш$
тування молоді загалом, і професійно підготовлених,
цілеспрямованих, бажаючих досягти найвищих резуль$
татів при виконанні покладених на них функцій фахівців
з вищою освітою, зокрема, повинно стати одним із го$
ловних завдань влади на всіх рівнях [12].
У Стратегії чітко не простежується зв'язок профе$
сійних знань, які здобуваються сьогодні в системі вищої
освіти, з професіями і знаннями майбутнього. Удоско$
налення змістовного наповнення існуючих посад май$
бутніх фахівців і кваліфікації порівнюється із переліком,
затверджених Кабінетом Міністрів України, галузей
знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготов$
ка здобувачів вищої освіти [4]. Майже не ставляться
питання підготовки фахівців за професіями майбут$
нього. Так, у Концепції реформування системи оплати
праці державних службовців [13] у складі критеріїв кла$
сифікації посад хоч і застосовується критерій "профес$
ійне наповнення посад", він не є визначальним, а лише
використовується для опису особливостей попередніх
критеріїв "сім'я посад" і "рівні посад". Фахівці, які бу$
дуть працювати в існуючих групах посад, будуть широ$
ко використовувати алгоритми сучасних дій, які не
містять ознак майбутнього, при цьому навіть їх перелік
наданий за алфавітом. На питання, які фахівці їх повинні
займати в умовах розвинутої цифрової держави і елек$
тронного урядування та швидкості змін у професіях
державних службовців, відповідь знайти складно.
У Національній економічній стратегії України на
період до 2030 р. [23] проблеми вищої освіти не розгля$
даються зовсім, хоча вона є епіцентром економічного
розвитку і його рушійною силою, що здатна створюва$
ти новітні знання, які мають опанувати і реалізувати
фахівці вищої класифікації. Саме на цих фахівців покла$
дається надія найбільшої інноваційності і здатності пе$
реведення економіки України на динамічний рух про$
цесів розвитку.
Сьогодні життя суспільства ілюструє, що з розвит$
ком інформаційних технологій здійснюється інтенсив$
не злиття управлінських фізичних аналогових техно$
логій з цифровими, виникають нові галузі знань профе$
сійної діяльності, нові професії і спеціальності. Перед$
бачення майбутніх тенденцій зайнятості формує і нові
вимоги до здатності фахівців. Особливу роль будуть
відігравати їх гнучкість і розвиток адаптивних умінь. У
звіті "Майбутнє робочих місць 2020", опублікованому
Всесвітнім економічним форумом, керівники управління
персоналом у 15 галузях за участі 300 підприємств з усь$
ого світу надали прогнози появи нових професій, зазна$
чили, що кадровий потенціал буде більш важливим фак$
тором ніж капітал [14]. Для нових категорій професій
прогнозування попиту на вміння, навички, їх сукупність
у 2020 р. сформульовано і зроблено прогноз попиту в цих
вимогах до фахівців уже через 5 років (табл. 1).
Зростає попит і на вміння проєктувати і "будувати
технічні і технологічні технології майбутнього" [15,
с. 41]. Однак вирішення цієї проблеми в Стратегії роз$
витку вищої освіти в України представлено недостат$
ньо. Більш того, вона не має належного зв'язку із На$
ціональною економічною стратегією на період до 2030 р.
В останній, освіта розглядається як найвагоміший по$
тенціал економічного зростання, що повинно здійсню$
ватись через відповідну якість. Наголошено, що поло$
ження стратегії економічного зростання необхідно бра$
ти за основу під час підготовки програмних і стратегіч$
них заходів в усіх галузях діяльності, у тому числі діяль$
ності Кабінету Міністрів та міністерств, необхідності
приведення у відповідність до нею усіх законодавчих і
нормативних документів для збалансування і синхроні$
зації їх дій зі стратегією і з урахуванням пріоритетів еко$
номічного зростання і векторів розвитку держави.
Відмічено, що викликами і бар'єрами розвитку націо$
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нальної економіки може стати відсутність молодих
фахівців з організації реалізації цілей розвитку еконо$
міки країни, недостатня кількість ІТ$спеціалістів, і хоча
їх вже навчається близько 27 тис., через трудову мігра$
цію їх зостається в країні близько 4 %. Цільовим інди$
катором розвитку галузі інформаційно$комунікаційних
технологій визначено 400 — 500 тис виконавців рівня
Senior, у тому числі 30 тис. — у сфері штучного інтелек$
ту і 20 компаній "unicorns".
Стає очевидним, що відсутність інтенсивного роз$
витку системи вищої освіти в Україні, можливий дефі$
цит кваліфікованих фахівців, здатних до постійної адап$
тації й опанування нових професійних навичок, нового
світогляду та нових підходів у різноманітних контекстах
і напрямах нових видів діяльності, може суттєво обме$
жити зростання конкурентоспроможності господарю$
ючих суб'єктів і країни в цілому. Водночас ключова роль
освіти і знань та їх опанування і створення особливих
умов реалізації чітко сформовані в Законі України "Про
наукову і науково$технічну діяльність", в якому наго$
лошено, що "рівень розвитку науки і техніки є визна$
чальним чинником прогресу суспільства, підвищення
добробуту громадян, їх духовного і інтелектуального
зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної
державної підтримки розвитку науки як джерела еко$
номічного зростання і невід'ємної складової національ$
ної культури та освіти, створення умов для реалізації
інтелектуального потенціалу громадян у сфері науко$
вої і науково$технічної діяльності, забезпечення вико$
ристання досягнень вітчизняної та світової науки і тех$
ніки для задоволення соціальних, економічних, культур$
них та інших потреб" [3].
Потреба у фахівцях нового покоління сьогодні вже
практично відчувається при пошуку фахівців і форму$
вання у них необхідних здібностей і якостей, при про$
веденні конкурсів на вакантні посади. Є реальні спроби
формування колективів таких фахівців, пропонуються
для цього і певні методичні підходи. Так, для зайняття
посад державної служби про це свідчить затверджений
у 2016 р. Порядок проведення конкурсу на зайняття по$
сад державної служби [19] та зміни, що внесені до По$
станов Кабінету Міністрів України, що стосувались ре$
формування системи професійного навчання державних
службовців [22]; схвалена у грудні 2017 р. Концепція
реформування системи професійного навчання держав$
них службовців [17], затверджене у 2019 р. Положення
про систему професійного навчання державних служ$
бовців [20]. У 2021 р. затверджені "Методичні рекомен$
дації щодо окремих питань визначення спеціальних ви$
мог до осіб, які претендують на зайняття посад держав$
ної служби категорій "Б" і "В", та підготовки умов про$
ведення конкурсу" [18], "Методичні рекомендації щодо
проведення оцінювання результативності професійно$
го навчання державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування" [16] та внесені зміни до По$
станов Кабінету Міністрів України, що стосуються здо$
буття освіти та професійного навчання державних
службовців [21]. І хоча аспекти в них зроблені не на все$
бічне поповнення професійних знань державних служ$
бовців з урахуванням майбутніх змін, а й на потреби в
знаннях сьогоднішньої системи управління, ці законо$
давчі документи стають реальним поштовхом для вра$
хування вимог і цінностей вищої освіти в майбутньому.
Змінюються вимоги і до пошукачів при проходженні
конкурсів на продовження праці та зайняття вакантних
посад інженерно$технічних робітників, службовців і
керівників у сфері управління персоналом великих
підприємств і тих організацій, установ та закладів, ро$
бота в яких висуває особливі, специфічні вимоги до їх
працівників, для виявлення здібностей яких попередньо
проводяться співбесіди. Втім, слід підкреслили, що існу$
ючий порядок підбору кадрів дуже далекий від доско$
налості і потребує осмислення і системного і змістов$
ного упорядкування. Так, співбесіда не може розкрити
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Таблиця 1. Прогнозування сукупності попиту, вмінь та навичок для фахівців у майбутньому, %

Здібності та навички
Когнітивні здібності
Системні навички
Розв’язання складних
завдань
Навички створення змісту
Навички з обробки даних
Соціальні навички
Уміння керувати
ресурсами
Технологічні навички
Фізичні здібності

Для нових
категорій
професій 2020 р.
15
17
36

Для фахівців
з досвідом
5 років
52
42
40

10
18
18
13

40
39
37
36

12
4

33
31

повністю здатності претендентів ні на існуючі посади,
ні на посади в майбутньому. Поки вони недостатньо
обгрунтовані і залежать від суб'єктивних поглядів членів
комісій з підбору кадрів. Існує необхідність упорядку$
вання цього процесу, особливо для молодих фахівців.
Вважаємо доцільним бесіду проводити у 2 етапи: пер$
ший — на рівні загального ознайомлення з претенден$
том, після чого зарахувати на посаду стажера на пев$
ний час, поставити конкретне завдання та встановити
оплату за його вирішення і призначення наставника для
можливого консультування та надання потрібної інфор$
мації. Завдання повинні бути чітко сформульовані з на$
голошеними очікуваними результатами рішень. Після
цього можлива кінцева бесіда і прийняття рішення сто$
совно працевлаштування.
Потребує поглибленої уваги і організація праці ви$
кладачів ЗВО. У структурі діяльності науково$педаго$
гічного працівника ЗВО виокремлюється навчальна, ме$
тодична, організаційна робота його як викладача та нау$
кова, дослідницька, консультативна, експертна робота,
як наукового співробітника. Норми часу навчальної, ме$
тодичної, наукової, організаційної роботи визначають$
ся ЗВО, хоча є і встановлені законодавством обмеження.
В нормативах організації науково$педагогічного праців$
ника Законом України "Про вищу освіту" [2] граничною
нормою часу навчального навантаження на одну ставку
викладача заплановано 600 годин на навчальний рік (ст.
56). Навчальна робота складається із лекцій, лаборатор$
них, практичних, семінарських, індивідуальних занять та
консультування (ст. 50). Крім того, викладач повинен
брати участь у наукових дослідженнях, створенні мето$
дологічної основи набуття знань студентами, методик
проведення різних видів занять. Затверджені нормативи
для визначення кількості науково$педагогічних праців$
ників прив'язані до кількості студентів [8], що призвело,
з одного боку, до неймовірного зниження кількості вик$
ладачів, а з іншого — до поступового зниження якості
викладання. І хоча норми праці для планування й обліку
навчальної роботи педагогічних і науково$педагогічних
працівників ЗВО затверджені ще у 2002 р. [9], зміни щодо
норм праці, які приймаються за рішенням самих ЗВО, не
суперечать законодавству, але по факту збільшують на$
вантаження на викладача за рахунок погіршення його
структури. Так, зменшуються години на керівництво і
захист курсових дипломних і магістерських робіт, час на
перевірку контрольних робіт, рефератів, недоврахуван$
ня часу на участь у комісіях із захисту контрольних робіт,
проведення перевірок знань за модулями тощо. На сьо$
годні, у зв'язку із запровадження дистанційного (зміша$
ного) навчання в період погіршення епідеміологічної си$
туації в Україні, спричиненої поширенням коронавірус$
ної хвороби (COVID$19) норми праці ще більше потре$
бують переосмислення з деталізацією переліку робіт, що
виконуються. Стає очевидним, що норми праці потребу$
ють найскорішого перегляду з урахуванням нових реалій
розвитку.
Змін потребує і підвищення кваліфікації викладачів,
здійснюване в основному без відриву від основної ро$
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боти, що робить її неефективною. Наукові досліджен$
ня викладач проводить в позаробочий час, а наукові здо$
бутки (статті, монографії тощо) і творча участь викла$
дачів у конференціях у більшості випадків не оплачуєть$
ся. Зазначене принижує гідність викладацької праці у
ЗВО і не мотивує молодих науковців до викладацької
роботи.
Структура навчального навантаження і норми праці
викладачів потребують негайного перегляду й пере$
осмислення з метою їх оптимізації при розрахунках чи$
сельності викладачів. Вона повинна враховувати обсяг
праці, її складність, якість і важливість освітніх програм,
ефективність навчання, інновації в освіті, їх зв'язок з
передбачуваними змінами, розширенням застосування
цифрових технологій, а також переформатування су$
спільної діяльності в існуючому світі і довкіллі. Існує не$
обхідність перегляду методології встановлення оплати
праці викладачів ЗВО, а саме врахування того, що та$
рифна сітка, тарифні розряди і тарифні коефіцієнти вже
не відповідають рівню складності праці, тому порівнян$
ня тарифних розрядів викладачів з тарифними коефі$
цієнтами робочих професій недоцільно. Необхідні гли$
бокі доказові дослідження для захисту цього методу,
визначення системи оплати праці цієї категорії праців$
ників. Зазначене обумовлює необхідність і інших дослі$
джень в організації побудови і функціонування галузі
вищої освіти з огляду на її відповідність світовим кон$
текстам для обгрунтування системи управління нею в
довгостроковій перспективі.
Глибокі системні зміни в суспільстві, пов'язані з роз$
витком цифрових технологій, інтегрують наукові знан$
ня багатьох наук при підготовці будь$яких спеціально$
стей, змінюють погляди, підходи і способи викладання
знань при навчанні студентів, змінюють уявлення про
зміст навчання фахівців з урахуванням майбутнього.
Щоб якісно і швидко перебудувати процеси навчання у
ЗВО країни, необхідно згармонізувати вимоги сьогод$
нішнього і майбутнього, створити нові формати як у
підготовці фахівців, так і у збереженні викладацького
наукового потенціалу ЗВО.
ВИСНОВКИ
Система вищої освіти має тісний зв'язок з усіма си$
стемами суспільства і його галузями. Її діяльність спря$
мовується на вироблення наукових знань і створення
знаннєвого інтелектуального потенціалу суспільства за
професійними напрямами діяльності, традиційно пере$
водить знання і навички випускників ЗВО в людський
капітал як головний ресурс розвитку країни.
Попри сучасну державну політику в напрямі підви$
щення якості освіти і здійснювані кроки щодо її вико$
нання, низка проблемних питань розвитку вищої освіти
потребує негайного вирішення з боку держави. Існуван$
ня проблем вищої освіти спричиняє відсутність систем$
но окресленої структурно$компонентної моделі управ$
ління вищою освітою, яка б охоплювала всі складові еле$
менти системи організації системи освіти. Сьогодні ви$
рішення стратегічних довгострокових, середньостроко$
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вих і поточних планів розвитку освіти вирішуються Вер$
ховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,
Міністерством освіти і науки України, галузевими дер$
жавними органами, до сфери яких належать заклади
освіти, Національною Академією наук та її інститути,
Національним агентством із забезпечення якості вищої
освіти, Радою з питань розвитку вищої освіти, заснов$
никами ЗВО недержавної форми власності, суспільни$
ми організаціями та іншими, але прямої відповідальності
за стан національної освіти ніхто не несе. І хоча в дер$
жавних документах наголошуються цілі і завдання май$
бутнього відновлення і позитивні тенденції, але імідж
вищої освіти залишається низьким. Очікуване майбутнє
країни і зміни в суспільстві потребують значно більшої
уваги і дієвих заходів у найближчий час. Необхідною є
оцінка збалансованості діяльності внутрішньої органі$
заційної та інституційної досконалості за всіма видами
процесів вищої освіти, їх узгодженості, взаємопідтрим$
ки і взаємодоповнення. Для підвищення конкурентосп$
роможності системи вищої освіти в Україні потребуєть$
ся удосконалення взаємодії органів влади із суспільни$
ми організаціями та організаціями бізнесу на умовах
співпраці для майбутніх перетворень та створення кре$
ативної системи вищої освіти.
Необхідним є врахування потреб підвищення про$
фесійного потенціалу працівників при розробці Стра$
тегії і Програм розвитку будь$яких сфер і напрямів
діяльності. Корпоративна відповідальність за належне
використання фахівців вищої освіти повинна бути по$
кладена на державу, на всі працюючі суб'єкти господа$
рювання і бізнес. Щоб ринок праці фахівців розширю$
вався, був гнучким і вмотивованим чинником впливу на
працевлаштування випускників, згідно з отриманою
професією і спеціальністю, необхідні нові законодавчі,
нормативні й організаційні рішення, виконання яких
відновить ключову роль державної влади в процесах
підтримки системи вищої освіти. Повинна бути органі$
зована діяльність у напрямі підготовки нових спеціаль$
ностей і фахівців майбутнього, які відповідатимуть ево$
люційним характеристикам змінюваного змісту людсь$
кої діяльності, гармонійно поєднуючи якість вищої ос$
віти і розвиток життя людей у процесах праці.
Література:
1. Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на
2021—2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/
media/rizne/2020/09/25/rozvitku$vishchoi$osviti$v$
ukraini$02$10$2020.pdf
2. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 р.
№ 1556$VІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
1556$18#Text
3. Про наукову і науково технічну діяльність: Закон
України від 26 листопада 2015 р. № 848$VІІІ. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848$19#Text
4. Про затвердження переліку галузей знань і спе$
ціальностей, за якими здійснюється підготовка здобу$
вачів вищої освіти: Постанова КМУ від 29 квітня 2015 р.
№ 266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266$
2015$п
5. Про вдосконалення вищої освіти в Україні: Указ
Президента України від 3 червня 2020 р. № 210/2020.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/
2020#Text
6. Гуртов В.А., Питухин Е.А., Серова Л.М. Модели$
рование потребностей экономики в кадрах с професси$
ональным образованием. Проблемы прогнозирования.
2007. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mo$
del irovanie$potreb nostey$eko nomiki$v$kadrah$s$
professionalnym$obrazovaniem
7. Покідіна В. Університети та бізнес: міжнародний
досвід співпраці та перспективи для України. Проєкт
"Популярна економіка: ціна держави". (№ 41) 24 трав.
2016 р. URL: http://old.cost.ua/files/Universities%20$
and%20business_report.pdf

32

8. Про затвердження нормативів чисельності сту$
дентів (курсантів), аспірантів (ад'юнктів), докторантів,
здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів,
інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду
науково$педагогічного працівника у вищих навчальних
закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних
закладах післядипломної освіти державної форми влас$
ності: Постанова КМУ від 17 серпня 2002 р. № 1134.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1134$2002$
п#Text
9. Про затвердження норм часу для планування і
обліку навчальної роботи та переліків основних видів
методичної, наукової й організаційної роботи педаго$
гічних і науково$педагогічних працівників вищих на$
вчальних закладів: Наказ МОН від 7 серпня 2002 р.
№ 450. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0698$
02#Text
10. Державна служба статистики України: офіцій$
ний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
11. Бобровська О. Ю. Організаційні і мотиваційні
чинники забезпечення якості викладацької праці в за$
кладах вищої освіти в Україні. Аспекти публічного уп$
равління. 2019. Том 7. № 12. С. 85—96. URL: https://
aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/706/679
12. Всеукраїнський Форум "Україна 30. Трудові ре$
сурси", 20—21 липня 2021 р. URL: https://ukraine30.com/
human_capital/
13. Про схвалення Концепції реформування систе$
ми оплати праці державних службовців та затверджен$
ня плану заходів з її реалізації: розпорядження КМУ
від 27 травня 2020 р. № 622$р. URL: https://zakon.ra$
da.gov.ua/laws/show/622$2020$р#Text
14. Всесвітній економічний форум: майбутнє про$
фесій і 10 топ$навичок для 2025 року. Освіта нова. URL:
https://osvitanova.com.ua/posts/4427$vsesvitnii$ekono$
michnyi$forum$maibutnie$profesii$i$10$top$navychok$
dlia$2025$roku
15. Шваб К. Четверта промислова революція. Фор$
муючи четверту промислову революцію. Харків: Клуб
сімейного дозвілля, 2019. 416 с.
16. Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо проведення оцінювання результативності профе$
сійного навчання державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування: Наказ Національного
агентства України з питань державної служби від 15 ве$
ресня 2021 р. № 147$21. URL: https://nads.gov.ua/npas/
pro$zatverdzhennya$metodichnih$rekomendacij$shchodo$
provedennya$ocinyuvannya$rezultativnosti$profesijnogo$
navchannya$derzhavnih$sluzhbovciv$ta$posadovih$osib$
miscevogo$samovryaduvannya
17. Про схвалення Концепції реформування систе$
ми професійного навчання державних службовців, голів
місцевих державних адміністрацій, їх перших заступ$
ників та заступників, посадових осіб місцевого самовря$
дування та депутатів місцевих рад: розпорядження КМУ
від 1 грудня 2017 р. № 974$р. URL: https://zakon.ra$
da.gov.ua/laws/show/974$2017$р#Text
18. Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до
осіб, які претендують на зайняття посад державної
служби категорій "Б" і "В", та підготовки умов прове$
дення конкурсу: Наказ Національного агентства Украї$
ни з питань державної служби від 15 грудня 2021 р.
№ 4—21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
v0004859$21#Text
19. Про затвердження Порядку проведення конкур$
су на зайняття посад державної служби: Постанова
КМУ від 25 березня 2016 р. № 246. URL: https://zakon.ra$
da.gov.ua/rada/show/246$2016$п#n10
20. Про затвердження Положення про систему про$
фесійного навчання державних службовців, голів місце$
вих державних адміністрацій, їх перших заступників та
заступників, посадових осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад: Постанова КМУ від 6 лютого

Економiка та держава № 11/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
2019 р. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/106$2019$п#n14
21. Деякі питання здобуття освіти та професійного
навчання державних службовців, голів місцевих держав$
них адміністрацій, їх перших заступників та заступників,
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад: Постанова КМУ від 28 квітня 2021 р.
№ 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/446$
2021$п
22. Деякі питання реформування системи профес$
ійного навчання державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування: Постанова КМУ від 27 ве$
ресня 2016 р. № 674. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/674$2016$п#Text
23. Про затвердження Національної економічної
стратегії на період до 2030 року: Постанова КМУ від
3 березня 2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/179$2021$п#n25
References:
1. Ministry of Education and Science of Ukraine (2020),
"Strategy for the development of higher education in
Ukraine for 2021—2031", available at: https://mon.gov.ua/
storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku$vishchoi$
osviti$v$ukraini$02$10$2020.pdf (Accessed 30 Oct 2021).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2014), The Law of
Ukraine "On Higher Education", available at: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556$18#Text (Accessed 30
Oct 2021).
3. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of
Ukraine "About scientific and scientific and technical
activity", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/848$19#Text (Accessed 30 Oct 2021)
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution
"About the statement of the list of branches of knowledge
and specialties on which preparation of applicants of higher
education is carried out", available at: https://zakon.ra$
da.gov.ua/laws/show/266$2015$p (Accessed 30 Oct 2021).
5. President of Ukraine (2020), Decree "On the impro$
vement of higher education in Ukraine", available at: https:/
/zakon.rada.gov.ua/laws/show/210/2020#Text (Accessed
30 Oct 2021).
6. Hurtov, V.A. Pytukhyn, E.A. and Serova, L.M.
(2007), "Modeling the needs of the economy in personnel
with professional education", Problemy prohnozyrovanyia,
vol. 6, available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
modelirovanie$potrebnostey$ekonomiki$v$kadrah$s$
professionalnym$obrazovaniem (Accessed 30 Oct 2021).
7. Pokidina, V. (2016), "Universities and business:
international experience of cooperation and prospects for
Ukraine", Proekt "Populiarna ekonomika: tsina derzhavy",
vol. 41, available at: http://old.cost.ua/files/Universities%$
20and%20business_report.pdf (Accessed 30 Oct 2021).
8. Cabinet of Ministers of Ukraine (2002), Resolution
"On approval of standards for the number of students
(cadets), graduate students (adjuncts), doctoral students,
candidates for the degree of candidate of sciences, students,
interns, clinical residents for one full$time position of
research and teaching staff in higher educational institutions
of III and IV level of accreditation and higher educational
institutions of postgraduate education of the state form of
ownership", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1134$2002$p#Text (Accessed 30 Oct 2021).
9. Ministry of Education and Science of Ukraine (2002),
"About the statement of norms of time for planning and the
account of educational work and lists of the basic types of
methodical, scientific and organizational work of pedagogical
and scientific and pedagogical workers of higher educational
institutions", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0698$02#Text (Accessed 30 Oct 2021).
10. State Statistics Service of Ukraine (2021), available
at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 30 Oct 2021).
11. Bobrovs'ka, O.Yu. (2019), "Organizational and
motivational factors to ensure the quality of teaching in

www.economy.in.ua

higher education institutions in Ukraine", Aspekty publich$
noho upravlinnia, vol. 7, no. 12, pp. 85—96, available at:
https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/
706/679 (Accessed 30 Oct 2021).
12. Ukraine 30 Forum (2021), "Human capital", avai$
lable at: https://ukraine30.com/human_capital/ (Accessed
30 Oct 2021).
13. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution
"On approval of the Concept of reforming the system of
remuneration of civil servants and approval of the action
plan for its implementation", available at: https://zakon.ra$
da.gov.ua/laws/show/622$2020$r#Text (Accessed 30 Oct
2021).
14. Pecherna, A. (2020), "World Economic Forum: the
future of professions and 10 top skills for 2025", Osvita nova,
available at: https://osvitanova.com.ua/posts/4427$
vsesvitnii$ekonomichnyi$forum$maibutnie$profesii$i$10$
top$navychok$dlia$2025$roku (Accessed 30 Oct 2021).
15. Shvab, K. (2019), Chetverta promyslova revoliutsiia.
Formuiuchy chetvertu promyslovu revoliutsiiu [The fourth
industrial revolution. Forming the fourth industrial
revolution], Klub simejnoho dozvillia, Kharkiv, Ukraine.
16. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021),
Order "On approval of Methodical recommendations for
evaluating the effectiveness of professional training of civil
servants and local government officials", available at: https:/
/nads.gov.ua/npas/pro$zatverdzhennya$metodichnih$
rekomendacij$shchodo$provedennya$ocinyuvannya$
rezultativnosti$profesijnogo$navchannya$derzhavnih$
sluzhbovciv$ta$posadovih$osib$miscevogo$samovrya$
duvannya (Accessed 30 Oct 2021).
17. Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), Resolution
"On approval of the Concept of reforming the system of
professional training of civil servants, heads of local state
administrations, their first deputies and deputies, local
government officials and deputies of local councils",
available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974$
2017$r#Text (Accessed 30 Oct 2021).
18. National Agency of Ukraine for Civil Service (2021),
Order "About the statement of Methodical recommen$
dations concerning separate questions of definition of special
requirements to the persons applying for employment of
positions of civil service of categories "B" and "B", and
preparation of conditions of carrying out competition",
available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
v0004859$21#Text (Accessed 30 Oct 2021).
19. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution
"On approval of the Procedure for holding a competition
for civil service positions", available at: https://zakon.ra$
da.gov.ua/rada/show/246$2016$p#n10 (Accessed 30 Oct
2021).
20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2019), Resolution
"On approval of the Regulations on the system of profe$
ssional training of civil servants, heads of local state
administrations, their first deputies and deputies, local self$
government officials and deputies of local councils",
available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/106$
2019$p#n14 (Accessed 30 Oct 2021).
21. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution
"Some issues of education and professional training of civil
servants, heads of local state administrations, their first
deputies and deputies, local government officials and
deputies of local councils", available at: https://zakon.ra$
da.gov.ua/laws/show/446$2021$p (Accessed 30 Oct 2021).
22. Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), Resolution
"Some issues of reforming the system of professional training
of civil servants and local government officials", available
at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/674$2016$
p#Text (Accessed 30 Oct 2021).
23. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution
"On approval of the National Economic Strategy for the
period up to 2030", available at: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/179$2021$p#n25 (Accessed 30 Oct 2021).
Стаття надійшла до редакції 09.11.2021 р.

33

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.1

О. Ю. Бочко,
д. е. н., доцент, професор кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
ORCID ID: 0000200032342224654
В. А. Когут,
аспірант кафедри маркетингу і логістики,
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
ORCID ID: 0000200012975425856

DOI: 10.32702/23066806.2021.11.34

ДИНАМІКА ЗМІНИ КОРИСТУВАЧІВ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ:
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ
O. Bochko,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Marketing
and Logistics, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
V. Kohut,
Postgraduate student of the Department of Marketing and Logistics,
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

TRENDS OF SOCIAL MEDIA USERS, DURING THE PANDEMIC PERIOD: BEHAVIOR RESEARCH

У статті досліджено динаміку зміни користувачів соціальних мереж в період пандемії. Обгрунтовано
їх поведінку до пандемії та в період пандемії. Розкрито тенденції зміни динаміки приросту користувачів
соціальних мереж світу за період 2017—2021 рр. Здійснено прогнозування росту кількості користувачів
соціальних мереж у світі в період 01.01.2022—01.10.2022 рр. Вказано на причини використання соціальQ
них мереж в період пандемії. В процесі написання статті використано наступні методи дослідження: індукQ
тивний, дедуктивний — для збору, обробки та обгрунтування загальної кількості користувачів соціальQ
них мереж, графічний метод використано для наочного відображення цієї динаміки; за допомогою екоQ
номічного аналізу та порівняння здійснено аналізування причин використання соціальних мереж у пеQ
ріод пандемії; для теоретичних узагальнень і формування висновків використано абстрактноQлогічний
метод.
The article examines the trends of social media users during the pandemic period because, during the
pandemic, the need to go online made social media indispensable. Substantiated users' behavior before and
during the pandemic. Revealed trends in the dynamic growth of social networks users in the world during 2017—
2021 y. Established that the highest growth rates of social network users were observed in 2018. Proved that the
users' rapid growth occurred during the first and second lockdowns around the world. The forecast growth of
social networks users in the world during 01.01.2022— 01.10.2022 y. was carried out. Indicated the reasons to
use social networks during the pandemic: to be in contact with friends and family; to spend free time; to find and
possess information; to be up on current events. Researched the forecast growth of social networks users in the
world during 01.10.2019—01.10.2021 y., which was calculated using a trend model. The growth in the number of
users in 2020 has been set, ranging from 2.6% to a peak of 4.6% for the quarter. The situation is similar in 2021 y.
— from 1.6% to 3.4% for the quarter. Carried out the forecast change growth of social networks users in the world
for four future periods, that is from 6.10.2021 y. till 1.10.2022 y., based on the results of research and construction
of the trend line. The results of correlationQregression modeling characterize the relationship between market
share and time. Have been proven that given regression on equations are acceptable and recommended for use
as trend models for further forecasting. Forecasting the trends of 4 next quarters indicates the further rapid
growth of social network users unless the coronavirus situation changes. The results of correlationQregression
modeling characterize the relationship between market share and time. The following research methods were
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used during writing the article: inductive, deductive — to collect, process and justify the total number of social
networks users; graphic method — for a visual representation of this dynamic; economic analysis and comparison —
to analyze the reasons of social networks use during the pandemic; abstractQlogical method — used to generalize
theories and draw the conclusions.
Ключові слова: соціальні мережі, пандемія, користувачі, поведінка, локдаун.
Key words: social networks, pandemic, users, behavior, lockdown.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
З початком пандемії COVID$19 та введення локдау$
ну населення змушене перейти на домашній карантин.
Непередбачувана зупинка звичного ритму життя при$
звела до обмеження живого спілкування. Це стимулю$
вало активізацію діяльності соціальних мереж. Корис$
тувачі використовують соцмережі з метою володіння
інформацією останніх подій, отримання актуальних
новини та підтримки зв'язку з іншими. Проте саме в час
пандемії потреба в переході на онлайн зробила соціальні
мережі надзвичайно необхідними. Відтак зміна підходів
до використання соціальних мереж зумовила не$
обхідність їх детального вивчення, що підвищує актуаль$
ність теми дослідження.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ АВТОРИ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Важко переоцінити важливість соціальних мереж за
останнє десятиліття, оскільки вони забезпечують мож$
ливість 24/7 залишатися в контакті з іншими, швидко
ділитися інформацією чи знаходити її, систему прода$
жу й купівлю товарів та послуг онлайн. Пандемія лише
посилила позиції соцмереж та стимулювала до прове$
дення більше часу онлайн ніж до пандемії. В середньо$
му типовий користувач інтернету проводить в онлайні
майже 7 годин на день, з яких близько 2,5 годин харак$
теризується використанням соціальних мереж [1]. Це
доводять сучасні зарубіжні та вітчизняні науковці, які
грунтовно вивчають проблеми та систему розвитку соці$
альних мереж, зокрема: Ю.А. Данько досліджував со$
ціальні мережі як форму сучасної комунікації з їх плю$
сами й мінусами [2]; Поплавський М. розглядав соціальні
мережі як культурно просвітницький ресурс [3]; Дин$
ник І. обгрунтовував, що соціальні мережі є засобом
суспільного розвитку [4]; Бочко О.Ю., Кузяк В.В.,
Aleksandraviciute B. розглядали соціальні мережі з еко$
номічної точки зору [5]. Попри велику кількість науко$
вих праць пов'язаних з соціальними мережами,
швидкість зміни ринкової ситуації, плинність часу та
продовження COVID$пандемії виникає необхідність у
дослідженні соціальних мереж, зміни поведінки корис$
тувачів в їх межах.
МЕТА СТАТТІ
Метою написання статті є дослідити динаміку зміни
поведінки користувачів соціальних мереж у період пан$
демії. Для досягнення поставленої мети використано
такі методи дослідження: індуктивний, дедуктивний —
для збору, обробки та обгрунтування загальної кіль$
кості користувачів соціальних мереж, графічний метод
використано для наочного відображення цієї динаміки.
За допомогою економічного аналізу та порівняння
здійснено аналізування причин використання соціаль$
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них мереж у період пандемії. Для теоретичних узагаль$
нень і формування висновків використано абстрактно$
логічний метод.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Пандемія вплинула не лише на зростання кількості
соціальних мереж, а й змінила їх поведінку. Перебува$
ючи на самоізоляції, користувачі втомилися від ідеаль$
ності інших, тому у візуальному контенті вони в першу
чергу почали надавати перевагу справжності картинки/
відео, а не гламурному блиску. Користувачі більше ак$
центують увагу на контент, який публікується рідними
та близькими. За даними Valassis 39% респондентів
збільшили використання соцмереж, в той час, як 7% —
скоротили його [6]. В часи пандемії соцмережі стали
сильно затребувані й для бізнесу й розвитку його влас$
ної промоції. Близько 40% юзерів використовувало соц$
мережі для роботи [7]. Велика частка бізнесу перевела
або ж розширила свою діяльність у соціальних мережах.
Також бізнес використовував соціальні мережі для за$
безпечення зв'язку між працівниками, які працювали
віддалено.
Найбільш стрімкий ріст кількості користувачів соц$
мереж можна спостерігати у кварталах, що припадали
на введення локдаунів по всьому світу. Кількість корис$
тувачів соціальних мереж за останні 12 місяців зросла
більш ніж на 400 мільйонів (+9,9 %) і досягла 4,55 мільяр$
да в жовтні 2021 року [8]. Деякі соцмережі на тлі пан$
демії стали надзвичайно популярними: наприклад,
TikTok у березні 2020 року отримав понад 12 мільйонів
нових користувачів [7]. За результатами дослідження
компанії GlobalLogic, було встановлено, що: з початку
2020$го р. до початку 2021 року українська аудиторія
соціальних мереж збільшилася на 7 000 000 користувачів
[9].
Користувачі активно реєструвалися не лише у все$
світньо відомих на той час соціальних мережах:
Facebook, Instagram, YouTube, а й активно просували
нові, маловідомі. У 2019 році OnlyFans, досяг 7 мільйонів
зареєстрованих користувачів, а у березні 2020 року вона
налічувала 26 мільйонів, а у серпні 2020 року — понад
50 мільйонів зареєстрованих користувачів. Очевидно,
що багато людей звернулися до OnlyFans, щоб скоро$
тити час, коли вони перебувають у режимі каранти$
ну[10].
Згідно з даними Global Statshot за жовтень 2020 р.
по жовтень 2021 р. [4] загальна чисельність користувачів
соціальних мереж зросла на + 80 млн (1%). Кількість
активних користувачів зросла на 409 млн (9,9%). Зараз
у світі налічується 4,88 мільярда користувачів Інтерне$
ту, що дорівнює майже 62% населення світу. Останні
дані показують, що кількість користувачів Інтернету у
світі зросла більш ніж на 220 мільйонів (+4,8 %) за ос$
танній рік, але оскільки COVID$19 продовжує пере$
шкоджати дослідженням, реальна цифра може бути
значно вищою. Кількість користувачів соціальних ме$
реж за о станні 12 місяці в зросла бі ль ш ніж на
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Рис. 1. Динаміка кількості користувачів соціальних мереж
за 01.10.2019— 01.10.2021
Джерело: [11].
Таблиця 1. Загальна динаміка приросту користувачів
соціальних мереж світу за період 2017—2021 рр.
(станом на 01.01 поточного року)

Показник
К-сть користувачів,
млрд
Приріст, %

2017 р.
2,8

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

3,2

3,5

3,8

4,2

+14

+9

+9,2

+10,5

Джерело: систематизовано на основі [11; 13].

400 мільйонів (+9,9 %) і досягла 4,55 мільярда в жовтні
2021 року. Темпи зростання кількості користувачів дещо
сповільнилося за останні 3 місяці, але загальна кількість
користувачів продовжує зростати ще більше, понад
1 мільйон нових користувачів щодня. Динаміку кількості
соціальних мереж з жовтня 2019 р. по жовтень 2021 р.
представлено на рис. 1.
Згідно рис. 1 можемо зробити висновок, що пікові
зростання кількості користувачів припадають саме на
період введення першого та повторного локдаунів по

всьому світу. Хоча відомі на сьогодні країни, які ак$
тивно блокують соціальні мережі. Зокрема, починаю$
чи з першого блокування в китайській провінції Ху$
бей у січні 2020 року та по всій країні в Італії в березні
2020, блокування продовжували застосовуватися в ба$
гатьох країнах протягом 2020 та 2021 років. 24 берез$
ня 2020 року всім 1,3 мільярда населення Індії було на$
казано залишатися вдома під час локдауну [1]. Зрос$
тання кількості користувачів у 2020 році коливається
від 2,6% до пікових 4,6% за квартал. Схожа ситуація
спостерігається й у 2021 році — від 1,6 до 3,4% за квар$
тал. Динаміку зміни кількості користувачів соціальних
мереж представлено в таблиці 1.
За результатами дослідження компанії Global
Logic, проведеного на базі даних з відкритих джерел:
Data Report, Державна служба статистики України, Kan$
tar і PlusOne, а також внутрішньої статистики, встанов$
лено, щоз початку 2020$го до початку 2021 року украї$
нська аудиторія соціальних мереж збільшилася на сім
мільйонів осіб. З 2019 року кількість українців в
Instagram зросла на 22 %, а у Facebook — на 7 %. Нині
цими соцмережами користуються 14 і 16 мільйонів ук$
раїнців відповідно. "За останній рік нова соціальна ме$
режа TikTok досягла 16 % користувачів з України, її

Рис. 2. Трендова модель росту кількості користувачів соціальних мереж
у світі в період 01.10.2019— 01.10.2021
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Рис. 3. Поліноміальна модель прогнозування росту кількості користувачів соціальних мереж у світі

зростання становило 500 %. Найпопулярнішою соцме$
режею залишається YouTube з охопленням 96 % корис$
тувачів в Україні. У середньому на сайті вони проводять
майже 40 хвилин на день", — зазначають у Global Logic
[9]. Кількість українських інтернет$користувачів, за да$
ними компанії, зросла на два мільйони, що на 33 %
більше, ніж у 2019 році. Станом на початок 2021$го ця
кількість становила майже 30 мільйонів, тобто приблиз$
но 67 % населення країни. За даними Global Logic, інтер$
нет$користувачів стає більше не тільки в Україні, а й
у світі: з 2019 року їхня кількість збільшилася на
280 мільйонів осіб. Окрім того, через пандемію за останній
рік люди у всьому світі стали на 57 % більше дивитися
відео та фільми, на 37 % більше слухати музику [9].
З того часу, як почали діяти протоколи карантину
та соціального дистанціювання, відвідуваність таких
сторінок, як Facebook та YouTube зросла майже до 30%,
які ставали основним каналом розваг та соціалізації.
Twitter теж зафіксував зростання власного першого
кварталу на 23% для щоденних активних користувачів у
порівнянні з 2019 роком [14].
Дослідження тенденцій росту кількості користувачів
соціальних мереж у світі в період пандемії COVID$19

здійснено за допомогою методів економіко$математично$
го моделювання з використанням програми Microsoft Excel.
Тенденція росту кількості користувачів соціальних мереж
у світі в період 01.10.2019— 01.10.2021 рр. розрахована за
допомогою трендової моделі (рис. 2), де зміна показника
кількості користувачів соцмереж описує поліномінальна
трендова модель виду y = 0,0006x2 + 0,113x + 3,5088.
Встановлено, що отримані регресійні рівняння є зна$
чущими, перевірка істотності зв'язку за F — критерієм
дає змогу це стверджувати.
Таким чином, результати кореляційно$регресійно$
го моделювання характеризують зв'язок між часткою
охоплення ринку та часом. Наведені регресійні рівнян$
ня є прийнятними та рекомендовані до використання в
якості трендових моделей для подальшого прогнозуван$
ня. На основі результатів проведених досліджень та
побудови лінії тренду росту кількості користувачів соц$
іальних мереж у світі, здійснено прогнозування зміни
тенденцій досліджуваного показника. Прогноз розра$
ховано на 4 майбутніх квартали 2021—2022 рр. (рис. 3).
Досліджувана вище поліномеліальна модель, що
зображає динаміку росту кількості користувачів, до$
статньо достовірно характеризує тенденцію, що скла$
лася у світі. Прогнозування тенденцій найб$
Знаходження
лижчих 4 кварталів свідчить про подальший
Інше, 7%
нових контактів,
стрімкий ріст кількості користувачів соціаль$
5%
них мереж, якщо не зміниться коронавірусна
Контакти з
ситуація. Встановлений тип динаміки показ$
друзями, 21%
ника дозволяє аналізувати та прогнозувати
Обговорення
тенденції росту й надалі.
(цікаві теми, думки
На основі проведеного дослідження
тощо), 6%
сформовано основні причини використання
соціальних мереж (рис. 4). З дослідження вип$
ливає, що найбільш вагомими причинами ви$
Пошук натхнень,
користання соціальних мереж є: потреба бути
10%
в контакті з друзями й сім'єю; проводити
вільний час; отримувати нову інформацію;
Проведення
вільного часу, 18% знаходити цікавий контент; бути в курсі подій.
Переважна більшість причин наведених на
рисунку 4 пов'язана із речами, які люди
Цікавий контент,
цілком можуть отримувати в офлайн середо$
16%
вищі. Оскільки в силу карантинних обмежень
та контролю за їх дотриманням, що вводили
Нова інформація,
різні держави світу, велика частина офлайн
17%
заходів, а саме: зустріч з друзями та родича$
ми; покупка друкованих видань та інших не$
Рис. 4. Основні причини використання соціальних мереж
продовольчих товарів; різні розважальні цен$
в період пандемії
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три та інтерактивне дозвілля — стали повністю чи силь$
но обмеженими у доступності. Оскільки коронокриза
сильно вдарила по економіці та доходах домогоспо$
дарств зокрема, то така перевага соцмереж, як віднос$
на безкоштовність (смартфон та оплата інтернету) для
заповнення базових соціальних потреб людей вплину$
ла на темпи їх зростання.
Змінилася і поведінка користувачів. Якщо раніше в
пріоритеті було міжособистісне спілкування, то в часи
коронавірусу мережі стали вкрай потрібними ще й бізне$
су — для власної промоції. Загалом минулого року близь$
ко 40% юзерів використовувало соцмережі для роботи [8].
Велика частка бізнесу перевела або ж розширила свою
діяльність у соціальних мережах, в більшості це стосуєть$
ся діяльності яка направлена на продаж товарів, менше
надання послуг. Також бізнес використовував соціальні
мережі не тільки для розваг, а й для забезпечення зв'язку
між працівниками, які працювали віддалено.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Соціальні мережі почали активно зростати після
початку перших локдаунів по всьому світу, і навіть після
завершення першої хвилі та початку другої продовжи$
ли нарощувати кількість користувачів. Загалом панде$
мія сильно вплинула на сприйняття контенту та пове$
дінку користувачів у соціальних мережах. Як наслідок,
користувачі почали більше часу проводити онлайн, ста$
ли більш критичні до гламуризованого контенту та більш
лояльно ставитися до того, де все показано без пере$
більшень. Під час пандемії зросла кількість фейкової
інформації, що в основному пов'язана саме з COVID$19
та вакцинацією. Якщо ситуація кардинально не змінить$
ся, то впродовж наступного року кількість користувачів
лише продовжить стрімко зростати.
Перспективами подальших наукових досліджень у
цьому напрямі є вивчення впливу пандемії на підхід до
онлайн$покупок та зміну поведінки споживачів у со$
ціальних мережах.
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MODEL OF FIXED ASSETS MANAGEMENT IN THE ENTERPRISE FINANCIAL MANAGEMENT
SYSTEM

Відсутність належної практики управління активами має значний негативний вплив на ефективність
фінансового менеджменту підприємства. Як наслідок, фінансові звіти іноді не відповідають обгрунтоваQ
ному відображенню інформації про всі активи, зобов'язання, права та обов'язки. Це сприяє наявності
необ'єктивної картини фінансового стану та фінансових результатів підприємства, і впливає на його
здатність ефективно використовувати ресурси відповідно до цілей фінансовоQгосподарської діяльності.
Аналогічно, відсутність або неповна інформація щодо управління основними засобами не сприяють
розв'язанню завдань підприємства щодо залучення інвестицій, сприяння підвищенню продуктивності
та конкурентоспроможності.
Ефективна модель управління основними засобами в системі фінансового менеджменту підприємQ
ства дає можливість не лише покращити якість та корисність фінансової інформації, а також використоQ
вується для посилення інвестиційної політики, забезпечення фінансової стабільності, сприяння еконоQ
мічному зростанню, посилення планування в процесі прийняття рішень.
The lack of good asset management practices has a significant negative impact on the effectiveness of the
company's financial management. As a result, financial statements sometimes do not meet the reasonable
presentation of information about all assets, liabilities, rights and obligations. This contributes to the presence
of a biased picture of the financial condition and financial results of the enterprise, and affects its ability to
effectively use resources in accordance with the objectives of financial and economic activities. Similarly, the
absence or incomplete information on the management of fixed assets does not contribute to the solution of the
company's tasks to attract investment, promote productivity and competitiveness.
The aim of the article was to study and substantiate the model of fixed assets management in the financial
management system of the enterprise.
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Asset management is still a major challenge for businesses today. Improper management of fixed assets can
lead to a violation of financial stability, lack of internal control, which can lead to significant risks of financial
and economic activities and bankruptcy. But if you develop an effective model of fixed assets management in
the financial management system of the enterprise, it can lead to valuable opportunities for tax optimization,
increase efficiency and improve results. An effective model of fixed assets management in the financial
management system allows not only improving the quality and usefulness of financial information, but also
used to strengthen investment policy, ensure financial stability, promote economic growth, strengthen planning
in the decisionQmaking process.
The optimal model of fixed assets management in the financial management system of the enterprise differs
from company to company depending on their needs. Significant efforts are required to develop and maintain an
effective fixed asset management model. A detailed fixed asset management model will allow you to create
accurate financial statements at the departmental or category level, which allows you to evaluate fixed assets to
plan opportunities and maximize tax benefits.

Ключові слова: основні засоби, підприємство, фінансова стійкість, сільське господарство, необоротні
активи.
Key words: fixed assets, enterprise, financial stability, agriculture, noncurrent assets.

ВСТУП
З розвитком фінансово$господарської діяльності
підприємства продовжують оснащувати та оновлювати
активи, що сприяють підвищенню продуктивності праці,
ефективності виробництва, сталому розвитку бізнесу.
Основні засоби на сільськогосподарських підприєм$
ствах складають відносно велику частку загальної вар$
тості активів підприємства, отже, управління основни$
ми засобами розглядається як важлива частина систе$
ми фінансового менеджменту підприємства.
Управління основними засобами спрямоване на збір,
обробку, аналіз та надання інформації про те, як інвес$
тувати, управляти та використовувати основні засоби,
щоб мати найвищу ефективність фінансово$господарсь$
кої діяльності. Інформація про основні засоби з точки
зору фінансового менеджменту впливає на процес пла$
нування, контроль та оцінку виконання планів на під$
приємствах. Тому необхідне вивчення, обгрунтування
та удосконалення моделі управління основними засо$
бами в системі фінансового менеджменту підприємства.

ною загальних витрат на виробництво, після аналізу
фінансового стану та оцінки методів управління основ$
ними засобами щодо аналізу тенденцій, аналізу кое$
фіцієнтів.
Emma Okoye та Udeh Francis зазначають, що ефек$
тивне управління основними засобами відкриває великі
можливості для виробництва товарів і послуг. Dina Fitri
Septarini та Fenty Yoseph Manuhutu стверджують, що
ефективна модель управління основними засобами
підкреслює процес планування, закупівлі, визначення
пріоритетів зобов'язань і організаційної культури.
P. Deo зазначає, що питання, пов'язані з фінансо$
вим управлінням основними засобами розглядаються у
розрізненому вигляді, а не у сукупності. Отже, для об$
грунтування ефективної моделі управління основними
засобами в системі фінансового менеджменту підприє$
мства необхідно розглянути цілий ряд питань, пов'яза$
них з основними засобами, пояснити їх взаємозв'язки і
їх вплив на облікові, фінансові та економічні показни$
ки.

МЕТА СТАТТІ
ВИКЛАД ОСНОВНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Метою статті стало вивчення та обгрунтування мо$
ДОСЛІДЖЕННЯ
делі управління основними засобами в системі фінан$
Якщо підприємство збільшує свої активи, воно буде
сового менеджменту підприємства.
зростати з часом, і якщо воно робить це правильно, ре$
зультатом буде збільшення виробничих потужностей та
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
рентабельності. Інвестиції в основні засоби в еко$
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
номічній літературі вважаються реальними інвестиція$
Питанням управління основними засобами присвя$ ми. Проте якщо основні засоби невикористані, неналеж$
чені праці багатьох вітчизняних та зарубіжних нау$ но використовуються, обслуговуються або облікову$
ковців. Так, Muhammad Yousaf та Petr Bris вивчали оцін$ ються неправильно, негативний вплив на бізнес може
ку ризиків банкрутства як для інвесторів, які розгляда$ бути значним. З іншого боку, добре керовані та належ$
ють прийняття інвестиційних рішень, а також для ме$ ним чином обліковані основні засоби значною мірою
неджерів при прийнятті рішень щодо покращення фінан$ сприяють продуктивності, зростанню бізнесу, прибут$
сового стану та продуктивності підприємств після ковості та відповідності. В таблиці 1 розглянуто дина$
наслідків пандемії COVID$19.
міку основних засобів у сільському господарстві Украї$
I. Satyanarayana, B. Sidhu, A. Naresh пишуть, що ос$ ни.
новні засоби — це активи, які утримуються з метою по$
Згідно з таблицею 1 можна зробити висновок, що
стійного використання з метою виробництва або надан$ вартість основних засобів збільшилась майже у 2,5 рази
ня товарів та не утримуються для перепродажу в ході у 2019 році порівняно з 2015 роком. Фондоозброєність
звичайної діяльності. Оцінка основних засобів важлива та фондооснащеність виробництва також зросла. Фінан$
для визначення справедливої величини прибутку або сові менеджери знають, що одні з найбільших грошових
збитку та фінансового стану підприємства. Основні за$ витрат виробника, поряд з витратами на персонал та по$
соби призначені для використання протягом багатьох ставки, припадають на основні засоби. Таким чином,
років. Вартість цих активів зменшується з їх викорис$ фінансові менеджери прагнуть переконатися, що основні
танням, часом або з багатьох інших причин. Для пра$ засоби підприємства використовуються ефективно, а ка$
вильного вимірювання доходу необхідне правильне ви$ пітальні витрати забезпечують оптимальну віддачу від
мірювання амортизації, оскільки амортизація є части$ інвестицій, що призводить до підвищення прибутковості.
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Таблиця 1. Динаміка основних засобів, сільськогосподарських угідь
та кількості найманих працівників у сільському господарстві України

Показники
Сільськогосподарські угіддя, тис га
Кількість найманих працівників, тис. осіб
Вартість основних засобів на кінець року,
млн грн
Надійшло основних засобів, млн грн
- з них введено в дію
Вибуло основних засобів, млн грн
- з них ліквідовано
Амортизація (знос) основних засобів за рік
Фондоозброєність, тис. грн /1 працівника
Фондооснащеність, тис. грн/ 1 га с.-г. угідь

2019 до
2015, %
41508 41505 41489 41329 41310,9 99,5
5930
5849,6 5844,9 5999,5 5237
88,3
210169 270467 341622 407146 469383 223,3
2015

2016

2017

2018

2019

40217
20821
10460
1242
14068
35,4
5,06

62631
39576
12754
1497
16840
46,2
6,52

77740
44841
16700
1909
19504
58,4
8,23

93176
55791
28828
2361
28452
67,9
9,85

95149
50205
26716
2503
17977
89,6
11,36

236,6
241,1
255,4
201,5
127,8
2,5
2,24

Джерело: складено авторами за даними Державної служби статистики України.

та рішення про фінансування цих інвестицій. Ефектив$
не управління основними засобами передбачає відповід$
не збалансування між ризиком і прибутковістю, опти$
Рівень рентабельності, %
2019 до
мальне планування, контроль інвестицій з метою запо$
Продукція с/г
2018, +, 2015 2016 2017 2018 2019
бігання надмірному інвестуванню. Оцінка інвестицій, які
будуть здійснені в основні засоби, іншими словами, пла$
Зернові
58,7
47,5
22,4
32,9
21,7
-11,2
ни капітальних витрат мають значення з точки зору май$
Соняшник
96,4
64,2
43,6
45,4
31,1
-14,3
бутньої прибутковості бізнесу. Рішення про інвестуван$
Буряк цукровий 33,8
28,0
0,7
-40,0 -8,6
+31,4
ня в основні засоби або бюджетування капіталу — це
Картопля
48,4
14,6
-3,5
16,6
-9,3
-25,9
процес аналізу довгострокових інвестицій у бізнес$
Овочі
27,9
33,1
-17,2 20,0
5,0
-15,0
проєкти. Проте інвестування тільки в основні засоби
може поставити під загрозу безперервність операцій$
ВРХ
-10,6 -23,5 -0,6
-17,2 -26,3 -9,1
ної діяльності через створення проблем з готівкою. Зав$
Свині
8,3
4,0
13,7
3,1
-1,5
-4,6
дяки цьому капітальні витрати мають помітний вплив на
Птиця на м’ясо -28,6 7,8
70,1
-17,2 -3,2
+14
оборотний капітал.
Молоко
16,3
21,3
27,3
17,0
24,1
+7,1
Динаміку показника рівня рентабельності сільсько$
господарської продукції за останні 5 років наведено у
Яйця
33,2
4,6
-21,2 -76,1 -84,2 -8,1
таблиці 2.
Джерело: складено авторами за даними Державної служби
Управління основними засобами сьогодні все ще є
статистики України.
серйозним завданням для підприємств. Неправильне
Управління основними засобами передбачає певну управління основними засобами може призвести до зни$
величину інвестицій, що будуть здійснюватися на ці ре$ ження рентабельності, порушення фінансової стійкості,
сурси, які становлять важливу частину загальних активів відсутності внутрішнього контролю, що може спричи$
нити суттєві ризики фінансово$госпо$
дарської діяльності та банкрутства. Але
Таблиця 3. Основні проблеми при управлінні основними засобами
якщо розробити ефективну модель управ$
та шляхи їх вирішення
ління основними засобами в системі фінан$
Проблема
Можливе рішення
сового менеджменту підприємства, це
1. Подолання ручних Ручне управління та відстеження передачі активів, вибуття та
може призвести до цінних можливостей
помилок і
прийняття займає час і збільшує ризик помилок, які можуть
оптимізації податків, до підвищення ефек$
неефективності
призвести до пропущених термінів для закриття періоду; та до
перевантаження персоналу. Податкове планування, оптимізація та тивності та покращення результатів. У таб$
лиці 3 розглянуто основні проблеми при
узгодження даних можуть бути значними ресурсами
управлінні основними засобами та шляхи
2. Уникнення
Завдяки трудомістким, схильним до помилок стандартним
їх вирішення
підводних каменів
електронним таблицям, легко не помітити оновлення податкового
Для того щоб захистити підприємство,
електронних
законодавства, які можуть призвести до дорогих прорахунків.
подолати наявні проблеми з основними
таблиць
Крім того, без автоматизації для критичних функцій, електронні
таблиці створюють проблему безперервності, коли власник
засобами, керувати основними засобами
електронної таблиці змінюється
на основі мінімізації ризиків та максимі$
3. Управління
Підприємства регулярно стикаються з потоком інформації від
зації прибутків необхідно почати із систе$
фінансовим тиском кількох відділів, узгодженням даних із різних систем і ручними
ми управління основними засобами. Вико$
процесами, коли вони намагаються закрити обліковий період,
ристовувати цілісний підхід: єдина систе$
залишаючи мало часу для аналізу чи стратегічних фінансових
ма управління основними засобами дозво$
ініціатив
лить отримувати та стандартизувати дані
4. Обмін даними між Обмін важливою інформацією між відділами є складнішим із
з багатьох джерел і систем. Це покращить
відділами
старими системами або електронними таблицями. Сьогодні існує
доступ до даних між підрозділами підприє$
більша потреба в нагляді в реальному часі між відділами, які
мства та автоматизує процеси, покращу$
обробляють фінансово-господарську інформацію
ючи точність даних. Для зменшення поми$
5. Підтримка
Сучасні системи управління основними засобами повинні бути
лок — використовувати рішення з вбудо$
жорсткого контролю невід’ємною частиною стратегії підприємства для підтримки
ваною точністю та відповідністю, які відпо$
операційної ефективності, продуктивності та фінансової стійкості
відають останнім податковим змінам та
6. Розробка
Створення регулярної гнучкої звітності, яка дозволяє враховувати
правилам бухгалтерського обліку.
ефективної та
тип активу та клас амортизації для різних сценаріїв, може бути
Сучасні підприємства конкурують на
настроюваної
складним і трудомістким
ринках, які стають все більш глобальними
звітності
і швидко змінюється їх конкурентоспро$
7. Точне
Нерідкі випадки, коли більше 50% даних про основні засоби
можність. Водночас фінансові організації
відстеження
підприємства є неповними або неточними. Оскільки активи
наявності та руху
відстежуються в різних місцях, кількість даних продовжує
стикаються зі зростаючим тиском, щоб
основних засобів
збільшуватися, як і необхідність точного управління ними
витрачати менше часу на управління тран$
Таблиця 2. Динаміка показника рівня рентабельності
сільськогосподарської продукції
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закціями та багато часу на підтримку прий$
Активи, що підлягають управлінню
няття стратегічних рішень.
Створення моделі управління основни$
ми засобами в системі фінансового менед$
жменту підприємства для нового рівня
Оновлена
Центральний
Інтегровані
Внутрішній і
ефективності фінансово$господарської
нормативнопідрозділ управління
комп’ютерні
зовнішній
діяльності забезпечить менеджерів і кері$
правова база
активами
системи
контроль
вників інформацією на основі якої вони
прийматимуть обгрунтовані бізнес$рішен$
ня.
Модель управління основними засоба$
Управління змінами та навчання
ми в системі фінансового менеджменту
підприємства функціонує найефективніше,
коли є оновлена, послідовна правова та
Процеси
нормативна база; система керується цент$
ралізовано; ІТ$системи інтегровані;
Придбання
Трансформація
Вибуття або
внутрішні та зовнішні засоби контролю
діють та використовуються; управління
активу
активів
передача активів
змінами та процеси навчання є адекватни$
ми. На рисунку 1 запропоновано модель
управління основними засобами в системі
Вихідна інформація
фінансового менеджменту підприємства.
Одне із завдань управління основними
засобами у системі фінансового менедж$
менту підприємства полягає у перегляді та
Фінансова звітність
Інвентаризація
Фінансова звітність
оновленні правової та нормативної бази.
спеціального
активів
загального
Цей процес повинен включати такі кон$
призначення
призначення
цепції: використання найкращого міжна$
родного досвіду; узгодженість між основ$
ними законодавчими положеннями та кон$
кретна нормативна база на національному
Прозорість і підзвітність
та регіональному рівнях; визначення відпо$
відальності для кожної зацікавленої сто$
рони та залучених установ. Найбільшою
Доступ до інформації
Контроль та нагляд
проблемою для моделі управління основ$
ними засобами в системі фінансового ме$
Рис. 1. Модель управління основними засобами в системі
неджменту підприємства може стати про$
фінансового менеджменту підприємства
цес оновлення правової бази. Перегляд
конкретних нормативно$правових актів як
для управління, так і для контролю буде легше досяж$ ситуацій, які можуть вплинути на них; дотримання пра$
ним в короткостроковій або середньостроковій перс$ вил, що застосовуються до суб'єкта господарювання
пективі.
та його діяльності; забезпечення надійності та своєчас$
Підготовка інструкцій має бути спрямована на спри$ ності фінансової та адміністративної інформації
яння адміністративному спрощенню і упорядкуванню, підприємства.
а також для забезпечення більшої узгодженості між
багатьма існуючими нормативними актами. Це має такі
ВИСНОВКИ
основні цілі: надавати, систематичну, комплексну, де$
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
тальну та структуровану інформацію про процедури, які
ДОСЛІДЖЕНЬ
необхідні для адекватного управління, контролю та об$
Отже, управління основними засобами є важливим
ліку активів; представити набір інструментів, які можуть для будь$якого підприємства, оскільки воно безпосеред$
бути використані для довідок, консультацій та дій пер$ ньо впливає на майбутнє планування та бачення фінан$
соналу, відповідального за управління основними засо$ сово$господарської діяльності. Ефективне управління
бами.
досягається на основі належного планування та інфор$
Щоб бути ефективною, модель управління ос$ мації, що керується даними, яка допомагає в прийнятті
новними засобами повинна мати відповідну органі$ ефективних рішень для покращення результатів бізне$
заційну структуру, яка базується на системному та су.
комплексному баченні, підтримувати принципи нор$
Одним із ключових факторів ефективного ведення
мативної централізації та операційної децентралі$ фінансово$господарської діяльності є модель управ$
зації.
ління основними засобами в системі фінансового менед$
Внутрішній і зовнішній контроль є ще одним важ$ жменту підприємства. Така модель повинна сприяти
ливим елементом моделі управління основними засо$ створенню детальних записів, які можна відстежувати
бами в системі фінансового менеджменту підприєм$ протягом життєвого циклу активу. Модель управління
ства. Контроль забезпечує досягнення цілі в загально$ основними засобами в системі фінансового менеджмен$
му середовищі, в якому розвивається підприємство. ту підприємства повинна враховувати всі фази життє$
Внутрішній контроль складається з комплексу взаємо$ вого циклу та включати процедури визнання, капіталі$
пов'язаних нормативних та операційних процедур на зації активів, процедури створення записів, процедури
усунення та пом'якшення ризиків, на захист активів амортизації, географічні або міжвідомчі передачі та про$
підприємства. Крім того, внутрішній контроль сприяє: цедури вибуття активів.
ефективності, результативності, прозорості та еко$
Оптимальна модель управління основними засоба$
номії в діяльності підприємства, а також досягнення ми в системі фінансового менеджменту підприємства
відповідного рівня якості продукції та послуг; захист відрізняється від компанії до компанії залежно від їхніх
активів підприємства від будь$якої форми втрати, по$ потреб. Для розробки та підтримки ефективної моделі
гіршення стану, неналежного використання та неза$ управління основними засобами потрібні значні зусил$
конних дій, а також проти будь$яких нерегулярних ля. Визначено переваги цих зусиль. Зокрема, письмова
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політика визнання активів або капіталізації гарантує, що
об'єкти списуються на витрати або капіталізуються на
послідовній основі. Детальна модель управління основ$
ними засобами дозволить створювати точні фінансові
звіти на рівнях відділів або категорій, що дозволяє оці$
нювати основні засоби для планування можливостей та
максимізації податкових пільг. Надійна модель управ$
ління основними засобами дозволить розрахувати базу
для кожного активу та в різних юрисдикціях, а також
оцінити основні засоби для відповідних податкових кре$
дитів та пільг.
Напрямом подальших досліджень є вивчення інстру$
менту страхування основних засобів в системі фінансо$
вого менеджменту підприємства. А також потрібні дос$
лідження інвестицій в основний капітал з точки зору
управління оборотним капіталом та вивчення їх взає$
мовпливу.
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PRIORITIES OF FORMATION OF SCIENTIFICALLY SUBSTANTIATED INDUSTRIAL POLICY
OF BUSINESS ENTITIES ON THE BASIS OF THE CONCEPT "INDUSTRY 4.0"

В умовах прискорення процесів глобалізації і реалізації у розвинених країнах заходів концепції "ІндуQ
стрія 4.0" безпосередньо пов'язані з начальними якісними змінами у розвитку суб'єктів господарювання
вітчизняної промисловості на основі формування науково обгрунтованої політики модернізації свого
основного виробництва. Узагальнено закордонний досвід з можливістю використання інструментів пубQ
лічноQприватного партнерства, інформатизації, державного регулювання, мотивації підприємницької
поведінки суб'єктів господарювання. Надано рекомендації зі зміни головних цілей державної промислоQ
вої політики: формування сучасної системи економічних інтересів, усунення існуючих перешкод для
досягнення стійкого розвитку промислових підприємств, формування сприятливого інноваційного клімаQ
ту, досягнення узгодженості дій держави і суб'єктів ринкових відносин, відновлення і зміцнення в країні
єдиного економічного простору, забезпечення технологічної та ресурсної незалежності держави, модерQ
нізація основного виробництва високотехнологічних суб'єктів господарювання. Для подальшого стійкоQ
го промислового розвитку необхідно узгоджувати такі види трансформацій: інституційну, економічну,
технологічну, соціальноQпсихологічну, ідеологічну. Стратегічними пріоритетами промислової політики
визначено: створення інституційного ринкового середовища, подолання сировинної орієнтації, становQ
лення постіндустріальної системи організації та регулювання виробничоQгосподарської діяльності, стиQ
мулювання активізації процесів промислової інтеграції, подолання обмежень і загроз, які пов'язані з дегQ
радацією високотехнологічного сектору економіки, мобілізація організаційноQправових заходів, підвиQ
щення національної конкурентоспроможності суб'єктів господарювання за рахунок удосконалення гроQ
шовоQкредитних відносин і фіскальної політики, захист вітчизняних товаровиробників від недоброчесQ
ної конкурентів імпортерів.
In the context of accelerating globalization and implementation in developed countries, the concept of
"Industry 4.0" is directly related to the initial qualitative changes in the development of domestic industry through
the formation of a scientifically sound policy of modernization of its main production. The foreign experience
with the possibility of using the tools of publicQprivate partnership, informatization, state regulation, motivation

44

Економiка та держава № 11/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
of entrepreneurial behavior of business entities is generalized. Recommendations for changing the main goals of
state industrial policy: formation of a modern system of economic interests, elimination of existing obstacles to
sustainable development of industrial enterprises, formation of a favorable innovation climate, coordination of
actions of the state and market relations, restoration and strengthening of the single economic space., ensuring
technological and resource independence of the state, modernization of the main production of highQtech business
entities. For further sustainable industrial development it is necessary to coordinate the following types of
transformations: institutional, economic, technological, socioQpsychological, ideological. Strategic priorities of
industrial policy are: creation of institutional market environment, overcoming raw material orientation, formation
of postQindustrial system of organization and regulation of production and economic activity, stimulation of
intensification of industrial integration processes, overcoming restrictions and threats related to degradation of
highQtech sector. legal measures, increasing the national competitiveness of economic entities by improving
monetary relations and fiscal policy, protection of domestic producers from unfair competitors and importers.
The implementation of industrial policy involves the following stages: prioritization of industrial development
and available resources, elimination of the gap with the transition to new technologies and simultaneous
improvement of production structure, transition to a full model of innovative development based on advanced
actions to ensure competitive advantage in economic activities. The proposed policy contains two interconnected
system blocks: general priorities and areas of action of state institutions, targeted program measures for the
functional support of integrated development of highQtech industries of Ukrainian industry.

Ключові слова: політика, стратегія, промисловість, держава, підприємство, ресурси, розвиток, програ
ма, технологія, структура.
Key words: policy, strategy, industry, power, enterprise, resources, development, program, technology, structure.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Яка б не була організаційна система — інституцій$
на, соціальна, економічна, технічна або інша, якщо вона
складна і не є повністю пасивною, нею потрібно грамот$
но управляти, регулювати в ній внутрішні процеси, що
відбуваються і адаптувати їх до зовнішніх впливів. Оче$
видно, що сьогодні динамічно змінюється нерегульова$
ний вітчизняний ринок, який не здатний на комплекс$
ну, багатоцільову стратегію позитивного соціально$еко$
номічного та індустріального розвитку. У чистому ви$
гляді ринкові механізми досить байдужі до технологіч$
ного рівня і наукоємності виробництва, професіоналіз$
му кадрів, соціальної і духовної сфери, національних
інтересів. Все це може бути принесено в жертву ко$
н'юнктурним міркуванням і приватним інтересам госпо$
дарюючих суб'єктів. Саме тому ринкова економіка ви$
магає безперестанних зусиль, спрямованих на її конст$
руктивне функціонування, захист від руйнування, де$
формації або розграбування тими, хто не бажає, щоб
вона нормально функціонувала.
Лише після цього потужні ринкові сили, що базу$
ються на прагненні людей до багатства та його символів,
стають творчими і продуктивними. У всіх країнах з роз$
виненим ринковим середовищем держава активно впли$
ває на функціонування економіки, підтримуючи тим са$
мим бажаний режим соціально$економічного розвитку,
який підпорядкований оптимальному рішенню загаль$
нонаціональних завдань. Тому за кордоном нарівні з
ринковим саморегулюванням існують планування і ре$
гулювання економічних процесів як на макро$, так і на
мікрорівні. І головне при цьому не масштаб країни, а
ступінь активності і напрямки проведення науково обу$
мовленої промислової політики (ПП), яка забезпечує
формування сприятливих умов для збалансованого роз$
витку високопродуктивних, орієнтованих на суспільство
галузей, підприємств, територіальних виробничих ком$
плексів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В основу підготовки цієї статті були використані фун$
даментальні роботи таких фахівців: О. Амоша, І. Підо$
ричева, А. Землянкін [1], В. Геєць [2], А. Гош [3], М. Дов$
бенко [4], В. Захарченко і М. Меркулов [5—7], Е. Кузн$
єцов [8], В. Онищенко [9], Л. Федулова [10; 11], С. Філип$
пова та В. Сааджан [12], А. Чухно [13], Л. Ширяєва [6],
А. Шиян та колеги [14].
Так, О. Амоша, І. Підоричева та А. Землянкін роб$
лять у своїй праці висновок про те, що "Глобалізація 4.0
і четверта промислова революція трансформують всі
сфери діяльності суспільства у всьому світі, а тому ма$
ють бути максимально враховані при реалізації страте$
гічних рішень на всіх рівнях управління — від корпора$
тивного до міжнародного" [1, с. 17]. А. Шиян з колега$
ми, використовуючи методи системного аналізу, теорії
ігор, структурного, функціонального та логічного ана$
лізу, стверджують: "Інноваційні проєкти є рушієм еко$
номічного розвитку, тому залучення громадськості до
їх обговорення, затвердження, впровадження та аналі$
зу результатів є надзвичайно важливим фактором" [14,
с. 27]. С. Філипповою і В. Сааджан проведено ретель$
ний аналіз економічних факторів, що мають вплив при
прийнятті стратегічних рішень українськими промисло$
вими підприємствами [12, с. 50—51].
А. Гош наголошує: "Сам по собі ринок не може не
змінюватися. Масове виробництво створило основу для
ліберального ринку" [3, с. 81]. В. Геєць наполягає: "… пос$
туповий відхід від консервативних начал і перехід до лібе$
рально$демократичних начал розвитку, що буде відпові$
дати і змісту передбачуваних глобальних трансформацій"
[2, с. 20]. В. Онищенко проголошує у своїй праці: "Конк$
ретизація національної цілі модернізації полягає у тому,
щоб здійснити перехід о індустріальної економіки, яка
буде ефективно розвиватися у межах сучасної глобаль$
ної економіки і у свій час зможе Логічно перейти у нову
якість — інноваційну і постіндустріальну" [9, с. 6].

45

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Е. Кузнєцов поступово розглядає еволюцію еконо$
мічних парадигм, як "Суспільство 1,0 і Суспільство 2,0",
які пов'язані з розвитком сільського господарства; тре$
тя ступінь — це індустріальна революція, що охоплює
період загальної комп'ютеризації (Промисловість 4.0)
[8, с. 23—24]. Далі у нього "Суспільство 5.0" — ступінь,
наступна за інформаційним суспільством. "Вона має на
увазі супер інтелектуальне суспільство, яке використо$
вує Big Data в процесі свого розвитку [8, с. 24].
А. Чухно підкреслює: "У останні роки тип розвитку,
що базується на науково$технологічному удосконаленні
виробництва, найбільш точніше визначено як іннова$
ційний, тобто тип розвитку, що припускає постійні но$
вовведення" [13, с. 4]. Л. Федулова звертає увагу: "Дос$
лідження технологічного рівня розвитку України пока$
зують, що багатоукладність виробництва стала однією
з ключових проблем розвитку економіки" [11, с. 740].
В. Захарченко, М. Меркулов і Л. Ширяєва стверджують:
"Економічне регулювання науково$технологічного роз$
витку поряд зі змінами відносин власності сьогодні стає
рішучою передумовою стабілізації економіки та пере$
будови її структури" [6, с. 126]. М. Меркулов уточнює:
"Зміни у стратегії, виробничих процесах, структурі й
культурі можуть здійснюватися поступово, у вигляді
дрібних кроків, або не радикально, у вигляді крупних
стрибків [7, с. 325].
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Найбільш не вирішеними проблемами у сучасній
промисловій політиці як на макро$ так і на мікрорівнях
залишаються: відсутність гармонійної взаємодії держав$
них інститутів і ринкових структур на принципах рівноп$
равного партнерства і взаємодопомоги, недостатнє ви$
користання знань та інформації в якості головних чин$
ників стійкого економічного розвитку, недостатнє ре$
гулювання енергозберігаючих і екологічно чистих тех$
нологій, неузгодженість економічної та науково$техно$
логічної політики на підприємствах декількох переділів,
невиконання встановлених законами соціальних стан$
дартів і нормативів, недостатній рівень інвестицій для
активного поновлення фізично зношеного основного
капіталу підприємств, недостатнє регулювання грошо$
во$кредитних відносин і зовнішньої торгівлі, необхід$
ність розширення регіональної та міжрегіональної
торгівлі, масштабна економічна диференціація регіонів.
Все це вимагає формування науково обгрунтованої про$
мислової політики вітчизняних суб'єктів господарюван$
ня та створення відповідної стратегії розвитку.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні пріоритетів
політики розвитку вітчизняних суб'єктів господарюван$
ня у промисловості в межах здійснення концепції "Інду$
стрія 4.0".
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
В урядовому документі "Національна економічна
стратегія — 2030" робиться наголос: "Україна не вико$
ристовує наявного потенціалу кооперації потужного
ІТ$сектору та промисловості, сільського господарства,
транспорту, енергетики тощо. Наразі на внутрішній ри$
нок орієнтується лише 2% всіх компаній, які надають ІТ$
послуги. Підвищення технологічності економіки, зрос$
тання частки товарів з високою доданою вартістю в ек$
спорті можливе лише за рахунок впровадження іннова$
ційних рішень у виробничі процеси, які розробляються
на межі реального сектору та ІТ" [15, № 13, с. 14].
У експертному товаристві існують різні рецепти, як
змінити ситуацію [2—4; 8—10; 13]. Але домінуюча точ$
ка зору — Україні необхідна нова індустріалізація на
засадах концепції "Індустрія 4.0". Термін "Індустрія 4.0"
з'явився і світі у 2011 р., коли на міжнародній виставці у
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Ганновері бізнесмени, урядовці, науковці обговорюва$
ли необхідність більш широкого використання цифро$
вих технологій у виробництві. Спеціально створена для
цього питання група фахівців розробила стратегію пе$
ретворення промислових підприємств на "розумні".
Таку назву стратегії прийняли інші країни, які активно
освоювали нові технології. А термін "Індустрія 4.0" ста$
ли використовувати як синонім четвертої промислової
революції. Її сутність полягає у тому, що сьогодні ма$
теріальний світ поєднується з віртуальним, унаслідок
чого народжуються нові кіберфізичні комплекси, які
поєднані в одну цифрову екосистему. Роботизоване ви$
робництво і "розумні" заводи — один з компонентів
трансформованої галузі.
Важливо, щоб політика індустріалізації була ста$
більною на протязі довготривалого строку та спирала$
ся на індикативні прогнозні плани, які Уряд повинен роз$
робляти на 3—5 років. Це дозволить координувати
діяльність економічних агентів — від великих бізнес$
груп до домогосподарств, місцевих органів влади.
Державна ПП — це найважливіша складова части$
на загальної економічної політики цивілізованої держа$
ви. Вона спрямована на реалізацію стратегічних та так$
тичних цілей в національній галузі виробництва, що за$
безпечує економічну безпеку, технологічну та ресурс$
ну незалежність та обороноздатність країни. Така полі$
тика визначається як цілеспрямована діяльність держа$
ви з формування та укріплення індустріального потен$
ціалу та ефективного господарства в національній еко$
номіці. Її розробку варто розглядати як початковий етап
реалізації довгострокової стратегії стимулювання
найбільш перспективних напрямків соціально$еконо$
мічного розвитку.
Разом з тим дилема державного управління, з точ$
ки зору реалізації заходів і методів ПП, полягає в тому,
що надаючи підтримку промисловим виробництвам,
важливо зробити так, щоб вона не виключала стимулів
до постійного їх розвитку і саморозвитку. Це стосуєть$
ся і забезпечення рівності ринкових умов як для
внутрішніх учасників національного ринку, так і для
зовнішніх. Крім того, обов'язковим завданням будь$якої
держави є недопущення або зняття гостроти різних кри$
зових ситуацій, що тягнуть за собою виникнення ано$
мально високої диференціації різних верств населення,
регіонів тощо. Але такої політики, яка слугувала б па$
нацеєю для усунення всіх кризових явищ в економіці,
не існує.
Водночас відомо, що добре сплановані заходи і своє$
часні дії можуть запобігти або зменшити багато нега$
тивних проявів і можливих труднощів. До таких заходів
можна віднести ефективні заходи активної ПП, що ре$
алізуються відповідно до об'єктивних економічними
законів, при дотриманні основних принципів і пропорцій
розвитку національної промисловості. Ці заходи нероз$
ривно пов'язані зі світовим науково$технологічним про$
гресом, удосконаленням системи освіти і підвищенням
кваліфікації персоналу підприємств, продуманими інве$
стиціями в промислове виробництво, економією і раці$
ональним використанням всіх видів ресурсів, взаємови$
гідними міжрегіональними і зовнішньоекономічними
зв'язками та ін.
Особливо важливими обставинами є визначення
ролі і місця державної ПП як провідної ланки транс$
формаційного розвитку в перехідний період, а також
встановлення оптимального її співвідношення із загаль$
ною економічною політикою. У зв'язку з цим виникла
нагальна потреба в зміні пріоритетів і зміні акцентів у
ПП у напрямі розвитку демократичних інститутів на
основі досягнення компромісів і встановлення гнучких,
гармонійних відносин ділового партнерства між владою,
бізнесом і наукою. Закономірним можна вважати той
факт, що ефективність керуючої системи тим вище, чим
повніше враховуються вимоги об'єктивних економічних
законів і використовуються економічні важелі і методи
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керівництва. Зокрема, складні умови трансформаційно$
го періоду в Україні вимагають посилення централізації
влади, що дозволяє зосередити ресурси на вирішальних
напрямках науково$технологічного прогресу, на розви$
ток тих сфер діяльності, які зумовлюють цей процес.
Разом з тим формуються ринкові відносини і
провідні тенденції їх розвитку, припускає підвищення
ролі приватної підприємницької ініціативи та особис$
тої відповідальності власників за кінцеві результати
праці в усіх ланках національної промисловості. Зна$
чить, необхідно маневрувати.
Для вирішення питання про рівень, форми і методи
державного регулювання ринкового середовища прин$
ципове значення має техніко$економічна парадигма (від
стадії "ранньої механізації" до "інформатики і телеко$
мунікації"), в якій працює господарство країни.
Кожній довгохвильовій парадигмі зі змінною за озна$
кою "підйом$спад", відповідають свої теорії розвитку,
домінанти і базові галузі, нові сектори виробництва, що
розширюються і формуються, ключові фактори росту
(енергія, матеріали, технології, комунікації, транспортні
засоби, форми управління виробництвом, режими еко$
номічного регулювання тощо). Будь$який з укладів у
своєму розвитку проходить різні стадії, які відрізняють$
ся мірою їх впливу на загальне економічне зростання і
залишаються в складі національного багатства країни
створені ними виробничих або інфраструктурних
об'єктів. Характерно, що для України жодна з раніше
проведених істотних модернізацій промислового вироб$
ництва не усунула надзвичайно високого ступеня різно$
укладності національної економіки. Це пов'язано перед$
усім з наявністю в країні великих можливостей для ек$
стенсивного розвитку запаси природних ресурсів, нео$
своєних територій, низьких стандартів життєвого рівня
населення тощо).
Відповідно до теорії довгих хвиль (М. Кондратьєв),
науково$технологічна революція розвивається хвилепо$
дібно, з циклами протяжністю в 50 років. Протягом де$
кількох останніх століть в історії технологічної еволюції
пройшло п'ять хвиль і п'ять технологічних укладів [6,
с. 446—447; 7, с. 34—37]. Шостий і сьомий технологічні
уклади достатньо широко проаналізовані Л. Федуловою
[11, с. 732—736].
В українській промисловості чітко простежується
одночасна наявність 3, 4 і 5$го технологічних укладів, з
переважанням 3$го і 4$го (превалюють великі відокрем$
лені підприємства, на ринку панує принцип монополії
або олігополії, виділяється нерозвиненість транспорт$
ної інфраструктури). Причому різні уклади техноло$
гічно слабо пов'язані між собою і практично не нада$
ють один на одного вплив. Тим часом особливість 5$го
технологічного укладу за кордоном полягає в тому, що
в його рамках поділ праці став тотожнім роботі в єди$
ному інформаційному просторі. Закономірно, що такий
стратегічний підхід до науково$технологічного прогресу
в Україні консервує її відставання від передових розви$
нених країн.
З цієї причини наша країна не входить навіть до пер$
шого ешелону держав високотехнологічного розвитку,
що володіють передовим на даний момент рівнем роз$
витку науки і техніки. Її відносять до другого ешелону
світового технологічного розвитку — до категорії країн,
що розвиваються, які в рамках міжнародного поділу
праці вирішують завдання поставок сировини і мате$
ріалів, а також організують виробництва, які стають не$
рентабельними (високі податки, жорсткі соціальні та
екологічні норми) або неефективними (застарілі техно$
логії). Аналіз умов, що склалися із різних показників,
свідчить, що для української економіки у вихідній тех$
ніко$економічній парадигмі (зокрема, напередодні і в
ході реформ) втручання держави було природнім і вип$
равданим, що підтверджується і історичними преце$
дентами. Але в Україні не вдалося сформувати дієвий
механізм галузевого регулювання, що забезпечує
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формування успішної стабільної економіки та стійкого
ринку. І сьогодні структурі державного управління не
відповідає тому, якою країна має бути. Вона не присто$
сована для вирішення стратегічних завдань. У повну силу
не працюють ні ринок, ні держава, так як ефективні рин$
кові і державні структури знаходяться в зародковому
стані. Пропоновані в такій ситуації обмеження органі$
заційних можливостей державних (ліберальна позиція)
або ринкових (позиція структуралістів) інститутів, по
суті, не мають сенсу.
У результаті тривалої системної кризи стрижнем
української ПП на тривалий час стало збереження
найбільш цінних елементів накопиченого промислово$
го і науково$технологічного потенціалу, порятунок
країни від повної технологічної деградації. Це означає
обмежену до мінімуму підтримку: найбільш перспектив$
них і життєздатних виробництв, здатних забезпечити в
майбутньому індустріальне зростання; економічно і со$
ціально значущих груп підприємств і установ, а також
підприємств ВПК, необхідних для підтримки обороно$
здатності країни. Закономірно, що в ситуації, що скла$
лася, промисловість з великим запізненням і неадекват$
но реагує на кардинальні зміни стану динамічного рин$
кового середовища. В таких умовах необхідні серйозні
інституційні та структурні перетворення.
На основі аналізу сформованого в Україні положен$
ня в економіці, і промисловості зокрема, а також вияв$
лених фактів відсутності в країні дієвих стимулів підви$
щення конкурентоспроможності та ефективності
вітчизняного промислового виробництва, слабкою його
орієнтацією на внутрішній споживчий попит головни$
ми цілями державної ПП повинні стати такі:
1. Зміна напрямів ПП держави і сформованої систе$
ми економічних інтересів.
2. Усунення існуючих перешкод для досягнення
стійкого розвитку національної промисловості, підви$
щення ефективності та конкурентоспроможності
вітчизняного промислового виробництва.
3. Формування сприятливого економічного клімату
для розширеного відтворення і виробництва промисло$
вих товарів і послуг, що користуються попитом в
суспільстві.
4. Досягнення узгодженості дій держави і суб'єктів
ринкових відносин, жорсткого дотримання останніми
національних інтересів.
5. Відновлення і зміцнення в країні єдиного економіч$
ного простору і позицій вітчизняних промислових під$
приємств незалежно від їх форми власності та територіаль$
ної приналежності на внутрішньому і світовому ринках.
6. Забезпечення територіальної цілісності, еконо$
мічної, інформаційної та екологічної безпеки, техноло$
гічної та ресурсної незалежності держави, повної зай$
нятості населення.
7. Повернення України в розряд держав, які зада$
ють тон в економічній і науково$технологічній сферах
діяльності.
Виходячи з необхідності подолання в країні кризо$
вої ситуації і закономірностей довгострокового еконо$
мічного зростання для досягнення названих цілей по$
трібна централізація державної ПП, а також викорис$
тання порівняльних конкурентних переваг і послідовне
подолання слабких сторін української промисловості.
Також варто додати, що тенденції деякого пожвавлен$
ня ситуації в економіці після фінансових криз 1998 р.,
2008 р., 2014 р. не можуть бути визнані стійкими, оск$
ільки існуюча в даний час динаміка промислового вироб$
ництва свідчить про вичерпання дії сприятливих фак$
торів і умов (без прийняття додаткових заходів підтрим$
ки початкового імпульсу) для нарощування експорту
сировинних товарів, а також розвитку процесів імпор$
тозаміщення, пов'язаних з девальвацією гривні. Необ$
хідного підвищення рівня життя у соціально незахище$
них груп населення не відбувається, у тому числі і через
низький рівень зайнятості.
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і національного економічної середо$
вища. Згідно з проведеним аналізом
стратегічними пріоритетами украї$
нської державної ПП сьогодні по$
винні бути такі:
1) створення інституційного рин$
кового середовища, в якому відобра$
жені інтереси держави і бізнесу (дер$
жавні інститути і ринкові структури
повинні гармонійно взаємодіяти на
принципах рівноправного партнер$
ства і взаємодопомоги) з урахуван$
ням загальнопромислових інтересів,
а також інтересів регіональних і га$
лузевих структур розглядаються
тільки ті аспекти, які враховують спе$
цифіку і завдання формування і реа$
лізації державної ПП, а не загальної
макроекономічної політики держави,
що визначає рентабельність і фінан$
сове становище виробничої сфери
діяльності (регулювання рівня відсот$
кових ставок, цінових пропорцій, ве$
личини обмінного курсу, механізми
рефінансування економічної актив$
ності, валютний контроль тощо);
2) подолання сировинної орієн$
тації вітчизняної промисловості і пе$
рехід до наукомісткої економіки з ви$
значальною роллю виробництва, роз$
поділу і використання знань та інфор$
мації в якості головних чинників
стійкого економічного розвитку, де в
більшій мірі капітал управляється
інтелектом, ніж інтелект обслуговує
капітал;
3) становлення постіндустріаль$
ної системи організації та регулюван$
ня виробничо$господарської діяль$
ності, інтенсивний розвиток інформа$
ційно$комунікаційних, ресурсо$ і
енергозберігаючих, а також екологі$
чно чистих технологій;
4) стимулювання активізації про$
цесів промислової інтеграції в на$
прямку створення інтегрованих
бізнес$груп, здатних акумулювати
необхідні для інвестицій фінансові
потоки, прийняти на себе техно$
логічні та фінансові ризики, які мо$
Рис. 1. Конкурентні переваги та слабкі місця української економіки
жуть проводити узгоджену економі$
чну і науково$технологічну політику
Джерело: складено автором.
на підприємствах декількох переділів;
Конкурентні переваги та найбільш слабкі місця ук$
5) концентрація державних зусиль на збалансова$
раїнської економіки, а також фактори, що обмежують ності та ефективності промисловості; на подоланні об$
пропорційний розвиток вітчизняної промисловості си$ межень і загроз, пов'язаних з деградацією великих сек$
стематизовані на рисунку 1.
торів економіки; на впровадженні досягнень науково$
Перераховані слабкі місця і обмеження динамічно$ технологічного і соціально$економічного прогресу (при
го розвитку вітчизняної промисловості — наслідок си$ формуванні сприятливих умов для найбільш повної
стемної кризи економіки, який не можна розглядати реалізації національного науково$технологічного та
лише з чисто технократичних позицій. Усунення його освітнього потенціалу; на стимулюванні трудової і твор$
наслідків передбачає вирішення безлічі різноманітних чої активності при формуванні державного бюджету не$
завдань. Навіть невловимі в господарській практиці обхідно виходити з ситуації виконання встановлених за$
відчуття і очікування, що відображаються в діяльності конами соціальних стандартів і нормативів, не допуска$
приватного сектора і державної економічної політики, ти дискримінації населення і соціальної сфери при ви$
є однією з найважливіших проблем сьогоднішньої Ук$ конанні бюджету в порівнянні з іншими бюджетоотри$
раїни. Тому, плануючи зміст заходів і векторів подаль$ мувачами);
ших напрямків промислового розвитку, необхідно уз$
6) мобілізація організаційних, правових та інших
годжувати такі взаємопов'язані і взаємозалежні проце$ заходів, необхідних для створення дієвого механізму
си, наведені на рисунку 2.
перетікання фінансових ресурсів в розвиток високотех$
Схему формування системи пріоритетів визначають нологічних і наукоємних виробництв — фінансові по$
стратегічні цілі національного промислового розвитку, токи в країні повинні відповідати її об'єктивним мож$
коли діють обмеження на вибір шляхів їх досягнення, а ливостям і потребам (штучно створюваний дефіцит
також конкурентні переваги вітчизняного виробництва фінансових ресурсів є не менш загрозливим, ніж їх над$
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Рис. 2. Узгодженість трансформаційних процесів науково обгрунтованої промислової політики
Джерело: пропозиція автора.

мір), забезпечувати відновлення в ключових секторах
економіки обсяги інвестицій до рівня, достатнього для
активного поновлення фізично зношеного та знеціне$
ного кризою основного капіталу;
7) підвищення національної конкурентоспромож$
ності — здатності виробляти і споживати високоякісні
промислові товари і послуги в умовах конкурентної бо$
ротьби з іншими країнами; збільшення сукупного попи$
ту на вітчизняні товари і послуги можливо шляхом по$
гашення заборгованості із зарплати та соціальних ви$
плат, зниження податкового тиску, істотного уповіль$
нення зростання цін на енергоносії, сировинні товари,
продукцію та послуги природних монополій; стимулю$
вання інвестиційної активності, регулювання грошово$
кредитних відносин і зовнішньої торгівлі (здійснення
зовнішньоекономічних операцій повинно бути тісно по$
в'язане з пріоритетами державної ПП);
8) захист вітчизняних товаровиробників промисло$
вої продукції від недоброчесної конкуренції імпортерів,
турбота держави про єдиний економічний простір і те$
риторіальну цілісність, розширення регіональної та
міжрегіональної торгівлі, активізацію зовнішньоеконо$
мічної діяльності, яка повинна бути ув'язана з ПП і спри$
яти реалізації її пріоритетів.
Щоб забезпечити їх практичну реалізацію, основні
пріоритети ПП повинні бути законодавчо закріплені і
відображені в базових напрямках і системі прийнятих
макроекономічних показників державної промислової
програми розвитку, а також при розробці відповідних
регіональних програм. Саме пріоритети ПП визначають
загальну стратегію і сценарії (варіанти) господарсько$
го розвитку. На отриманій в результаті вихідної базі
розробляються практичні заходи ПП, визначаються
етапи їх проведення, встановлюються терміни і умови
реалізації прийнятих до виконання заходів.
Оскільки в українській промисловості є одночасна
наявність 3, 4 і 5$го технологічних укладів (з переважан$
ням 3$го і 4$го), причому технологічно слабо пов'яза$
них між собою і практично не надають один на одного
впливу, то можна стверджувати, що для нашої країни
одночасно застосовні всі три відомих типи стратегій
розвитку:

www.economy.in.ua

1) стратегія використання природних ресурсів (осво$
єння і експорт природних ресурсів);
2) стратегія "переслідування" (використання наяв$
ного потенціалу та порівняльних конкурентних переваг
низького порядку);
3) стратегія "передових рубежів" (опора на досяг$
нення науково$технологічного прогресу, на створення
нових продуктів і технологій, формування попиту на них
і нові ринки).
Для різних груп галузей і виробництв може застосо$
вуватися весь арсенал засобів і методів ПП. Експерти ви$
діляють три групи галузей і виробництв, що відрізняють$
ся за рівнем розвитку, ступенем конкурентоспромож$
ності на зовнішньому і внутрішньому ринках та інші ха$
рактеристики: експортоспроможної сировинної галузі
(нафтова, газова, лісова, видобуток і переробка дорого$
цінних каменів і металів); галузі, що володіють великим
науково$технологічним потенціалом, здатні при наяв$
ності ресурсів створити конкурентоспроможну продук$
цію для світового і внутрішнього ринків (ракетно$космічні
виробництва, літакобудування, атомна промисловість,
деякі види озброєння і військової техніки та ін.); кризові
галузі, які характеризуються серйозним технічним
відставанням, не здатні в короткі терміни вийти на
зовнішні ринки, але за якими потрібно зберегти значну
частку внутрішнього ринку (машино$ і верстатобудуван$
ня, легка і харчова промисловість та ін.) [6, с. 189—195; 7,
с. 176—183]. Склад пріоритетних для таких об'єктів цілей
буде змінюватися з урахуванням що відбуваються струк$
турні зрушення в економіці. При цьому успішний розви$
ток пріоритетних галузей здатний створювати попит для
інших секторів економіки і особливо в тому випадку, коли
воно буде підкріплено своєчасними заходами щодо роз$
витку загальногосподарської інфраструктури. Пояс$
нюється це тим, що інфраструктура має жорстку прив'яз$
ку до технологічних укладів, а розвиток останніх в свою
чергу неможливий без відповідної інфраструктури про$
мислового комплексу, що забезпечує: відбір ефективних
і конкурентоспроможних зразків нової техніки і техно$
логій; підвищення якості та надійності продукції, її сер$
вісного обслуговування; поява сучасних систем зв'язку
та інформації, комерційних і торговельних центрів тощо.
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суміжних галузях, а також швидкоо$
купність проєктів, що забезпечують:
подолання низької конкурентоспро$
можності вітчизняної промислової
продукції, високого ступеня мораль$
ного та фізичного зносу виробничого
обладнання, невисокої інвестиційної
та інноваційної активності; максималь$
ну зайнятість населення; зростання
платоспроможного попиту; зняття на$
пруженості бюджету. З огляду на той
факт, що нині можливості для більш
швидких, отже, бажаних темпів зрос$
тання економіки обмежено високою
капіталоємністю структурних змін,
відсутністю потенціалу швидкого на$
рощування виробництва в паливно$си$
ровинних галузях, масштабами зовні$
шньої і внутрішньої заборгованості,
відсутністю шляхів малоінфляціонно$
го розширення грошової пропозиції
тощо, для формування науково об$
грунтованої ПП пропонуються
здійснення етапів, наведених на рисун$
ку 3.
Загальним критерієм для кожної із
Рис. 3. Етапи науково обгрунтованої промислової політики
зазначених стадій є досягнення ново$
Джерело: пропозиція автора.
го технологічного кордону. Одночас$
но повинен розширюватися внутрішній
Необхідність створення сприятливих умов для фун$ споживчий попит на основі стійкого підвищення до$
кціонування промислових виробництв 3$4$5$го укладів, ходів, оновлення основних фондів і збільшення кількості
вмонтованих у технологічні ланцюжки з хорошими пер$ робочих місць. Логічно послідовна ПП, що проводить$
спективами збуту кінцевої продукції, полягає в під$ ся на тлі складних процесів становлення ринкової еко$
тримці традиційних галузей, здатних зберегти внутріш$ номіки, має ту перевагу, що дозволяє підтримувати ті
ній ринок і повноцінно завершити свій розвиток, сфор$ "точки зростання", галузеві і структурні зміни в промис$
мувавши внутрішній попит на продукцію 5$го і 6$го тех$ ловості, які виявляються самим ринком, супроводжу$
нологічного укладу. Нарощування потенціалу внут$ ються зростанням рівня зайнятості активного населен$
рішніх накопичень для завершення пізньоіндустріаль$ ня і середнього рівня його кваліфікації. Саме про таку
ної модернізації (з подальшою концентрацією інвес$ стратегії самозбереження і успішного розвитку свідчить
тицій в перспективні галузі) відбувається за рахунок світова практика.
стимулювання внутрішнього та зовнішнього попиту на
При цьому методи, форми і розміри державної
споживчі товари і продукцію виробничо$технічного при$ підтримки найбільш перспективних, економічно і со$
значення, використання для цього порівняльних пере$ ціально важливих промислових об'єктів повинні бути
ваг, а також переведення економіки на енерго— і ре$ чітко визначені і відображені у відповідних державних і
сурсозберігаючі технології.
регіональних цільових програмах, а також інших ана$
Підтримка високотехнологічних виробництв озна$ логічних документах. Особливе значення при визначенні
чає концентрацію інвестицій у "точках зростання", які пріоритетів і виборі стратегії реалізації ПП має опти$
формуються динамікою економічної кон'юнктури. В мальний розмір цілеспрямованої підтримки імпортоза$
якості основного локомотива інноваційної моделі роз$ мінних виробництв всіх укладів. Придбання і викорис$
витку тут служить активне використання високих тех$ тання імпортної техніки можуть бути доцільні лише в
нологій та науково$технологічних напрацювань в новіт$ тому випадку, якщо вони забезпечують помітне підви$
ніх галузях, тобто можливості розвитку 5$го і 6$го тех$ щення якості продукції, що випускається і істотно роз$
нологічних укладів повністю визначаються масштабами ширюють можливості її збуту на внутрішньому і зов$
і результативністю наукових розробок і ступенем їх нішньому ринках.
інтегрованості з прикладними розробками. Для досяг$
Однією з найважливіших задач у межах реалізації
нення високої результативності НДДКР потрібен відпо$ ПП в Україні буде визначення галузей, у яких в Україні
відний рівень фінансування науково$технологічного є конкурентні переваги (їх може бути 5$6), а також роз$
комплексу країни. Переважна частина витрат (95%) на робка переліку вітчизняних товарів, що користуються
науку сьогодні лягає на державу.
високим попитом на світовому ринку (літаки Антоно$
Держава в нашій країні — основний споживач нау$ ва, високотехнологічні кабелі тощо). Очевидно, що
комістких технологій і техніки, як і власник наукоємного тільки такі галузі, які пов'язані з науково$дослідними
виробництва. Тому домисли про те, що ті чи інші питан$ центрами, повинні отримувати від держави підтримку,
ня щодо визначення "точок зростання" лежать поза стати основною ціллю заходів державної ПП. Великий
сферою інтересів держави, є великою помилкою. ризик зробити ставки не на ті галузі промисловості.
Підтвердження очевидною особливості розвитку 5$го і Потрібний системний аналіз світових ринків, що доз$
6$го технологічних укладів полягає в специфічності ви$ воляє визначити, які галузеві ніші виробництва вже
робленої ними продукції (озброєння і військова техні$ зайняті. При формуванні базових напрямків ПП необ$
ка, авіація, космос та біотехнології, атомна енергети$ хідно враховувати загальні національні інтереси, які
ка), яка проявляється в тому, що внутрішній попит на включають в себе: соціально$економічний розвиток;
неї повинен генеруватися державою, а продажі на зов$ розвиток науки, техніки, суспільного інтелекту; ефек$
нішньому ринку — здійснюватися під суворим держав$ тивність і конкурентоспроможність вітчизняного ви$
ним контролем.
робництва; ресурсну незалежність; економічну, техно$
Головні критерії — ступінь інтенсивності розширен$ логічну, техногенну (екологічну), інформаційну безпе$
ня технологічного та економічного ефекту в базових і ку.
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ВИСНОВКИ
Загалом процес досягнення стратегічних пріори$
тетів державної ПП повинен бути вивіреним, узгодже$
ним, поетапним. У розгорнутому вигляді невідкладних
заходів щодо виведення з кризи і проведення функціо$
нально забезпечених дій ПП необхідні цілі, які можуть
бути представлені у вигляді двох взаємопов'язаних си$
стемних блоків: 1) структурний блок загальних пріори$
тетів і напрямів дії українських державних інститутів,
що створюють необхідні умови для успішного функціо$
нування національної сфери матеріального виробницт$
ва; 2) організаційний блок цільових програмних заходів,
які функціонально забезпечують, ініціюють і стимулю$
ють комплексний розвиток суспільством галузей і ви$
робництв української промисловості, що користують$
ся попитом. Поділ на складові блоки пов'язано з тим,
що ПП — система багаторівнева, і в пропонованій для
впровадження системи заходів враховані істотні від$
мінності у вимогах і завданнях, які держава ставить пе$
ред собою для досягнення загальних економічних і кон$
кретних намічених цілей. Кожен рівень має свій органі$
заційний цикл регулювання, що вимагає регламентації
дій, що керуються. Відповідно і кожен орган управлін$
ня повинен мати свої ясно окреслені функції і рівні
відповідальності, ефективні схеми дії зворотного зв'яз$
ку, підпорядковуватися єдиному центру, наділеному
достатніми правами і засобами для вирішення всіх ви$
никаючих питань. Разом з тим для будь$якого з рівнів
управління ПП не змінюються свої ключові госпо$
дарські значення (покінчити з деіндустріалізацією і роз$
горнути великомасштабну технологічну модернізацію
промисловості), а змінюється лише підхід до здійснен$
ня самої ПП. В кінцевому підсумку науково обгрунто$
вана ПП дозволить стабілізувати перехідний процес:
одночасно створити збалансованість національної еко$
номіки, до мінімуму скоротити дефіцит державного
бюджету, провести необхідну структурну перебудову,
а потім підвищити зростання обсягів і ефективності ви$
робництва до конкурентоспроможного рівня.
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METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION RESEARCH

У статті досліджується еволюція управлінської думки та її вклад у розвиток теорії управління, систеQ
матизується зміст основних підходів до публічного управління. Здійснюється аналіз підходів дослідженQ
ня еволюції публічного управління, а саме: підхід на онові виокремлення шкіл управління; процесуальQ
ний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід; синергетичний підхід; новітні підходи сучасного упQ
равління. У поєднанні з системним, ситуаційним, синергетичним та якісним підходами моделіQпідходи
повинні формувати нову методологічну парадигму сучасного суспільного управління. Розгляд публічноQ
го управління як спеціальної галузі знань об'єктивно потребує дослідження публічного управління в обQ
ласті економіки у взаємозв'язку з іншими науками. Управління економікою, на наш погляд, має безпосеQ
редні "зони перетину" з макроекономічним аналізом, філософією, соціологією, політологією, екологією
та правознавством. Зміни балансу між політичною, економічною, соціальною та правовою сферами суQ
спільного середовища сприятимуть укріпленню або авторитарної, або демократичної форми управління.
The rapid development of the information society, the blurring of boundaries between the state and civil
society and the deepening of globalization processes require the study of schools and approaches to public
administration, understanding their essence and opportunities to use their positive aspects and identifying trends
in public administration are focused on developing and implementing new approaches.
The article substantiates the need and disclosure of the essence of the methodological principle of historicism
in the study of approaches to public administration. The analysis of approaches to the study of the evolution of
public administration is carried out, namely: the approach to the new separation of management schools,
procedural approach, system approach, situational approach, synergetic approach and the latest approaches to
modern management. The latest approaches to modern management of social development include: globalisation
based on a combination of value, environmental, consensus and integration approaches, information and
innovation, corporate and new public administration.
In combination with systemic, situational, synergetic and qualitative approaches, modelQapproaches should
form a new methodological paradigm of modern public administration. This paradigm should focus public
activities on innovation processes as well as development technologies and push the historicalQformation
paradigm to the background, due to which the latest approaches to modern management of social development
such as globalisation, information innovation, corporate, social and "new public administration " were analysed.
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Consideration of public administration as a special field of knowledge objectively requires the study of public
administration in the field of economics in conjunction with other sciences. In our opinion, economic management
has direct "zones of intersection" with macroeconomic analysis, philosophy, sociology, political science, ecology
and jurisprudence.
Changes in the balance between the political, economic, social and legal spheres of the social environment
will contribute to the strengthening of either authoritarian or democratic forms of government.

Ключові слова: школа наукового управління, адміністративна школа, школа психології і людських відно
син, кількісна школа, тейлоризм, фордизм, процесуальний підхід, системний підхід, ситуаційний підхід, си
нергетичний підхід, інформаційноінноваційний підхід, модельпідхід "нове публічне управління", міждисцип
лінарний підхід.
Key words: school of scientific management, administrative school, school of psychology and human relations,
quantitative school, Taylorism, Fordism, procedural approach, system approach, situational approach, synergetic
approach, informationinnovation (innovative) approach, modelapproach "new public administration",
interdisciplinary approach.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розрізняють такі підходи дослідження еволюції
Ретроспективний аналіз управлінської думки, до$ публічного управління, а саме:
слідження сутності та розвиток підходів до публічного
— підхід на онові виокремлення шкіл управління;
управління сприятиме якісному оцінюванню того, що
— процесуальний підхід;
було і є та дає можливість прогнозувати майбутнє.
— системний підхід;
Орієнтація на принцип історизму дозволяє виявити тен$
— ситуаційний підхід;
денції розвитку публічного управління, підходи до пуб$
— синергетичний підхід;
лічного управління та їх еволюцію.
— новітні підходи сучасного управління у зв'язку з
розвитком демократизації та громадянського суспіль$
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ства.
І ПУБЛІКАЦІЙ
З точки зору шкіл управління розрізняють підхід
Розкриттю суті принципу історизму до досліджен$ наукового управління, адміністративний підхід, підхід
ня підходів публічного управління присвячено багато з точки зору "людських відносин", підхід з точки зору
монографій, наукових статтей. Зокрема, представляє науки про поведінку, підхід з точки зору кількісних ме$
інтерес роботи вчених Альберт М., Бакуменко В.Д., Бон$ тодів, які охоплюють часовий проміжок 1885 р. — те$
дар І.С., Дзондзюк В.В., Кравченко С.О., Малий І., Мі$ перішній час.
ненко М.А., Мескон М.Х., Руденко О.М., Саймон Г.,
Виникнення школи наукового управління пов'яза$
Хедоурі Ф. та ін.
но з ім'ям американського інженера Ф. Тейлора (1856—
Не вирішені раніше частки загальної проблеми. У 1915 рр.), що сформулював принципи наукового управ$
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі досить не$ ління [1; 2].
достатньо подано аналіз новітніх підходів сучасного
Великий внесок у розвиток наукового управління
управління у зв'язку з розвитком демократизації та гро$ вніс Генрі Форд (1863—1947 рр.). Базовими принципа$
мадянського суспільства, недостатньо обгрунтовуєть$ ми фордизму були принципи вертикальності, масового
ся і розкривається необхідність та сутність міждисцип$ виробництва, стандартизації й поділу праці [3].
лінарного підходу до управління, сутності управління
Новим важливим напрямком у дослідженні проблем
як спеціальної області знань.
управління з'явилася наукова розробка принципів
організації адміністративної діяльності. Виникнення
МЕТА СТАТТІ
адміністративної школи управління пов'язане з ім'ям
Дослідити тенденції публічного управління націо$ французького теоретика і практика Анрі Файоля
нальною економікою, проаналізувати виникнення і ета$ (1841—1925 рр.). Теорія адміністрації А. Файоля ба$
пи розвитку науки управління, підходи до публічного зується на принципах, які він вважав універсальними і
управління та їх еволюцію.
зачіпають два основних аспекти: розробку раціональ$
ної системи управління організацією і побудову струк$
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО
тури організації і управління працівниками [1; 2, с. 27].
МАТЕРІАЛУ
Значний внесок в дослідження принципів організації
Розкриття суті історизму в дослідженні публічного й управління вніс відомий німецький соціолог Макс Ве$
управління аналізуємо на основі кластерного підходу, бер (1864—1920 рр.), що сформулював уявлення про бю$
виділяючи наступні кластери:
рократичну форму організації, перевагою якої вважав
— аналіз еволюції управлінської думки та її вклад у її універсальність [4]. Попри механістичність і знеособ$
розвиток теорії управління, наукового управління, ад$ леність принципів бюрократичної організації, запропо$
міністративної школи, школи психології та людських нованих Вебером, вони зіграли важливу роль у раціо$
відносин, школи науки управління (кількісна школа);
налізації управління й отримали широке визнання у
— дослідження еволюції підходів до публічного управ$ практиці організації всієї управлінської діяльності.
ління, розкриття їх сутності;
Представники адміністративної школи розглядали
— обгрунтування необхідності дослідження публіч$ управління як універсальний процес, що складається із
ного управління, як спеціальної галузі знань на основі взаємозалежних функцій, виклали основні принципи
міждисциплінарного підходу.
управління, сформували систематизовану теорію управ$
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ління всією організацією, виділивши управління як особ$
ливий вид діяльності. Водночас мінімізація ролі людсь$
кого фактору в управління було "дефектом" адмініст$
ративної школи управління, що і послугувало виникнен$
ню теорії "людських відносин", засновники та послідов$
ники якої використовували в управлінні досягнення пси$
хології й соціології — наук про людську поведінку.
Виникнення школи "людських відносин" безпосе$
редньо пов'язано з ім'ям німецького психолога Гуго
Мюнстерберга (1863—1916 рр.), який першим усвідомив
важливість гуманізації процесу управління, оскільки ме$
неджер зобов'язаний управляти, насамперед, людьми.
Значними авторитетами в розвитку школи "людських
відносин" в управлінні вважають Мері Фоллетт (1868—
1933 рр.), Елтон Мейо (1880—1949 рр.) [5]. М. Фоллетт
висунула нову для свого часу ідею гармонії праці і ка$
піталу, що могла бути досягнута при правильній моти$
вації й врахування інтересів усіх зацікавлених сторін,
намагалася з'єднати в єдине ціле три школи: школи нау$
кового управління, адміністративну й школу людських
відносин. Науковець визначила управління "як забезпе$
чення виконання роботи за допомогою інших осіб" і,
крім удосконалення технологічних процесів, зробила
акцент на ролі особистості в ефективному виробництві.
Людський фактор — основний елемент ефективності
управління [6, с. 17]. Це визначення свідчить про підви$
щення дієвості управління шляхом підвищення викори$
стання людських ресурсів. Людина, а не організаційна
структура повинна бути у центрі уваги.
Представники теорії "людських відносин" перенес$
ли центр ваги в управлінні з виконання завдань на відно$
сини між людьми, виділенні людського фактору як ос$
новного елемента ефективності організацій. Основні
відмінності теорії "людських відносин" від класичної
теорії управління такі:
— у виробленні рішень бере участь широке коло
співробітників організації, а не тільки вузька група на
вищому рівні керування;
— основною одиницею організації виступає не інди$
відуум, а група, члени якої взаємодіють за допомогою
особистих контактів;
— об'єднуючою силою організації поряд з адміні$
стративною владою виступає взаємна довіра;
— керівник — це передусім посередник для зв'язку
усередині групи й між групами, а не тільки представник
вищої влади;
— зростання відповідальності членів організації
замість зовнішнього контролю за результатами їхньої
роботи [1; 2; 5; 6].
У 30$х роках формується процесуальний підхід до
управління, за яким управління розглядається як про$
цес, оскільки робота з досягнення цілей, за допомогою
інших — це не якась одноразова дія, а серія взаємоза$
лежних безперервних дій. Ці дії, кожна з яких само по
собі є процесом, дуже важливі для успіху організації.
Їх називають управлінськими функціями. Кожна управ$
лінська функція теж уявляє собою процес, оскільки
складається із серії взаємозалежних дій. Таким чином
управління представляється як пов'язані між собою
управлінські функції, що динамічно змінюються в про$
сторі й часі і метою яких є вирішення проблем і завдань
організації.
Застосування процесуального підходу передбачає
дотримання низки процедур у процесі прийняття та
реалізації управлінських рішень. Центральною лан$
кою цього підходу стає логічне або дедуктивне об$
грунтування певних рішень, що стосуються реальних
проблем. Такий підхід може реалізуватися при вирі$
шенні будь$яких проблем, що стосуються функцій
управління.
З кінця 50$х років XX ст. формується та розповсюд$
жується системний підхід до управління. Глибоке тлу$
мачення системного підходу належить авторові ідеї за$
гальної теорії систем Л. Берталанфі (1937 р.), який виз$
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начив його предмет як формування та фіксацію загаль$
них принципів, що притаманні всім системам [7, с. 273].
Сучасне розуміння системного підходу охоплює
низку основних положень, серед яких:
— розгляд будь$якого об'єкта як сукупності взає$
мозалежних і взаємопов'язаних частин, що називають$
ся елементами та утворюють певну цілісність (систему);
— формування цілей системи та її окремих еле$
ментів, а також визначення їх ієрархії до початку діяль$
ності;
— обгрунтування альтернатив і вибір шляхів та ме$
тодів досягнення цілей;
— систематизація та обгрунтування перетворення
вхідної інформації щодо проблеми в управлінські рішен$
ня та дії;
— контроль та оцінювання досягнення цілей.
За системного підходу управлінський процес теж
розглядається як система, що діє в певному середовищі,
входами якої є параметри вирішуваної проблеми (вхідна
ситуація), виходами — управлінські рішення і відповідні
дії, а зворотним зв'язком — інформація щодо відповід$
ності цих рішень і дій передбаченому вирішенню управ$
лінської проблеми.
У ланцюзі "системний підхід — системний аналіз"
перший відіграє роль загальної методології досліджен$
ня, а другий — прикладної. Відповідно до цього, вирі$
шення проблем управління після їх чіткого системного
визначення зводиться до застосування методів систем$
ного аналізу.
Системний підхід орієнтує дослідження щодо пуб$
лічного управління на розкриття цілісності об'єкта та
механізмів, що забезпечують її, виявлення різноманіт$
них типів зв'язків в ньому та зведення їх в єдину теоре$
тичну картину. Г. Атаманчук характеризує здійснювані
суб'єктом управління публічно$управлінські впливи як
суспільну потребу, інтерес і ціль в управлінні, що усві$
домлені суб'єктом управління, юридично нормативно
висловлені та практично здійснені в його рішеннях та
діях. Ці впливи дуже різноманітні за своєю природою,
спрямованістю, термінами та ступенем впливу, наприк$
лад, ідеї, концепції, технологічні послідовності дій, спо$
соби реалізації управлінських рішень.
Сьогодні в публічному управлінні відбувається успіш$
не становлення та поширення системної філософії, по$
єднання застосування положень багатьох наук у межах
філософської концепції теорії систем. Основним ре$
зультатом цього є переорієнтація думок і світогляду
управлінців та науковців на системний підхід, що доз$
воляє класифікувати системне мислення як нову пара$
дигму, центральними ідеями якої є упорядкована ціліс$
ність, самостабілізація, самоорганізація та ієрархізація.
З кінця 60$х років минулого століття формується
ситуаційний підхід до управління, який виходить з мож$
ливості застосування різних методів управління залеж$
но від їх ефективності в конкретній ситуації. Поняття
"ситуаційної теорії" (синонім ситуаційного підходу)
вперше ввів Р. Моклер, ще раніше ідею такого підходу
розглядали П. Друкер, Е. Мейо та М. Фоллетт [2, с. 82].
Методологія ситуаційного підходу базується, пере$
дусім, на правильній інтерпретації ситуації (виділення
параметрів) та професійному володінні засобами управ$
ління, що дає змогу застосовувати певні методи та
прийоми у прив'язці до конкретних ситуацій, передба$
чати їх ймовірні наслідки, адекватно та ефективно реа$
гувати на зміни ситуації та отримані результати управ$
ління [7, с. 129]. На думку американських вчених Г. Кун$
ца та С.О. Донелла, ситуаційний підхід допомагає зро$
зуміти, як найбільш ефективно досягати цілей за умов,
що склалися [8, с. 112].
Виникнення ситуаційного підходу ("ситуаційної
теорії") безпосередньо пов'язується з недостатньою
ефективністю попередніх напрацювань науки управ$
ління, невдачею в пошуках універсальних теорій і ме$
тодів управління. Поява ситуаційного підходу безпо$
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середньо пов'язується із спробою переорієнтувати те$
орію управління на нагальні потреби практики.
Б. Литвак розглядає спрощену чотириелементну
модель ситуаційного підходу, що відображає його
сутність та складається з:
— уявлення про процес управління, індивідуальну
та групову поведінку, знання методів, методик і техно$
логій управління, зокрема методів планування і конт$
ролю, кількісних та якісних методів прийняття рішень;
— передбачення можливих результатів управлінсь$
ких впливів з урахуванням сильних та слабких сторін
управлінських методик;
— правильне розуміння ситуації, тобто визначення
факторів, що справляють вирішальний вплив на розви$
ток ситуації, та передбачення можливих змін внаслідок
їх дій;
— використання ситуаційного підходу для знаход$
ження найбільш ефективних управлінських впливів [9].
За ситуаційного підходу до розгляду соціальних
систем важливу роль відіграє оцінка взаємозалежності
впливу внутрішніх факторів та факторів зовнішнього
середовища. Так, фактор рухомості середовища, тобто
швидкість змін в оточенні організації, яка за оцінкою
Е. Тофлера та Д. Несбіта наприкінці 20ст. має тенден$
цію до значного прискорення, може значно впливати на
ефективність управлінських рішень [2, с. 115, 117].
При вмілому застосуванні ситуаційний підхід дає
змогу знаходити способи і засоби вирішення існуючих
проблем, а в разі їх неефективності ставити завдання
перед наукою управління щодо розробки адекватних
новим ситуаціям засобів їх ефективного вирішення.
Тобто ситуаційний підхід є безпосередньою сполучною
ланкою між сучасним станом науки управління та її май$
бутнім й значною мірою створює умови її розвитку. Він
є однією з основоположних ідей сучасного управлінсь$
кого мислення.
В останні десятиріччя отримало розвиток методо$
логія синергетики, яка обгрунтовує суттєві відмінності
статичної і динамічної механіки поведінки замкнутих і
відкритих систем, рівноважних і нерівноважних систем,
взаємодії хаотичної та упорядкованої форм розвитку.
Сьогодні немає такої галузі науки, в якій би не застосо$
вувалися вироблені синергетикою поняття "складність",
"нелінійність", "точка біфуркації", "флуктації", "коге$
рентність", "стохастичність", "хаотичність", "дисипа$
тивні структури" тощо [10, с. 356—359].
Синергетичний підхід є новим методологічним за$
собом, що застосовується до будь$яких за походжен$
ням систем, що функціонують на принципах самоорга$
нізації, "сутність яких — це самодовільний перехід від
менш упорядкованого стану до більш упорядкованого"
[11, с. 62].
Окрім системного, ситуаційного та синергетичного
підходів можна визначити такі новітні підходи сучасного
управління суспільним розвитком:
— глобалізаційний. Глобалізаційний підхід передба$
чає посилення взаємозв'язку та взаємозалежності
різноманітних явищ і процесів у світі, що вимагає вра$
хування їх наслідків та базується на поєднанні ціннісно$
го, екологічного, консенсусного та інтеграційного під$
ходів [8, с. 117—118];
— інформаційно$інноваційний;
— корпоративний;
— соціальний;
— нове державне управління.
Інформаційно$інноваційний підхід до публічного
управління суспільним розвитком виходить з реальної
ситуації переходу до постіндустріального суспільства
послуг та знань, а у подальшій перспективі, по мірі зро$
стання частки інформаційних послуг, до його найбільш
розвиненої стадії — інформаційного суспільства. За
висловом відомого американського соціолога Д. Белла,
це перетворення нової інтелектуальної технології в
ключовій інструмент аналізу та прийняття рішень. У
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постіндустріальному суспільстві національні інфор$
маційні ресурси безумовно є найбільшим джерелом ба$
гатства [12, с. 11]. Реалізація інноваційної моделі роз$
витку країни передбачає необхідність зростання та
підвищення ефективності регуляторної функції держа$
ви стосовно науки, технології та інформації. Участь дер$
жави в організації науково$технологічної та інновацій$
ної діяльності посилюється у міру зростання науково$
технічного потенціалу країни та підвищення його ролі
й внеску у розвиток суспільства. Серед пріоритетів
більшості передових країн у тій чи іншій формі можна
зустріти і розробку нових матеріалів, і дослідження
проблем енергетики та збереження природного середо$
вища, і розробку та впровадження новітніх інформа$
ційних технологій.
Корпоративний підхід — це спосіб організації су$
спільного життя таким чином, що поряд з центром, який
ініціює розвиток, до суспільного життя залучаються
органи самоврядування, громадські організації, госпо$
дарські суб'єкти, територіальні громади, населення.
Такий підхід заснований на принципах спільного воло$
діння та розпорядження корпоративною власністю,
реального місцевого самоуправління, договірних відно$
син між центральною та місцевою владою, соціального
партнерства, відродження духовності та культури, де$
легування центром на місця прав розпорядження ресур$
сами.
Соціальний підхід до публічного управління вихо$
дить з того, що головною метою розвитку суспільства
й умовою підтримки його рівноваги є постійне підви$
щення якості життя, безперервне удосконалення спо$
собу життя його членів, на противагу сталого підходу,
що політика та економіка є головною метою розвитку
суспільства. Виходячи з соціального підходу до публі$
чного управління, розвинені країни прийшли до побу$
дови соціальних держав, формування соціально$оріє$
нтованих ринків, до соціального партнерства. Споді$
ваємось, що Україна вибере саме такий шлях, але для
цього потрібно створити індустріальну національну
економіку.
Модель — підхід "нове публічне управління" — це
інноваційний підхід при проведенні адміністративних
реформ у розвинених країнах Заходу з акцентом на ре$
зультат й такими ознаками, визначеними американсь$
ким вченим Д. Бостоном:
— наголос на управлінні, управлінських навичках;
— перехід до кількісних індикаторів кінцевих ре$
зультатів і продуктивності;
— спрощення управлінського контролю у поєднанні
з розвитком нових механізмів моніторингу та
підзвітності;
— спрощення складних бюрократичних процедур;
— перевага контрактам і конкурентності в громадсь$
ких послугах;
— копіювання певних управлінських методів приват$
ного сектору, зокрема, підписання короткотермінових
трудових угод та угод, що залежать від результатів ви$
конаної роботи, розробка стратегічних планів і прий$
няття комплексного плану завдань організації, впровад$
ження системи оплати праці, що залежить від резуль$
татів роботи;
— розвиток управлінських інформаційних систем й
більша турбота про підтримання репутації організації;
— перевага матеріальних стимулів;
— наголос на скороченні витрат, управлінського
штату й підвищенні ефективності роботи [13].
У поєднанні з системним, ситуаційним, синергетич$
ним та якісним підходами моделі$підходи повинні фор$
мувати нову методологічну парадигму сучасного су$
спільного управління. Ця парадигма повинна зосеред$
жувати суспільну діяльність на інноваційних процесах і
технологіях розвитку та відсувати на другий план істо$
рично$формаційну парадигму, яка характеризується
такими ознаками:
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— державний контроль за ресурсами, процедурами
й правилами;
— складний управлінський контроль, складний ме$
ханізм моніторингу та підзвітності;
— нерозвинутість громадських послуг;
— засилля складних бюрократичних процедур;
— слабкий розвиток управлінських інформаційних
систем;
— недостатність матеріальних стимулів;
— значний управлінський штат, недостатня ефек$
тивність їх роботи, значні державні витрати;
— слабка комунікативність суб'єктів політичного
управління державою, суб'єктів публічного управління
та суб'єктів громадянського суспільства.
Розгляд публічного управління як спеціальної галузі
знань об'єктивно потребує дослідження публічного
управління в області економіки у взаємозв'язку з інши$
ми науками. Управління економікою, на наш погляд, має
безпосередні "зони перетину" з макроекономічним ана$
лізом, філософією, соціологією, політологією, еколо$
гією та правознавством (рис. 1).
"Перетин" предметної сфери аналізу публічного
управління економіки з предметними сферами інших
наук, що може тлумачитись як використання їх досяг$
нень та інструментарію в аналізі публічного управління
економікою.
Макроекономічний аналіз дає правдиві уявлення
про стан економіки, про існуючі проблеми, про вико$
ристання матеріальних і людських ресурсів. Ви$
черпність та конкретність уявлень про функціонуван$
ня національної економіки визначають результа$
тивність дій національних регуляторів у межах
здійснення ними фіскальної, грошово$кредитної, про$
мислової, зовнішньо$торговельної політики та їх (по$
літик) взаємодії.
Рішення у сфері управління економікою, що спира$
ються на результати макроекономічного аналізу втілю$
ються у:
— структуризації проблем і визначенні пріоритетів
управління економіки;
— прийнятті реалістичних стратегій і програм роз$
витку;
— обгрунтуванні необхідності реформування націо$
нальної економіки та вибору шляхів її здійснення;
— обгрунтуванні, зважаючи на функцію держави як
інституціонального новатора, необхідності упровад$
ження принципів гнучкого управління під час розроб$
лення та реалізації стратегії інституціонального рефор$
мування.
Як філософська категорія, публічне управління
утворено людьми для свідомої саморегуляції життєді$
яльності й має таке саме важливе значення для забез$
печення їх потреб й інтересів, як власність, сім'я, мо$
раль, держава та ін. Разом з тим публічне управління є
необхідною умовою розвитку суспільства, узгодження
і координації спільної праці людей для досягнення сус$
пільно значущих цілей.
Соціологічні дослідження дозволяють проаналізу$
вати ефективність дії національних регуляторів, визна$
чити ступінь сприйняття громадянським суспільством
управлінських рішень з боку держави, ступінь демоно$
полізації, корупції, лобізму в державі, ефективність
розподілу функцій між центральною та місцевою вла$
дами, ступінь сприйняття суспільством процесу дерегу$
ляції. Все це в кінцевому підсумку сприятиме виявлен$
ню недоліків в публічному регулюванні економіки та
удосконаленню процесу прийняття управлінських
рішень.
Соціологія, економічна психологія та економічна
культура стають сьогодні все вагомішими чинниками
економічного розвитку. Інформаційне суспільство,
риси якого сьогодні набувають зрілості, продукується
людиною, його свідомістю та відповідними економіч$
ними та політичними цілями. Якраз вплив неофіційних
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Рис. 1. "Зони перетину" предметної сфери аналізу
публічного управління з іншими науками
Джерело: створено автором.

обмежень на поведінку людини здійснюється завдяки
"суспільно передаваної інформації як частини спадщи$
ни, котру називаємо культурою" [14, с. 52]. Культура
створює концептуальну, побудовану на мові, основу
кодування і тлумачення інформації, яку органи відчут$
тя постачають мозку. Словарна обмеженість мови,
відсутність національної спадщини з економіки, філо$
софії, права, політики, управління сформували у на$
шого покоління зневажливість до державного управ$
ління.
Економічна культура (національна та особиста) як
сукупність соціальних цінностей і норм, що є регулято$
рами економічної поведінки та відіграють роль соціаль$
ної пам'яті економічного розвитку, сприяє або заважає
трансформації, відбору та оновленню цінностей, норм і
потреб, що функціонують у сфері економіки та орієн$
тують її суб'єктів на певні форми економічної актив$
ності, є однією з передумов економічної поведінки.
У свою чергу пов'язані з економікою цінності — це
прийняті в суспільстві та його окремих групах, стійкі
уявлення про те, які блага (наприклад, багатство, зв'яз$
ки, влада, статус, сфера зайнятості, джерела та спосо$
би придбання доходу) найважливіші або не важливі для
них та їх сімей, а також уявлення людей про те, які еко$
номічні відносини для них кращі. При цьому норми у
сфері економіки — це уявлення людей, а також їх дії у
сфері економіки, які визнаються корисними, правиль$
ними, потрібними в різних пов'язаних з економікою си$
туаціях [15].
Економічна культура при взаємодії з менталітетом
нації формує економічне мислення індивідів, в резуль$
таті чого визначається програма індивідуальної еконо$
мічної поведінки і відбувається власне економічна дія.
Менталітет, з одного боку, формується в залежності від
традицій, культури, соціальних структур і середовища
перебування, з другого боку, менталітет сам впливає на
формування середовища, як база, що сприяє зароджен$
ню свідомості, є джерелом культурно$історичної дина$
міки. Формуючись історично століттями менталітет виз$
начає національну модель економічної та соціальної
поведінки — культуру споживання, виробництва та
відповідної мотивації [15].
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Розкриття сутності публічного управління по$
требує також аналізу впливу політичної та правової
сфер суспільного середовища на економічний роз$
виток. Доцільно розглядати також "зони перетину"
публічного управління з політологією та правознав$
ством.
Політичний курс держави тісно пов'язаний з пози$
тивними та негативними наслідками діяльності еконо$
мічної, соціальної, правової сфер. При цьому саме дер$
жавно$публічна політика виражає економічні та со$
ціальні інтереси суспільства через процедуру правових
відносин. У центрі цієї системи перебувають суб'єкти,
які є основними модераторами механізму публічного
управління [15].
Тільки за умов збалансованого впливу соціальної,
економічної, політичної та правової сфер формується
демократична система розвитку країни та суспільства.
Для забезпечення такого напрямку руху суспільних
відносин, соціальні дії суб'єктів публічного управління
повинні стати результатом тісної взаємодії законодав$
чо закріплених політичних та економічних процесів і
задовольнити очікування громадян. Крім того, взаємо$
відносини політики, економіки, соціології та права
мають важливе значення для трансформації системи
управління державою в сучасні моделі публічного ре$
гулювання суспільства.
ВИСНОВКИ
У статті проаналізовано етапи еволюції управлінсь$
кої думки та їх вклад в розвиток теорії управління. Про$
аналізовано підходи до управління, зокрема, підхід на
основі виокремлення шкіл управління, процесуальний
підхід, системний, ситуаційний, синергетичний. Обгрун$
товано необхідність органічного поєднання в дослід$
женні системного, ситуаційного, синергетичного під$
ходів.
Проаналізовано новітні підходи сучасного управ$
ління суспільним розвитком, як$от: глобалізаційний,
інформаційно$інноваційний, корпоративний, соціаль$
ний, "нове публічне управління".
Обгрунтовується необхідність дослідження пуб$
лічного управління на основі міждисциплінарного
підходу. На основі аналізу та розвитку міждисциплінар$
них зв'язків економіки, філософії, соціології, екології
та права можливо забезпечити ефективний розвиток
суспільства як складної та багатофакторної системи.
Зміни балансу між політичною, економічною, соціаль$
ною та правовою сферами суспільного середовища
сприятимуть укріпленню або авторитарної, або демо$
кратичної форми управління.
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THE STRATEGIC VECTOR OF THE BUDGETING SYSTEM DEVELOPMENT IN THE PUBLIC SECTOR
AS INTEGRATION OF ACCOUNTING, ANALYSIS, TAXATION AND CONTROL

У межах розв'язання завдань, сформованих у цьому дослідженні, визначено, що побудова ефективQ
ної системи бюджетування залежить від інтеграції обліку, аналізу та контролю як ключових елементів
загального процесу управління суб'єкта господарювання. Це дозволило сформувати інтегровану компоQ
ненту системи бюджетування, яка складається з облікових, аналітичних, оподатковуваних та контрольних
операцій. На основі вивчення ключових проблем впровадження бюджетування установами державного
сектору виділено контури "слабких місць", зокрема: документарна недосконалість, відсутність фокусу
стратегічного прогнозування, рівень кадрового потенціалу, системний розлад, структурний розрив. ОкQ
ремо зазначено проблемний аспект, пов'язаний із забезпеченням єдиної науково обгрунтованої методиQ
ки організації бюджетування на підприємстві. Проведено детальний аналіз положень Стратегії модерніQ
зації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі на період до 2025 року
з метою виділення акцентів, інтеграція яких дозволяє залучати прогностичний інструментарій в галузі
управління державними фінансами, а також окреслювати перспективи розвитку системи бюджетуванQ
ня. Обгрунтовано, що конвергенція інформаційноQаналітичного забезпечення та організаційноQметодичQ
ного базису побудови господарських процесів у державному секторі в умовах розробки стратегічних
орієнтирів розвитку системи бюджетування вимагає інтеграції обліку, аналізу, оподаткування та контQ
ролю. Подальша модернізація бухгалтерського обліку, розбудова інституціональних механізмів управQ
ління фінансами на державному і місцевому рівнях, інформатизація процесів виконання бюджетів сприQ
ятиме виведенню на якісно новий рівень розвитку системи середньоQ та довгострокового бюджетного
планування, а також забезпечення ефективного контролю над цільовим використанням бюджетних
коштів.
Within the framework of the solution of the tasks set out in this study, the important role of the budgeting
system in the process of management allows to identify it as one of the key elements of forming an information
basis for management at the enterprise, since budgeting contributes to the transformation of strategic goals into
current plans. It is determined that the construction of an effective budgeting system depends on integration of
accounting, analysis and control as key elements of the general process of management of the business entity.
This allowed to form an integrated component of the budgeting system, which consists of accounting, analytical,
tax and control operations. On the basis of the study of key problems of implementation of budget implementation
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by institutions of the state sector the outlines of "weak places" are allocated, in particular: Documentary
imperfection, lack of focus of strategic forecasting, level of personnel potential, system disorder, structural gap.
Separately mentioned problem aspect, connected with provision of a single scientifically grounded method of
organization of budgeting at the enterprise. The detailed analysis of the provisions of the Strategy of modernization
of the system of accounting and financial reporting in the public sector for the period till 2025 was carried out
with the purpose of allocation of the accents, integration of which allows to attract prognostic tools in the field
of public finance management, as well as to outline the prospects of development of the system of budgeting. It
is proved that the convergence of information and analytical support and organizational and methodological
basis of economic processes in the public sector under the conditions of development of strategic guidelines of
budgeting system development requires integration of accounting, analysis, taxation and control. Further
modernization of accounting, development of institutional mechanisms of financial management at the state
and local levels, information processing of budget execution processes will help to bring to a qualitatively new
level of development system of mediumQ and longQterm budget planning, as well as ensuring effective control
over target use of budgetary funds.
Ключові слова: система бюджетування, державний сектор, облік, аналіз, оподаткування, контроль, інтег
рація, стратегія, бюджетні установи.
Key words: budgeting system, public sector, accounting, analysis, taxation, control, integration, strategy, budget
fund entities.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концептуальна основа побудови системи страте$
гічного управлінського обліку передбачає поєднання
основного теоретичного підгрунтя на базі класичної па$
радигми стратегічного менеджменту та комплексу прак$
тичних інструментів і методів реалізації, зокрема: бух$
галтерського інжинірингу, ціноутворення та калькулю$
вання, планування та гнучкого бюджетування, бухгал$
терського моделювання, аналізу прибутковості конку$
рентів та замовників, визначення акціонерної вартості
суб'єкта господарювання, формування індикаторів для
виявлення проблем та необхідності зміни стратегії,
тощо.
Особливу увагу у цьому контексті звертають на себе
установи державного сектору економіки. Функціону$
вання бюджетних установ в умовах конкуренції вима$
гає забезпечення оптимального рівня використання ма$
теріальних, трудових, фінансових, інформаційних ре$
сурсів, оцінки результатів діяльності підприємств та їх
підрозділів, зокрема, побудови ефективної інституціо$

нальної інфраструктури. Орієнтація на підвищення кон$
курентоспроможності обумовлює зростання ролі бух$
галтерського обліку, процесів оподаткування та конт$
ролю як складових управління, формування та надання
своєчасної та достовірної інформації для прийняття об$
грунтованих управлінських рішень.
Рентабельність діяльності підприємств за видами
економічної діяльності (без врахування банків) в Україні
набуває зростаючої тенденції, починаючи з 2016 року.
При цьому слід зазначити деяке уповільнення нарощен$
ня у 2018 році, коли цей показник склав 8,1% по відно$
шенню до 2017 року. Однак у 2019 році ситуація стабі$
лізувалася та було досягнуто значення 10,2% відносно
2018 року [5, c. 146].
Відносно ситуації у державному секторі слід зазна$
чити, що у 2020 році до державного бюджету (загально$
го та спеціального фондів разом) надійшло 1 076,0 млрд
грн доходів, що становить 100,8% річних планових по$
казників. Порівняно з 2019 роком надійшло доходів на
77,7 млрд грн більше, або на 7,8% (рис. 1) [11, с. 20]. При

Рис. 1. Доходи державного бюджету України
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цьому дещо інша ситуація спостерігається
на місцевому рівні. Так, до місцевих бюд$
жетів у 2020 році з урахуванням сум
міжбюджетних трансфертів із державного
бюджету надійшло 471,5 млрд грн, що ста$
новить 98,2% річних планових показників.
Порівняно з 2019 роком фактичні надход$
ження зменшилися на 89,0 млрд грн, або на
15,9% (рис. 2) [11, с. 22].
Такі коливання свідчать про не$
обхідність подальшого аналізу і деталізації
факторів розвитку діяльності суб'єктів гос$
подарювання, особливу увагу при цьому слід
приділити функціонуванню установ держав$
ного сектору.
Формування системи бюджетування на
підприємстві та забезпечення її дієвості на
практиці передбачає необхідність акумулю$
вання релевантної економічної інформації
та налагодження способів її надання за ра$
хунок ефективної організації бухгалтерсь$
кого обліку, за даними якого можливе по$
дальше здійснення контролю, аналізу та
планування. Відповідно, актуальним завдан$
ням залишається обгрунтування шляхів
інтеграції складових системи управління з
елементами бюджетування.

Рис. 2. Доходи місцевих бюджетів України

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню різних аспектів процесу бюджетуван$
ня та особливостям побудови взаємозв'язків між окре$
мими його складовими присвячені роботи таких вітчиз$
няних авторів: І. Гладій [4], Е. Добровольського, Т. Кам$
інської, М. Колісника, О. Кузьміна, Н. Малюги, А.
Підгорного [9], А. Пічки, Я. Самусевич [10], Н. Федчи$
шиної [14] та ін. Більш грунтовно проблеми реформу$
вання та модернізації бухгалтерського обліку, гармон$
ізації системи обліку та звітності в Україні з міжнарод$
ними стандартами та директивами для бюджетних ус$
танов розкрито в роботах таких вчених: М. Бондар [1],
Ю. Бондар [2], В. Васольєвої [3], Т. Сторожук [12], Д.

Швиданенко [2], Т. Яровенко [17] та багатьох інших.
Однак, проведені дослідження залишають ряд питань,
пов'язаних з визначенням різних елементів системи бюд$
жетування, які сукупно впливають на ефективність ви$
конання бюджетів та використання бюджетних коштів,
відповідною характеристикою та оцінкою їх взаємодії.

МЕТА СТАТТІ
Мета — виділити ключові складові системи бюдже$
тування та проаналізувати їх вплив як інтегрованих ком$
понент на ефективність бюджетного планування в дер$
жавному секторі, сформувати контур проблем впровад$
ження бюджетування установами державного сектору
та на основі аналізу стратегічних
орієнтирів модернізації й удоско$
налення бухгалтерського обліку
та фінансової звітності обгрунту$
вати доцільність впровадження
інтегрованого підходу щодо об$
ліку, аналізу, оподаткування та
контролю.
Основна частина. Система
бюджетування являє собою систе$
му планування показників бюдже$
ту на підставі поставлених цілей та
завдань підприємства. З метою до$
сягнення ефективності управління
господарськими процесами при
реалізації діяльності та після за$
вершення звітного періоду за да$
ними бухгалтерського обліку мо$
жуть виявлятися відхилення, які
потребують аналізу причин щодо
їх появи і прийняття відповідних
управлінських рішень [14].
Планування, облік, аналіз і
контроль виконання бюджетів
здійснюються за допомогою виз$
начених об'єктів бюджетування за
центрами відповідальності під$
приємства. Крім цього, слід виді$
лити такий елемент, як оподатку$
вання. На практиці ця підсистема
не знаходить свого відображення
в загальній системі бюджетування.
Рис. 3. Інтеграція облікових, аналітичних, оподатковуваних та контрольних
Однак буде доцільно включити
операцій в системі бюджетування
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Рис. 4. Взаємозв'язок інтеграційних компонент у контексті розвитку системи бюджетування
з визначеними напрямами їх відтворення у Стратегії 2025
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операції з оподаткування до аналізу процесів форму$
вання бюджетів.
Перелік об'єктів бюджетування визначається з вра$
хуванням специфіки діяльності конкретного підприєм$
ства відповідно до принципу доцільності ускладнення
системи бюджетування.
Організація системи бюджетування передбачає,
що цей процес виступає одним із елементів комплек$
сної системи управління, виступаючи суттєвим фак$
тором забезпечення її безперебійного функціонуван$
ня.
Схематично вбудовану інтегровану компоненту си$
стеми бюджетування, яка складається з облікових, ана$
літичних, оподатковуваних та контрольних операцій,
можна представити так (рис. 3).
Серед ключових проблем щодо впровадження бюд$
жетування установами державного сектору слід виді$
лити:
— недостатньо чітке розуміння керівництвом уста$
нови призначення даної системи, її можливостей;
— невідпрацьованість адекватних регламентуючих
документів;
— відсутність орієнтації на досягнення стратегічних
цілей;
— відсутність кваліфікованих фахівців, які могли б
повністю побудувати ідеологію системи;
— невпорядкованість взаємозв'язків між бухгал$
терським обліком, системою оподаткування та запита$
ми управлінського персоналу;
— обмеженість бюджетної структури, обумовлена
розробкою лише окремих блоків або фрагментів підси$
стем (наприклад, тільки бюджету доходів і витрат або
тільки бюджету руху грошових коштів тощо).
Крім цього, проблемним аспектом залишається пи$
тання забезпечення єдиної науково обгрунтованої ме$
тодики організації бюджетування на підприємстві.
Одним з основних документів, в яких сформульо$
вані ключові стратегічні орієнтири щодо вирішення про$
блем функціонування системи державних фінансів та
продовження процесу модернізації бухгалтерського
обліку в державному секторі, виступає Стратегія модер$
нізації системи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності в державному секторі на період до 2025 року
(далі — Стратегія 2025), схвалена розпорядженням КМУ
від 20.06.2018 р. № 437$р. [13].
У межах розв'язання завдань, сформованих у цьо$
му дослідженні, доцільно звернутися до положень Стра$
тегії 2025 з метою виділення акцентів, інтеграція яких
дозволяє залучати прогностичний інструментарій в га$
лузі управління державними фінансами, а також дослі$
джувати перспективи розвитку системи бюджетування.
Зокрема, необхідно визначити: облік, аналіз, оподатку$
вання і контроль.
На рисунку 4 представлено взаємозв'язок інтеграц$
ійних компонент в контексті розвитку системи бюдже$
тування з визначеними напрямами їх відтворення у
Стратегії 2025.
Моделювання бухгалтерського обліку в системі
бюджетування має передбачати використання систем$
ного підходу. Відповідно до цього систему бюджетуван$
ня необхідно розглядати як складову облікової моделі
підприємства, що описує взаємозв'язки господарських
операцій та об'єктів діяльності, а також передбачає на$
лагодження комунікаційних зв'язків з іншими підсисте$
мами процесу управління підприємства. Застосування
методу моделювання у дослідженнях В.В. Євдокимова
[6] дозволило зробити висновок, що використання ком$
поненти "бухгалтерський облік в системі бюджетуван$
ня" універсальної моделі облікової системи на рівні гос$
подарських одиниць прийнятне для діяльності, воно
необхідне та неминуче в конкурентному середовищі. В
цьому полягає одна із найважливіших умов успіху та
попередження наслідків негативного характеру, зни$
ження господарського ризику.
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Ефективність функціонування будь$якої системи,
зокрема, системи бюджетування, безпосередньо зале$
жить від організації процесу його впровадження. При
цьому слід зазначити особливі умови при здійснення
бюджетування на великих установах державного сек$
тору економіки, що обумовлено специфікою госпо$
дарських операції та циклу відтворення. На цьому на$
голошує і К.В. Щиборщ, який зазначає у своїх науко$
вих працях, що "... стосовно процесу управління особ$
ливість державного підприємства виражається у тому,
що з'являється такий складний сегмент бюджетного
процесу як виробничий облік та планування, що охоп$
лює стадію трансформації ресурсів у товарні потоки"
[16, с. 30].
У сучасних умовах господарювання ключова
проблема управління полягає в нерозвиненій стра$
тегічній компоненті як орієнтиру впровадження поточ$
ної діяльності суб'єкта економічних взаємовідносин,
що проявляється у неузгодженості стратегії і поточ$
них планів. У результаті виникає "стратегічний розрив
(прогалина)", тобто втрата цільової орієнтації, що при$
зводить, у свою чергу, до неефективного використан$
ня ресурсів і зниження рівня показників функціонуван$
ня підприємства. За таких умов система бюджетуван$
ня виступає в ролі сполучної ланки між стратегією і
поточною діяльністю підприємства. Це призводить до
того, що система бюджетування має бути інтегрована
(об'єднана) з рядом інших елементів системи управ$
ління [14].
Одним з напрямів щодо виконання цього завдан$
ня виступає аналіз та оцінка бюджетних передумов,
цільових показників та фактичної облікової інформа$
ція як основи вхідних даних для системи бюджетуван$
ня. Бюджетні передумови формуються системою
стратегічного планування на основі аналізу зовніш$
нього середовища та оцінки поточного фінансового
стану суб'єкта господарювання. Його результати ви$
користовуються системою управління за ключовими
показниками, де відбувається формалізація стратегії,
після чого визначають цільові показники, які переда$
ють до системи бюджетування. Бюджетні передумо$
ви можуть формуватися з використанням різних ме$
тодів, що забезпечують гнучкість бюджетування і
можливість формування різних видів бюджетів під$
приємства.
Фактична облікова інформація використовується
для контролю виконання бюджетів і виявлення причин
відхилень (план$факт аналізу). Це важливо з точки зору
прийняття стратегічних управлінських рішень та
здійснення коригувань бюджетних показників.
Інформація, яка надходить до системи бюджетуван$
ня, включає бюджети окремих підрозділів підприємства,
які є базисом для планування. Зведений бюджет
підприємства можна використовувати як основу для
формування зведеної бюджетної звітності підприємства
в цілому, включаючи бюджетну звітність на основі план$
факт аналізу.
Необхідність стратегічної орієнтації облікового
процесу вимагає включення до складу наявних підси$
стем ще й певних аналітичних функцій. Оскільки ана$
літичні дані є основою для економічного обгрунту$
вання стратегічних та по точних управлінсь ких
рішень стосовно використання системи бюджетів та,
зокрема, раціоналізації виробництва, оптимізації
перспектив розвитку економіки та підприємства
тощо, зростаючого значення набуває дослідження
ступеня аналітичності інформації. В загальному виді
під аналітичністю інформації слід розуміти її адек$
ватність вимогам і завдання економічного аналізу [4,
с. 5—6].
Необхідно зазначити, що компонента, пов'язана з
оподаткуванням та відповідними операціями, не має
чіткого відтворення у Стратегії 2025. Однак ускладнен$
ня облікових та податкових процесів, що потребує впро$
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вадження окремого функціоналу з їх моделювання, а
також удосконалення податкової політики бюджетної
установи, яка має грунтуватися на принципах адаптив$
ності та міждисциплінарності, безпосередньо пов'яза$
но з формуванням інформаційно$аналітичної системи
управління державними фінансами та модернізацією
облікової інфраструктури, що знаходить своє відобра$
ження в Стратегії 2025.
Удосконалення обліково$аналітичного та інформа$
ційного забезпечення внутрішньої та зовнішньої управ$
лінської системи суб'єкта господарювання дедалі більше
пов'язано із використанням категорії самодостатності
сучасних економічних систем. Мова йде про те, що роз$
виток підприємства значною мірою залежить від його
самодостатності, що в свою чергу включає ряд факторів,
пов'язаних з ресурсами, механізмами управління, пере$
думовами ефективного використання власного потен$
ціалу тощо.
Працівники, які обслуговують облікову систему,
крім здійснення облікових процедур математичного ха$
рактеру та відображення господарських операцій за
відповідними групуваннями, мають аналізувати й опра$
цьовувати економічну інформацію, формувати на цій
основі показники звітності і розкривати їх сутність, а
також: здійснювати аналітичні дослідження процесів і
результатів господарської діяльності, складати прогно$
зи, бізнес$проєкти і бюджети, вирішувати питання, по$
в'язані з оптимізацією оподаткування, забезпечувати
контроль за майном і зобов'язаннями, тощо. Тобто, об$
ліковий персонал бере активну участь в обгрунтуванні
та виборі управлінських рішень оперативного, тактич$
ного і стратегічного характеру [8, с. 95].
Необхідно зазначити, що облікова інформація пе$
ретворилася у безперервний потік нових даних, з нови$
ми типами даних. Стає неможливим запобігання проник$
ненню спотвореної облікової інформації, коли дово$
диться стежити за правильним ходом великих обсягів
даних (big data). Іншими словами, умови забезпечення
якості облікової інформації стають складними та не$
прогнозованими. Тобто гарантія контролю якості об$
лікової інформації в сьогоднішніх умовах має свою
вартість. Однак на практиці підприємства не включають
до бюджету витрати на контроль якості облікової
інформації [7, с. 498].
Для створення необхідних інформаційних про$
дуктів їх користувачам з метою використання в про$
цесі прийняття управлі нських рішень ко жному
підприємству необхідно побудувати самодостатню
облікову систему з функціями формування предиктив$
ної аналітики, контролю, відображення наявних ре$
сурсів, зобов'язань, витрат, доходів з їх розподілом та
захисту активів. Самодостатня облікова система має
забезпечувати наскрізний і своєчасний інформаційний
продукт про рівень відповідності показників фактич$
ного стану розвитку бізнесу його бюджетним індика$
торам [15].
Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зазначи$
ти, що в межах розробки стратегічних орієнтирів роз$
витку системи бюджетування конвергенція інформа$
ційно$аналітичного забезпечення та організаційно$ме$
тодичного базису побудови господарських процесів у
державному секторі економіки вимагає інтеграції об$
ліку, аналізу, оподаткування та контролю.
ВИСНОВКИ
Таким чином, важлива роль системи бюджетуван$
ня у процесі управління дозволяє ідентифікувати її як
один з ключових елементів формування інформацій$
ного базису для здійснення управління на підприємстві,
оскільки бюджетування сприяє перетворенню страте$
гічних цілей в поточні плани. В свою чергу визначено,
що побудова ефективної системи бюджетування зале$
жить від інтеграції обліку, аналізу та контролю як клю$
чових елементів загального процесу управління суб'єк$
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та господарювання. Це дозволило сформувати інтег$
ровану компоненту системи бюджетування, яка скла$
дається з облікових, аналітичних, оподатковуваних та
контрольних операцій. На основі вивчення ключових
проблем впровадження бюджетування установами
державного сектору виділено контури "слабких місць",
зокрема: документарна недосконалість, відсутність
фокусу стратегічного прогнозування, незадовільний
рівень кадрового потенціалу, системний розлад, струк$
турний розрив. Окремо слід зазначити проблемний
аспект, пов'язаний із забезпеченням єдиної науково
обгрунтованої методики організації бюджетування на
підприємстві.
У межах розв'язання завдань, сформованих у да$
ному дослідженні, проведено детальний аналіз поло$
жень Стратегії модернізації системи бухгалтерського
обліку та фінансової звітності в державному секторі
на період до 2025 року з метою виділення акцентів,
інтеграція яких дозволяє залучати прогностичний
інструментарій в галузі управління державними фінан$
сами, а також визначати перспективи розвитку систе$
ми бюджетування.
Обгрунтовано, що конвергенція інформаційно$
аналітичного забезпечення та організаційно$мето$
дичного базису побудови господарських процесів у
державному секторі в умовах розробки стратегіч$
них орієнтирів розвитку системи бюджетування ви$
магає інтеграції обліку, аналізу, оподаткування та
контролю. Подальша модернізація бухгалтерсько$
го обліку, розбудова інституціональних механізмів
управління фінансами на державному і місцевому
рівнях, інформатизація процесів виконання бюд$
жетів сприятиме виведенню на якісно новий рівень
розвитку системи середньо$ та довгострокового
бюджетного планування, а також забезпечення
ефективного контролю над цільовим використан$
ням бюджетних коштів.
Висвітлені в цій роботі питання охоплюють важливі
проблеми стратегічного характеру для кожної держа$
ви. Тому спроби знайти максимально прийнятні варіан$
ти їх вирішення залишатимуться на порядку денному
щодо завдань системи управління державними фінан$
сами протягом тривалого періоду, що також обумовить
тематику подальших досліджень.
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ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE REGULATORY ACT REGARDING THE INCREASE
OF TARIFFS OF FREIGHT RAILWAY ON THE INTERESTS OF THE STATE,
BUSINESS ENTITIES AND THE CITIZEN

У статті здійснено аналіз впливу регуляторного акту щодо підвищення вантажних залізничних таQ
рифів, що передбачено Наказом № 418, на інтереси держави, суб'єктів господарювання та громадян. Це
дозволило обгрунтувати прийнятність підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на суQ
часному етапі. Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на інтереси дерQ
жави було здійснено з трьох позицій: впливу на міжнародну торгівлю, змін надходжень до бюджетів усіх
рівнів, впливу на місце України у міжнародних рейтингах та виконання нею міжнародних зобов'язань
відповідно до діючої Методики аналізу регуляторного впливу. Оцінку впливу підвищення тарифів ванQ
тажних залізничних перевезень на суб'єктів господарювання — основних споживачів послуг залізничQ
ного транспорту було здійснено відповідно до методики, розробленої в ДУ "Інститут економіки та проQ
гнозування НАНУ". Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залізничних перевезень на громадян,
наразі, кількісно розрахувати неможливо через складність таких розрахунків.
The article analyzed the impact of the regulatory act on raising freight railway tariffs on the interests of the
state, businesses and citizens. This is provided by Order № 418 "On Amendments to the Coefficients Applicable
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to the Tariffs of the Collection of Tariffs for the Carriage of Goods by Rail within Ukraine and Related Services".
The acceptability of increasing tariffs for rail freight at the present stage is substantiated. The impact of the
increase in rail freight tariffs on the interests of the state was assessed from three positions: the impact on
international trade; changes in budget revenues at all levels; influence on Ukraine's place in international rankings
and its fulfillment of international obligations. The assessment was carried out in accordance with the current
Methodology of regulatory impact analysis. The impact assessment of the increase in rail freight rates on railway
transport entities was assessed in accordance with the methodology developed by the Institute of Economics
and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine. The Order applies to a number of goods of the
I tariff class. Coal, ore and construction materials have the largest share in rail freight. According to the Table
"InputQOutput" identified types of economic activity, the functioning of which depends largely on: 1)
transportation of coal (electricity, gas, steam and air conditioning supply and manufacture of coke; manufacture
of basic metals); 2) transportation of ore and construction materials (manufacture of basic metals; manufacture
of fabricated metal products, except machinery and equipment; manufacture of electrical equipment; production
of machinery and equipment not included in other groups; electricity, gas, steam and air conditioning supply
and manufacture of coke). For these types of economic activity, calculations of changes in the costs of economic
activities that consume the most coal, ore and construction materials, from increasing the tariff rate for their
transportation by rail. It is impossible to quantify the impact of the increase in rail freight tariffs on citizens due
to the complexity of such calculations.
Ключові слова: аналіз регуляторного впливу, вантажні залізничні тарифи, індексація тарифів, міжнарод
на торгівля, Державний бюджет, місцеві бюджети, система національних рахунків, глобальні індекси.
Key words: regulatory impact analysis, freight railway tariffs, tariff indexation, international trade, National
budget, local budgets, system of national accounts, global indices.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Тарифи на вантажні залізничні перевезення є основ$
ним джерелом доходів залізничного транспорту —
80,2% у загальній структурі доходів від перевезень.
Транспортні тарифи, як форма ціни на транспортні по$
слуги, для транспортного підприємства повинні відшко$
довувати витрати на здійснення перевезень і отриман$
ня прибутку, а для споживачів транспортних послуг —
бути доступними та економічно виправданими.
Після підписання Угоди про асоціацію між Украї$
ною та ЄС, Україна взяла на себе зобов'язання карди$
нально реформувати залізничну галузь, відкривши ри$
нок для приватних перевізників та змінивши принципи
ціноутворення. В таких умовах, основним викликом є
пошук моделі тарифоутворення, що, з одного боку, за$
безпечила б АТ "Укрзалізниця" необхідне фінансуван$
ня для розвитку, а з іншого — убезпечила б від еконо$
мічних шоків, що можуть суттєво вплинути на стійкість
економічних процесів та динаміку експорту. Тарифна
політика АТ "Укрзалізниця" має дуже важливу роль для
економіки держави. Крім того, вона невід'ємно пов'я$
зана з основними активами та рухомим складом АТ "Ук$
рзалізниця", безпосередньо впливаючи на їх потенціал.
Тарифи на залізничні перевезення регулюються
Ст. 9 Закону України "Про залізничний транспорт"
№ 273/96$ВР від 04.07.96. Так, встановлення тарифів на
перевезення вантажів, пасажирів, багажу, вантажоба$
гажу залізничним транспортом (за винятком приміських
пасажирських перевезень) у межах України здійснюєть$
ся на підставі бюджетної, цінової та тарифної політики
у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України.
Чинна система тарифоутворення на вантажні за$
лізничні перевезення включає: 1) державно$регульовані
тарифи (розраховуються на основі Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом у ме$
жах України та пов'язані з ними послуги й Коефіцієнтів,
що застосовуються до цього Збірника) та 2) вільні та$
рифи, щодо яких АТ "Укрзалізниця" має право само$
стійно встановлювати вартість послуг. Проте протягом
останніх років все частіше спостерігається тенденція
щодо підвищення тарифів на вантажні залізничні пере$
везення у внутрішньому сполученні з використанням
різних інструментів, а саме: індексація тарифів; зміна
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коефіцієнтів, що використовуються до Збірника та$
рифів; зміна умов договору на перевезення вантажу
тощо [1]. Кожне підвищення тарифів неоднозначно
впливає на інтереси держави, суб'єктів господарюван$
ня та громадян.
Згідно останнього підвищення тарифів на вантажні
залізничні перевезення, яке відбулося з 17 серпня
2021 р. (Наказ Мінінфраструктури від 11.08.2021 р.
№ 418 "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що засто$
совуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення
вантажів залізничним транспортом у межах України та
пов'язані з ними послуги" (далі Наказ)), 1) встановлено
тариф для вантажів позакласної групи на рівні вантажів
1$го тарифного класу; 2) підвищено на 8% тарифів на пе$
ревезення вантажів 1$го та 2$го класів; 3) підвищено на
51,8% тариф на порожній пробіг вантажних вагонів [2].
Пакет документів до Наказу містить Аналіз регуля$
торного впливу (АРВ) [3]. У АРВ наводиться перелік пе$
реваг (Альтернатива 2, яку прийнято, як найбільш оп$
тимальну), яких вдасться досягти після впровадження
Наказу, зокрема, для АТ "Укрзалізниця" передбачаєть$
ся отримання додаткових доходів і, як результат —
збільшення податкових платежів до Державного бюд$
жету України, збільшення фінансових можливостей для
забезпечення ремонту основних засобів та здійснення
у 2021—2022 рр. часткової реконструкції колії, стрілоч$
них переводів, реконструкції електричних мереж, тех$
нічного переоснащення та ремонту штучних споруд гос$
подарства колії, тягових підстанцій, пристроїв СЦБ,
модернізації тягового рухомого складу тощо.
Разом з тим АРВ, який повинен бути виконаний від$
повідно до законодавства України [4], містить деякі не$
узгодженості, а саме:
по$перше, не повністю здійснено, згідно з методи$
кою проведення АРВ, оцінку впливу на інтереси держа$
ви, яка повинна включати: вплив на міжнародну торгів$
лю; злочинність, зокрема економічні злочини; ко$
рупційні можливості; зміни надходжень до бюджетів
усіх рівнів; вплив на тіньову економіку; обсяги інвес$
тицій, у тому числі міжнародні; кількість суб'єктів гос$
подарювання, що провадять діяльність у певній сфері;
вплив на позиції України у міжнародних рейтингах та
виконання міжнародних зобов'язань. Натомість, замість
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інтересів держави у АРВ більшою мі$
транзит; 14,4; 5%
рою представлено інтереси АТ "Укр$
залізниця";
по$друге, з АРВ виключено інте$
реси громадян, які, згідно з методи$ внутрішні; 139,6;
експорт; 115,8;
кою проведення АРВ, повинні вклю$
44%
37%
чати: зміни споживчого вибору та
споживчих цін; вплив на отримання
інформації споживачами та їх за$
хист; зайнятість, робочі місця; здо$
ров'я, безпеку, права та гідність гро$
мадян; екологію та на гендерний ба$
ланс;
по$третє, лише частково розгля$
нуто вплив на суб'єктів господарю$
вання в частині впливу на інновації
та розвиток, а також доступ до
фінансів. Детально розкрито пере$
ваги для АТ "Укрзалізниця", тоді як
імпорт; 43,2; 14%
для суб'єктів господарювання —
Рис. 1. Структура вантажних перевезень АТ "Укрзалізниця", млн т, %
споживачів послуг з перевезення
вантажів залізничним транспортом
Джерело: побудовано за даними АТ "Укрзалізниця".
(вантажовідправників, вантажоо$
держувачів) — визначено лише загальне збільшення розробленою в ДУ "Інститут економіки та прогнозуван$
їхніх витрат, яке становитиме у 2021 р. 5,2 млрд грн.
ня НАН України", що сприятиме більш повному визна$
Окрім цього, в АРВ кількісно не визначено загаль$ ченню наслідків регуляторних рішень у сфері тарифної
ний вплив підвищення тарифів на національну економі$ політики щодо внутрішніх вантажних залізничних пе$
ку, інтереси держави, певні групи суб'єктів господарю$ ревезень.
вання (основних споживачів зазначених послуг) та гро$
мадян.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних за$
Дослідженням в галузі аналізу впливу дії регулятор$ лізничних перевезень на інтереси держави було здійсне$
них актів наразі в Україні приділено мало уваги з боку но з трьох позицій: впливу на міжнародну торгівлю, змін
наукової спільноти, не дивлячись на актуальність дано$ надходжень до бюджетів усіх рівнів, впливу на місце Ук$
го питання. Водночас в світовій практиці ця проблема раїни у міжнародних рейтингах та виконання нею
розробляється на рівні міждержавних організацій, як$ міжнародних зобов'язань відповідно до чинної Мето$
от: ОЕСР, МБРР, ООН тощо.
дики аналізу регуляторного впливу.
Вплив на міжнародну торгівлю. АТ "Укрзалізниця"
МЕТА СТАТТІ
заробляє на експорті вантажів майже 20 млрд грн і для
Метою статті є здійснення кількісного та якісного деяких груп вантажів сьогодні є безальтернативним ви$
аналізу впливу дії Наказу на інтереси держави, суб'єктів дом перевезень. Частка експорту в структурі вантаж$
господарювання та громадян, згідно з чинною методи$ них перевезень залізниці становить 37% (у 2019 р. —
кою аналізу регуляторного впливу, а також методикою, 115,8 млн т.) (рис. 1).
Таблиця 1. Зміни податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів АТ "Укрзалізниця",
тис. грн

Податки
Податок на прибуток
Податок на додану вартість
Акцизний податок
Рентна плата за користування
надрами
Податок на доходи фізичних
осіб
Земельний податок
Відрахування частини чистого
прибутку господарськими
товариствами, у статутному
капіталі яких більше 50% акцій
(часток) належать державі, на
виплату дивідендів на
державну частку
Єдиний внесок на
загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
Інші податки та збори
ВСЬОГО ПОДАТКІВ
АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

1 411 256
5 874 648
896
20 148

Очікуване
збільшення обсягів
податкових
відрахувань
АТ «Укрзалізниця»
34 713
144 498
0
0

Очікувані
показники
від дії
Наказу,
2021 р.
1 445 969
6 019 146
896
20 148

7 083 509

5 683 099

0

5 683 099

3 811 866
118 384

3 058 260
94 979

0
2 336

3 058 260
97 316

8 264 712

6 630 778

0

6 630 778

746 873
29 132 845

599 216
23 373 282

0
181 547 ↑

599 216
23 554 829

АТ
«Укрзалізниця»
за 2019 р., всього

У т.ч.:
перевезення
вантажів
за 2019 р.

1 759 013
7 322 258
1 117
25 113

Джерело: розраховано за даними консолідованого фінансового плану АТ "Укрзалізниця" на 2021 р.
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нижчі, ніж у конкурентів на міжна$
родних ринках.
Дія Наказу на першому етапі
400
80
підвищення тарифів на перевезення
позакласних вантажів та вантажів I
350
70
тарифного класу вплине на со$
бівартість продукції, яка експор$
300
60
тується (наприклад, залізної руди),
250
50
що дещо знизить доходи експор$
терів, але, з огляду на високі ціни на
200
40
експортну продукцію на світових
150
30
ринках, не призведе до втрати кон$
курентоспроможності української
100
20
продукції на міжнародних ринках.
50
10
Зміни надходжень до бюджетів
усіх рівнів. АТ "Укрзалізниця" у
0
0
2019 р. було нараховано платежів до
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
бюджетів усіх рівнів на суму понад
хлібні
вугілля та кокс
29,1 млрд грн. Дія Наказу призведе
продукти ГМК та будматеріали
чорні метали (включаючи брухт)
до збільшення доходів АТ "Укрзал$
інші вантажі
Доходи від вантажних перевезень
ізниця" (табл. 1, рис. 2), а, відповід$
но, до збільшення податкових відра$
хувань до Державного бюджету.
Рис. 2. Структура вантажних перевезень залізничним транспортом та доходи
Згідно проведених розрахунків,
від них у 2009—2019 рр., млн т, млрд грн
дія Наказу збільшить податкові над$
Джерело: [8].
ходження до бюджетів усіх рівнів на
суму 181 547 тис. грн.
Вплив на позиції України у міжнародних рейтингах
Таблиця 2. Позиціонування України в рейтингу
та виконання міжнародних зобов'язань. Згідно з АРВ
Глобального інноваційного індексу, 2018 р.
до проєкту Наказу, Наказ дозволить здійснити у 2021—
2022 рр. реконструкцію 365 км колії, капітальний ремонт
Місце в
Складові Глобального індексу
колії, технічне переоснащення та ремонт штучних спо$
Індекс
рейтингу
інновацій
руд господарства колії, реконструкцію електричних
(126 країн)
мереж, тягових підстанцій, пристроїв СЦБ, модерніза$
Глобальний індекс інновацій, GII 38,52
43
цію тягового рухомого складу на суму 11 874,5 млн грн.
Субіндекс "Внутрішнє
40,45
75
середовище для інновацій"
Це вплине на позиції України у міжнародних рей$
(Innovationinputsub-index):
тингах, в яких вона представлена та які безпосередньо
- Інституції
49,1
107
або частково пов'язані з оцінкою транспортної інфра$
Людський капітал і дослідження 37,9
43
структури, в т.ч. залізничної. До глобальних індексів, які
89
38,1
Інфраструктура
фокусуються на оцінюванні інноваційного розвитку
- Розвиток ринку
42,7
89
країн та регіонів, та які дають можливість виявити пер$
- Розвиток бізнесу
34,5
46
спективність подальшого розвитку інфраструктурних
секторів, нарощування їх конкурентоспроможності,
Джерело: за даними [8].
загального економічного потенціалу, інноваційності,
належать Глобальний інноваційний індекс (Global
Таблиця 3. Оцінка сектору "Інфраструктура України"
Innovation Index), Індекс ефективності логістики
у Глобальному інноваційному індексі, 2018 р.
(Logistics performance index (LPI)) та Глобальний індекс
конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index
Оцінка /
Показник
Ранг
(GCI)).
значення
Дослідження позицій України за складовими Гло$
Інфраструктура
38,1
89
бального інноваційного індексу за останні шість років
1. Загальна інфраструктура 314
89
свідчить про певне поліпшення ситуації. Проте у 2018 р.
2. Екологічна стійкість
25.1
115
найслабшими ланками національної інноваційної систе$
Джерело: за даними [9].
ми (табл. 2) є державні інституції (107$ме місце), інфра$
Наприклад, у 2019 р. структура розподілу експорт$ структура (89$те місце) та розвиток ринку (89$те місце).
ного вантажопотоку зерна за видами транспорту в се$
Сектор "Інфраструктура" містить сукупність 3$х
редньому складала: залізницею — 65%; автотранспор$ груп показників, а саме характеристику: 1) інформацій$
том — 28%; річковим транспортом — 7% [5]. У 2019 р. них і комунікаційних технологій; 2 загальної інфра$
обсяги перевезення залізничним транспортом залізної структури; 3) екологічної стійкості (табл. 3).
і марганцевої руд збільшилися на 2,7%, тоді як чорних
Відповідно до Індексу ефективності логістики [10],
металів знизилися на 5% порівняно з 2018 р. [6].
Україна відноситься до групи країн з обмеженим рівнем
З однієї сторони, для перевезення руди підвищення розвитку логістичного середовища. У 2018 р. Україна
тарифів буде мати негативний вплив. За розрахунками піднялась на 14 позицій, в порівнянні з попереднім пе$
АТ "Укрзалізниця", витрати металургів на перевезен$ ріодом. Україна у загальносвітовому рейтингу знахо$
ня руди з шахти до порту складуть від 3,75 дол./тону до диться на 66 місці зі 160 країн (табл. 4), зокрема, по
5,35 дол. /тону [7], але з іншої сторони, наразі АТ "Укр$ міжнародному перевезенню вантажів — 2,83 бали, по
залізниця" по суті субсидує українські металургійні логістичній якості і компетентності — 2,84 бали, по
компанії, що виражається в нижчій вартості їх переве$ відслідковуванню вантажів — 3,11 бали, по своєчасності
зення у порівнянні з країнами Європи. Орієнтовна доставки — 3,42 бали.
вартість перевезення руди по Україні коштує 0,8 центів/
Серйозною проблемою у LPI є складова "Інфра$
т$км, тоді, як по території Словаччини, на заводи якої з структура", при цьому негативні тенденції за показника$
України постачається руда, вартість перевезення ста$ ми сектору "Залізниця" є найменшими. Внутрішній LPI
новить 3,5 центи/т$км, а по території Польщі — 2 цен$ оцінюється за якістю залізничної інфраструктури, а та$
ти/т$км. Тож, тарифи на перевезення руди в Україні кож якістю та рівнем залізничного обслуговування [10].
90
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Таблиця 4. Рейтинг України по індексу ефективності логістики, 2018 р.

Рейтинг Показник
Міжнародні Логістична якість і
Митниця Інфраструктура
Контроль Своєчасність
LPI
LPI
поставки
компетентність
66
2,83
89/2,49 119/2,22
68/2,83
61/2,84
52/3,11 56/3,42
Джерело: за даними [10].
Таблиця 5. Оцінка сектору інфраструктури України у Глобальному індексі конкурентоспроможності

2011–
2012
(142 країни)
138 ↓
27 ↑

Види транспорту
Автомобільний
Залізничний

2013–
2014
(148 країн)
144 ↓
25 ↑

2014–
2015
(144 країни)
139 ↑
25 =

2015–
2016
(140 країн)
132 ↑
28 ↓

2016–
2017
(138 країн)
134 ↓
34 ↓

2017–
2018
(137 країн)
130 ↑
37 ↓

2019
(141 країна)
114↑
25↑

Джерело: складено за даними [11].
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Рис. 3. Динаміка індексів тарифів на залізничні вантажні перевезення, цін виробників та споживчих цін
на товари та послуги, за 2011—2019 рр., % до грудня 2010 р.
Джерело: побудовано за даними Державної служби статистики України та [15].
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Рис. 4. Динаміка індексу тарифів залізничних перевезень у порівнянні
з індексом цін виробників в Україні, %
Джерело: побудовано за даними [15].
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Глобальний індекс конкурентоспро$
можності розробляється Всесвітнім еко$
номічним форумом, як синтетичний
індекс та базується на розрахунку рей$
тингу країн за більш ніж 100 індикатора$
ми в 12 секторах, серед яких є інфраст$
руктура. Згідно з Глобальним звітом кон$
курентоспроможності, Україна у 2017—
2018 рр. посіла 81 місце в світовому
рейтингу. Загалом за період з 2009 р. по
2018 р. можна спостерігати, що це місце
коливається між сьомим та восьмим де$
сятками.
Якість інфраструктури є базовим
фактором конкурентоспроможності. Ха$
рактеристика інфраструктури оцінюєть$
ся за якістю автошляхів, залізничної та
портової інфраструктур тощо. За суб$
індексом "Інфраструктура" Україна по$
сіла в 2009—2010 рр. 79 місце, а у 2017—
2018 рр. — 88 (табл. 5).
Лише один показник з транспортної
інфраструктури вводить нашу країну в
перших чотири десятки найкращих — по$
казник якості залізничної інфра$
структури (кількісні показники, як$от:
довжина, щільність залізничних колій,
осьове навантаження дозволяють Ук$
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Таблиця 6. Розподіл вантажів за тарифними класами

Позакласні
Сіль кухонна;
гранітний
відсів; перліт;
щебінь; зола,
шлаки, пісок

I

II

III

Вантажі в мішках;
ліс-кругляк; руда;
вугілля, сланці,
торф навалом;
пісок; камінь;
наповнювачі
пористі, цегла,
цемент; вапняк;
азбест, слюда;
аміак, азотні
добрива, сірка,
хлорид сірки,
магнію

Зерно і насіння; овочі;
фрукти та ягоди; рогата
худоба; сіно, солома,
корми; органічні добрива;
пиломатеріали; саджанці;
дерев'яна тара; руди
кольорових металів; кокс;
нафта; асфальт, гудрон;
гіпс, вапно, крейда; пемза;
шифер і черепиця;
будматеріали; легкові
автомобілі; вугілля
деревне; кислоти та
оксиди; макуха і шрот,
борошно; жири і сало;
жива риба; безалкогольні
напої; вода, лід; скляна
тара; рейки; хлор; меляса

Горіхи; тютюн; розсада, пух і
перо, шкіра та хутро; посуд;
книги; музичні, спортивні
інструменти, іграшки; фанера
і шпон; будинки; целюлоза,
папір; бензин, дизпаливо;
труби; скло та кераміка;
чавун, сталь в злитках,
феросплави, чорні метали та
брухт чорних металів; с/г
машини, трактори,
обладнання, котли,
локомотиви, крани; металеві
конструкції; апарати та
прилади; медикаменти,
косметика, мило; гумові
вироби; смола, пластмаса;
вино, пиво, горілка; сірка;
тканини

Джерело: складено за даними [17; 18].

раїні входити в 10—15 найкращих країн). Ранг було зни$
жено з 30$го у 2009—2010 рр. до 37$го у 2017—2018 рр.
У 2019 р. Україна значно покращила свій рейтинг за суб$
індексом "Інфраструктура" в даному Індексі.
Позиції України в даних Глобальних індексах мо$
жуть мати в перспективі вищий рейтинг завдяки покра$
щенню якості залізничної інфраструктури, що пов'яза$
но з збільшенням капітальних інвестицій за рахунок
підвищення тарифів на залізничні перевезення відпові$
дно до Наказу. Це сприятиме покращенню іміджу Ук$
раїни, як держави зі сприятливими умовами ведення
бізнесу і як транзитної держави.
Оцінку впливу підвищення тарифів вантажних залі$
зничних перевезень на суб'єктів господарювання — ос$
новних споживачів послуг залізничного транспорту
було здійснено відповідно до розробленої в ДУ "Інсти$
тут економіки та прогнозування НАНУ" методики [12].
Дія Наказу впливає не лише на фінансові результа$
ти АТ "Укрзалізниця", а й на фінансові результати інших
суб'єктів господарювання (споживачів), які користують$
ся послугами з перевезення своїх вантажів. Результа$
том дії Наказу фактично буде перерозподіл фінансо$
вих ресурсів у бік збільшення доходів АТ "Укрзалізни$
ця" і збільшення витрат споживачів їхніх послуг. Основ$
ними споживачами послуг АТ "Укрзалізниця" є суб'єкти
господарювання промисловості.
АТ "Укрзалізниця" відстоює позицію щодо необ$
хідності введення автоматичної індексації тарифів на
вантажні перевезення, бо, на їх думку, залізничні тари$
фи мають співвідноситися із собівартістю продукції ви$
робників. Автоматична індексація вантажного залізнич$
ного тарифу на індекс цін виробників надасть процесу
ціноутворення передбачуваності та зніме політичний
тиск [13].
З позиції деяких суб'єктів господарювання, індекс
цін виробників, як індикатор змінення цін на послуги АТ
"Укрзалізниця", не відображає об'єктивну структуру
витрат підприємства, більшою частиною витрат, якого
є фонд оплати праці, який не залежить від індексу цін
виробників, і на який впливає індекс споживчих цін, який,
наприклад, у 2019 р. був набагато нижчий, ніж зростан$
ня промислових цін. Прив'язка вантажних залізничних
тарифів до індексу цін виробників промислової про$
дукції може призвести до зниження конкурентоспро$
можності більшості секторів економіки України на внут$
рішньому і світових ринках [14] (рис. 3).
В АРВ до Наказу проводиться аналіз тарифів на ван$
тажні перевезення з прив'язкою до індексу цін вироб$
ників та зазначається, що з 2009 р. по 2020 р. зростання
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індексу цін виробників випереджає індекс тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом.
Потрібно зазначити, що індексація тарифів на
вантажні залізничні перевезення відбувалася з 2011 по
2019 рр. не прогнозовано та нижче рівня індексу цін ви$
робників (рис. 4).
Оскільки вплив на вантажовідправників та вантажо$
одержувачів від передбаченого Наказом підвищення та$
рифів може бути неоднозначним, авторами проведено
відповідні розрахунки, що дало змогу оцінити можли$
вий вплив на галузі, вантажі яких входять у тарифні кла$
си для яких передбачається підвищення тарифів.
Дія Наказу вплине на суб'єктів господарювання,
особливо тих, які не мають альтернатив для перевезен$
ня іншими видами транспорту. Найбільшою мірою, це
стосується позакласних вантажів та вантажів I тариф$
ного класу (табл. 6). Саме для цих груп вантажів частка
транспортної складової у ціні продукції є найбільшою.
Для залізорудної сировини та вугілля вона становить
відповідно 5% та 4%, тоді як, для перевезення позак$
ласних вантажів, зокрема щебеню та вапняку, складає
відповідно 19% та 13% та є найвищою [16]. Дія Наказу
збільшить частку транспортної складової у загальних
обсягах витрат, отже, буде найбільш відчутною для
Таблиця 7. Розрахунок зміни витрат видів економічної
діяльності, які найбільше споживають вугілля,
від збільшення ставки тарифу на перевезення вугілля
залізничним транспортом, 2021 р.

Показник
Очікувані додаткові доходи АТ «Укрзалізниця»,
1 783
згідно з АРВ, від перевезення вантажів у
внутрішньому сполученні, млн грн
Сукупні витрати на транспорт та складське
31 732
господарство групи ВЕД І, млн грн
Розрахункові показники:
Частка вугілля у загальній структурі перевезень
19,0
вантажів АТ «Укрзалізниця», %
Очікуваний дохід АТ «Укрзалізниця» від
перевезення вугілля при збільшенні ставки тарифу
338,8
на вантажні залізничні перевезення відповідного
тарифного класу, млн грн
Очікувані сукупні витрати на транспорт та
складське господарство групи ВЕД І,
32 070,8
млн грн
Приріст сукупних витрат на транспорт та складське
101,1↑
господарство групи ВЕД І, %
Джерело: розраховано за даними Державної служби статис
тики України.
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Отже, збільшення ставки тарифу на пере$
везення цих вантажів залізничним транспор$
том матиме найбільший вплив на окреслені
види економічної діяльності.
Виходячи з обмежених офіційних стати$
Вплив
стичних даних, та беручи до уваги, що в обра$
зміни
№
них для оцінки можливого впливу Наказу ви$
Показник
2019 р.
тарифів
рядка
дах економічної діяльності, значну частку
згідно
складають приватні підприємства, що уне$
Наказу
можливлює визначення суб'єкта на кого ля$
Сукупні витрати на транспорт та складське
31 732
1
господарство групи ВЕД І, млн грн
гають витрати з перевезення, як$от: це виз$
Очікувані сукупні витрати на транспорт та
32 070,8
2
начається умовами контракту, то проведені
складське господарство групи ВЕД І, млн грн
розрахунки містять певні похибки. Попри це,
Додана вартість групи ВЕД І, млн грн
189 200
3
проведені розрахунки показують вплив цьо$
Податки на продукти, млн грн
20 572
4
го Наказу на суб'єктів господарювання через
Субсидії на виробництво, млн грн
-5 406
5
збільшення їх сукупних витрат, а відповідно,
ВДВ України, млн грн
3 422 830
6
вплив на ВВП.
ВВП (у фактичних цінах; млн грн)
3 978 400,3
7
Збільшення ставки тарифу на перевезен$
Розрахункові показники:
ня вугілля залізничним транспортом, згідно з
Додана вартість групи ВЕД І з урахуванням
8
188 861,2
розрахунками, показує сукупне зростання
збільшення сукупних витрат за рахунок
витрат на транспорт та складське господар$
підвищення ставки тарифу на перевезення
ство тих видів економічної діяльності, які є
вугілля залізничним транспортом, млн грн
найбільшими споживачами вугілля, на 1,1%
Внесок групи ВЕД І у ВВП (3+4-5), млн грн
9
204 366,0
204027,2
(табл. 7).
Частка групи ВЕД І у ВДВ України, %
10
5,97
5,96
Зростання сукупних витрат на транспорт
Частка групи ВЕД І в структурі ВВП України, 11
5,14
5,13
та складське господарство таких видів еконо$
%
мічної діяльності — постачання електрое$
ВПЛИВ НА ВВП, в.п.
12
0,01↓
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України. виробництва коксу та коксопродуктів; мета$
лургійного виробництва, зменшить їх частку
суб'єктів господарювання, які закуповують продукцію, у ВВП України на 0,01 в.п. (табл. 8).
що відноситься до групи позакласних вантажів.
Внесені зміни до Коефіцієнтів, що застосовуються
Дія Наказу стосується низки вантажів I тарифного до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів
класу, серед яких найбільшу частку в вантажних заліз$ залізничним транспортом у межах України та пов'язані
ничних перевезеннях мають вугілля, руда та будівельні з ними послуги, збільшать сукупні витрати металургій$
матеріали (цемент), тому, згідно Таблиці "витрати$ви$ ного виробництва; виробництва готових металевих ви$
пуск" (у цінах споживачів), визначено види економічної робів, крім машин і устаткування; виробництва елект$
діяльності (ВЕД), функціонування яких найбільшою ричного устаткування; виробництва машин і устаткуван$
мірою залежить від:
ня, не віднесених до інших угруповань; постачання елек$
— перевезення вугілля: 1) постачання електрое$ троенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; буд$
нергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 2) вироб$ івництва на 0,8% (табл. 9).
ництво коксу та коксопродуктів; 3) металургійне вироб$
Підвищення вартості перевезення руди і будівель$
ництво (група ВЕД І);
них матеріалів (цементу) залізничним транспортом
— перевезення руди і будівельних матеріалів (цемен$ зменшить частку у ВВП України на 0,012 в.п. таких
ту): 1) металургійне виробництво; 2) виробництво гото$ видів економічної діяльності: металургійне виробниц$
вих металевих виробів, крім машин і устаткування; тво; виробництво готових металевих виробів, крім ма$
3) виробництво електричного устаткування; 4) вироб$ шин і устаткування; виробництво електричного устат$
ництво машин і устаткування, не віднесених до інших кування; виробництво машин і устаткування, не відне$
угруповань; 5) постачання електроенергії, газу, пари та сених до інших угруповань; постачання електроенергії,
кондиційованого повітря; 6) будівництво (група ВЕД ІІ). газу, пари та кондиційованого повітря; будівництво
(табл. 10).
Таблиця 9. Розрахунок зміни витрат видів економічної
Згідно з розрахунками, дія Наказу збільшить ви$
діяльності, які найбільше споживають руди і будівельні
трати видів економічної діяльності, що оцінювалися,
матеріали (цемент), від збільшення ставки тарифу на
зокрема, постачання електроенергії, газу, пари та
перевезення руди і будівельних матеріалів (цементу)
кондиційованого повітря; виробництва коксу та кок$
залізничним транспортом, 2021 р.
сопродуктів; металургійне виробництво (група ВЕД
І) на 1,1%; металургійного виробництва; виробницт$
Показник
ва готових металевих виробів, крім машин і устатку$
Очікувані додаткові доходи АТ «Укрзалізниця», згідно з АРВ,
1 783
вання; виробництва електричного устаткування; ви$
від перевезення вантажів у внутрішньому сполученні, млн грн
робництва машин і устаткування, не віднесених до
Сукупні витрати на транспорт та складське господарство
55 836
інших угруповань; постачання електроенергії, газу,
групи ВЕД ІІ, млн грн
пари та кондиційованого повітря; будівництва (група
Розрахункові показники:
ВЕД ІІ) — на 0,8%, а відповідно, внесок у ВВП цих
Частка руди і будівельних матеріалів (цементу) у загальній
26,0
видів економічної діяльності сумарно зменшиться на
структурі перевезення вантажів АТ «Укрзалізниця», %
0,022 в.п.
Очікуваний дохід АТ «Укрзалізниця» від перевезення руди і
будівельних матеріалів (цементу) за рахунок збільшення
На цьому етапі кількісно розрахувати економічний
463,6
ставки тарифу на вантажні залізничні перевезення
вплив Наказу на громадян неможливо через складність
відповідного тарифного класу, млн грн
таких розрахунків. Припускаємо, що можна очікува$
Очікувані сукупні витрати на транспорт та складське
56 299,6 ти зростання цін на: 1) електроенергію через підвищен$
господарство групи ВЕД ІІ, млн грн
ня тарифів на перевезення вугілля; 2) квадратний метр
Приріст сукупних витрат на транспорт та складське
житла через підвищення тарифів на перевезення дея$
100,8↑
господарство групи ВЕД ІІ, %
ких будівельних матеріалів тощо. Підвищення тарифів
Джерело: розраховано за даними Державної служби статисти на перевезення вантажів матиме вплив і на громадян,
який може проявитися у підвищенні цін на кінцеву про$
ки України.
Таблиця 8. Розрахунок внеску видів економічної діяльності,
які найбільше споживають вугілля, у ВВП України з урахуванням
збільшення ставки тарифу на перевезення вугілля залізничним
транспортом
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дукцію, що, відповідно, призведе до
збільшення витрат населення.
Узагальнені результати виконаних
нами оцінок можливого впливу Наказу
для сфер інтересів держави, суб'єктів
господарювання і громадян за кількісни$
ми і якісними показниками для вибраної
в АРВ альтернативи представлені нижче
в табличній формі згідно Методики про$
ведення аналізу регуляторного впливу
(табл. 11).

Таблиця 10. Розрахунок внеску видів економічної діяльності, які найбільше
споживають руди і будівельних матеріалів (цементу), у ВВП України
з урахуванням збільшення ставки тарифу на перевезення руди
і будівельних матеріалів (цементу) залізничним транспортом

Показник
Сукупні витрати на транспорт та складське
господарство групи ВЕД ІІ, млн грн
Очікувані сукупні витрати на транспорт та
складське господарство групи ВЕД ІІ, млн грн
Додана вартість групи ВЕД ІІ, млн грн
Податки на продукти, млн грн
Субсидії на виробництво, млн грн
ВДВ України, млн грн
ВВП (у фактичних цінах; млн грн)
Розрахункові показники:
Додана вартість групи ВЕД ІІ, млн грн
Внесок групи ВЕД ІІ у ВВП (3+4-5), млн грн
Частка групи ВЕД ІІ у ВДВ України, %
Частка групи ВЕД ІІ в структурі ВВП України, %
ВПЛИВ НА ВВП, в.п.

№
рядка
1

2019 р.
55 836

56 299,6

2
3
4
5
6
7

Вплив зміни
тарифів
згідно Наказу

349681

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив Наказу на сферу інтересів дер$
3 422 830
жави оцінюється як позитивний, що про$
3 978 400,3
являється збільшенням податкових над$
ходжень до Державного бюджету на
8
58 536,08
суму 181 547 тис. грн; підвищенням по$
9
419 111,00 418 647,42
зицій України у світових рейтингах на
10
12,24
12,23
основі Глобального інноваційного індек$
11
10,53
10,52
су, Індексу ефективності логістики та
12
0,012↓
Глобального індексу конкурентоспро$
можності; покращенням іміджу України,
Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України.
як держави зі сприятливими умовами
ведення бізнесу і, як транзитної держави. Підвищення
Проте не менш важливим є державний, корпора$
тарифів на перевезення позакласних вантажів та ван$ тивний та громадський контроль за тим, щоб додат$
тажів I тарифного класу вплине на ціну продукції, яка кові доходи від підвищення тарифів на залізничні ван$
експортується (наприклад, залізної руди). Проте це не тажні перевезення були направлені на формування
призведе до втрати конкурентоспроможності українсь$ інвестиційного ресурсу та спрямовувалися на інвес$
кої продукції на міжнародних ринках.
тиційний розвиток залізничної галузі (закупівля ло$
Вплив Наказу на сферу інтересів суб'єктів господа$ комотивів, збільшення показників обороту вагонів
рювання збільшить частку транспортної складової, а тощо).
відповідно, і обсяги витрат будуть більш відчутними для
них. Згідно з розрахунками збільшаться витрати групи
Література:
ВЕД І на 1,1% та групи ВЕД ІІ на 0,8%, а відповідно, вплив
1. Стасюк О.М., Чмирьова Л.Ю., Федяй Н.О. Оцінка
на ВВП цих видів економічної діяльності сумарно змен$ діючих регуляторних рішень АТ "Укрзалізниця" в сфері
шиться на 0,022 в.п.
тарифної політики щодо вантажних залізничних пере$
Натомість прийнятий Наказ призведе до зростання везень. Review of transport economics and management.
на 0,049 в.п. частки АТ "Укрзалізниці" у ВВП. У такий 2021. № 5 (21). С. 70—83.
спосіб відбудеться перерозподіл фінансових ресурсів,
2. Стартував перший етап підвищення тарифів на
наслідком чого буде збільшення доходів АТ "Укрзаліз$ вантажні перевезення залізницею. Міністерство інфра$
ниця" та підтримка у задовільному стані основних структури України. 2021. URL: https://mtu.gov.ua/news/
об'єктів залізничної інфраструктури.
33015.html
Вплив Наказу на сферу інтересів громадян призве$
3. "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосо$
де до збільшення витрат населення через підвищення цін вуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення
на кінцеву продукцію.
вантажів залізничним транспортом у межах України та
Таблиця 11. Узагальнені результати оцінки можливого впливу Наказу на сфери інтересів держави,
суб'єктів господарювання, громадян

Вид
альтернативи
Альтернатива 2
(згідно з АРВ до
Наказу)

Альтернатива 2
(згідно з АРВ до
Наказу)

Вигоди

Витрати

Оцінка можливого впливу Наказу на сферу інтересів держави
Покращенню іміджу України як держави зі
Підвищення собівартості продукції (наприклад,
сприятливими умовами ведення бізнесу і як
залізної руди), яка експортується на міжнародні
транзитної держави.
ринки.
Покращення позицій України у світових рейтингах.
Зниження доходів експортерів
Збільшення податкових надходжень до державного
бюджету на суму 181 547 тис. грн.
Збереження конкурентоспроможності української
продукції на міжнародних ринках
Оцінка можливого впливу Наказу на сферу інтересів суб'єктів господарювання
Збільшення доходів АТ «Укрзалізниця».
Збільшення частки транспортної складової у
Підтримка у задовільному стані основних засобів
кінцевій вартості продукції.
об'єктів залізничної інфраструктури
Збільшення обсягу витрат для:
- групи ВЕД І на 1,1%
- група ВЕД ІІ на 0,8%.
Сумарне зменшення впливу на ВВП цих ВЕД на
0,022 в.п.
Оцінка можливого впливу Наказу на сферу інтересів громадян
Підвищення цін на кінцеву продукцію.
Збільшення витрат населення

Альтернатива 2
(згідно з АРВ до
Наказу)
Джерело: складено авторами.
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пов'язані з ними послуги": Проєкт наказу Міністерства
інфраструктури України. Офіційний сайт Міністерства
інфраструктури України. URL: https://mtu.gov.ua/
projects/291/
4. "Про затвердження методик проведення аналізу
впливу та відстеження результативності регуляторно$
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WAYS TO IMPROVE THE ORGANIZATION OF LABOR PROTECTION IN ENTERPRISES,
INSTITUTIONS AND ORGANIZATIONS

Охорона праці в Україні на сьогодні викликає серйозне занепокоєння. Невід'ємною частиною соціальноQ
економічного розвитку держави є створення безпечних умов праці. Він включає в себе складову державної
політики, національної безпеки та державного будівництва, функції органів виконавчої влади, місцевих дерQ
жавних адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств.
Людина та її здоров'я — найбільша цінність держави, яка докладає великих зусиль, створюючи умови безQ
печної життєдіяльності людини як у середовищі мешкання, так і в середовищі праці.
БудьQякий вид економічної діяльності повинен бути вигідним суспільству, а також прибутковим у бізнесQ
секторі, але водночас така діяльність може негативно вплинути на життя та здоров'я її учасників або нанести
інші види шкоди, наприклад, моральної, заподіяння шкоди, хвороби, повної втрати працездатності або смерті.
Праця на виробництві (за працевлаштуванням), різні види розваг і навіть діяльності, пов'язаної із здобуттям
знань, можуть завдати шкоди працівникам. Тому історія і практика довели, що будьQяка діяльність за сучасQ
них умов потенційно небезпечна. Абсолютної безпеки праці немає взагалі, тобто стану усунення всіх небезпек
для працівників. Тому роботодавці повинні усвідомлювати необхідність забезпечення безпеки праці, яка здаєтьQ
ся неможливою без належних методів та інструментів.
A labour protection in Ukraine for today causes a serious disturbance. Inalienable part of socioQeconomic
development of the state is creation of safe terms of labour. He includes for itself the constituent of public policy,
national safety and state building, function of organs of executive power, local state administrations, executive branches
of advices, enterprises.
The level of safety of any work in public production largely depends on the level of legal support for these issues,
that is, from the quality and completeness of the presentation of the relevant requirements in laws and other regulations.
To solve existing problems in the field of labor protection, it is necessary to effective interaction between all public
authorities and the public, and implementation of relevant programs at both the state and local levels, improve
conditions and health and safety.
Man and his health are the greatest value of the state, which makes great efforts, creating conditions for safe
human life both in the environment of residence and in the environment of work.
Comfortable and safe working conditions are among the main factors influencing the productivity and safety of
the workforce.
Of course, the issue of workplace safety is multifaceted, complex and very important, because behind it — the life
and health of workers. Therefore, safe working conditions in the workplace must become a priority both for the owners
of the enterprises, and for the employees hired. After all today, it is more profitable to invest in the creation of safe
working conditions, rather than incur huge material costs in the form of penalties, renovation of facilities malfunctioning
after accidents, repair of damaged machinery and equipment.
Any type of economic activity should be beneficial to society, as well as profitable in the business sector, but at the
same time such activity adversely affect the life and health of its participants or cause other types of harm, such as
moral, causing damage, illness, complete disability or death. Work in production (employment), various types of
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entertainment and even activities, knowledgeQrelated activities can harm employees. Therefore, history and practice
have proven that any activity under modern conditions is potentially dangerous. There is no absolute safety of work at
all, that is, the state of elimination of all dangers for employees. Therefore, employers should be aware of the need to
ensure labor safety, which seems impossible without proper methods and tools.
It is urgent to improve the system of workplace safety as an important factor in increasing the efficiency of
production on the basis of a detailed study of the economic and social social its aspects.

Ключові слова: охорона праці, підприємство, держава, умови праці, державна політика, суспільство.
Key words: labor protection, enterprise, state, working conditions, state policy, society.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ринковій економіці вимоги до професійної підго$
товки працівників стають все вищими, до яких крім про$
фесійних навичок відноситься і вміння безпечно працю$
вати. Національна політика в галузі охорони праці ба$
зується на головному принципі, що життя і здоров'я
працівників мають пріоритет над будь$якими результа$
тами виробничої діяльності. Реалізація цієї політики
передбачає реалізацію багатьох заходів щодо підвищен$
ня безпеки праці, але головним чином полягає у фор$
муванні методу виховання працівників щодо посилення
відповідальності осіб за власну та колективну безпеку
у професійній діяльності.
Із розвитком вітчизняної економіки питання охо$
рони праці на підприємствах набуває все більшого зна$
чення. Кожен прагне працювати в комфортних та без$
печних умовах. Проте не кожен задумується про ви$
трати пов'язані із створенням цих умов, рівнем їх ви$
правданості та обгрунтованістю.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В Україні чимало науковців вивчають питання
новітніх технологій у сфері охорони праці та їх наукове
обгрунтування. Цю тематику досліджували такі вчені:
В.Г. Грибан, О.В. Негодченко, В.І. Чудовський, Л.П. Шум$
на, Д.В. Зеркалова, І.П. Жигалкіна, С.М. Прилипко та
інші [9].
Вдосконалення системи соціально$трудових відно$
син, запровадження європейських стандартів охорони
праці на підприємствах України вимагають подальших
досліджень у цій галузі суспільних відносин з метою
підвищення рівня економічного та соціального розвит$
ку країни, ефективного використання її трудового по$
тенціалу, підвищення якості життя населення України.
МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є вивчення економічних і со$
ціальних аспектів поліпшення умов та охорони праці на
підприємствах, в установах та організаціях.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Державна політика з питань охорони праці в Україні
регулюється законодавчими та нормативно$правовими
актами, зокрема Законом України "Про охорону праці"
від 14 жовтня 1992 р. Цей Закон визначає основні поло$
ження щодо реалізації конституційного права громадян
про охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової
діяльності, регулює за участі відповідних державних
органів відносини між власником підприємства, устано$
ви й організації або уповноваженим ним органом і пра$
цівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничо$
го середовища і встановлює єдиний порядок організації
охорони праці в Україні [4].
У Законі України "Про охорону праці" задекларо$
вані основні принципи державної політики в галузі охо$
рони праці, використання економічних методів управ$
ління охороною праці, проведення політики пільгового
оподаткування, комплексне розв'язання завдань охоро$
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ни праці на основі національних програм з цих питань,
досягнень у галузі науки і техніки та охорони навколиш$
нього середовища тощо [10].
Дослідження та вирішення проблем, пов'язаних із
забезпеченням здорових і безпечних умов праці є од$
ним із найважливіших завдань у розвитку нових техно$
логій та виробничих систем. Визначення можливих при$
чин нещасних випадків на виробництві, професійних
захворювань, аварій, вибухів, пожеж, а також форму$
лювання заходів та вимог щодо усунення цих причин,
створюють безпечні умови праці. Комфортні та безпечні
умови праці є одним із основних факторів, що вплива$
ють на продуктивність, безпеку та здоров'я працівників.
Охорона праці — це система правових, соціально$
економічних, організаційних технологій, санітарно$
лікувально$профілактичних заходів і методів, призна$
чених для захисту життя, здоров'я та працездатності
людини під час роботи.
Система управління гігієною та безпекою праці
(СУОП) — це сукупність організацій корпоративного
управління, які здійснюють цілеспрямовану та заплано$
вану діяльність на основі комплексу нормативних до$
кументів для реалізації завдань та управлінських
функцій щодо забезпечення здоров'я, безпеки та пра$
цездатності, гідних умов праці, запобігання травматиз$
му та професійні захворювання.
Умови праці є складним об'єктивним соціальним яви$
щем, яке формується в процесі праці під впливом взає$
мозалежних факторів, таких як соціальна економіка,
технології, організація та природа, і впливає на здоро$
в'я людей, працездатність, ставлення до праці, рівень
життя, розглядає всебічний розвиток людей як головну
продуктивну силу суспільства.
Причини, що впливають на умови праці в Україні:
— обладнання не відповідає вимогам гігієни та са$
нітарії, ергономіки чи технічної безпеки;
— моральний та фізичний знос більшості робочого
обладнання;
— соціально$трудові відносини, які не стимулюють
роботодавців покращувати умови праці в робочому се$
редовищі [7].
З огляду на проблеми в галузі управління охороною
праці, на практиці використовуються відповідні меха$
нізми, серед яких домінуюче положення посідають ме$
тоди економічного управління. Економічний метод уп$
равління охороною праці в широкому розумінні — це
не тільки метод, а й система методів, форм, засобів і за$
ходів, що впливають на безпеку, гігієну праці та стан
виробничого середовища з урахуванням економічних
законів і економічних інтересів. Інтереси всіх учасників
виробничого процесу та суспільства в цілому реалізу$
ють головну мету охорони праці: створення безпечних
умов праці та охорону життя і здоров'я людей у про$
цесі трудової діяльності.
У внутрішніх документах компанії обов'язково ма$
ють бути врегульовані наступні питання:
— Загальні положення системи управління охоро$
ною праці на підприємстві.

75

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
праця є позитивним фактором
підвищення продуктивності праці
та економічного зростання.
Як глобальна організація, Між$
народна організація праці відпові$
дає за формулювання та нагляд за
міжнародними стандартами праці.
Ті, які не залежать від особливостей
Ті, що залежать від особливостей
МОП співпрацює зі своїми держа$
виробництва
виробництва
вами$членами, щоб забезпечити
дотримання трудових стандартів на
Рис. 1. Класифікація факторів умов праці
законодавчому рівні та на практиці.
Джерело: узагальнено автором.
Важливими положеннями про охо$
— Розробка першочергових та запобіжних кроків рону праці є міжнародні договори та угоди, до яких Ук$
для постійного покращення виробничого середовища і раїна приєдналася у встановленому порядку.
встановлення оперативних планів дій для відокремле$
Переважна більшість міжнародних договорів та
них підрозділів компанії.
угод, в яких бере участь Україна і які більшою або мен$
— Інструменти та оцінка ймовірності швидкої адап$ шою мірою стосуються охорони праці, можна об'єдна$
тації до змінюваних обставин, яких може зазнати ком$ ти в чотири групи:
панія. Органи та компетенція відповідальних органів.
1. Конвенції, Рекомендації та інші документи Між$
— Порядок прийняття та внесення змін до локаль$ народної Організації Праці;
них нормативних актів компанії з питань захисту прав
2. Директиви Європейського Союзу;
співробітників.
3. договори та угоди, підписані в рамках Співдруж$
— Вимоги до компетентності та навичок співробіт$ ності Незалежних Держав;
ників, процедури проведення професійного добору пер$
4. Двосторонні договори та угоди [6].
соналу.
Національна політика України в галузі охорони
— Засоби збереження і гарантування безперерв$ праці спрямована на створення безпечних та здорових
ності виробництва, належний рівень якості технологіч$ умов праці, запобігання нещасним випадкам та профе$
них процесів.
сійним захворюванням. Вона базується на багатьох прин$
У першу групу входять природні (геологічні, біо$ ципах, основним з яких є пріоритет життя та здоров'я
логічні, кліматичні) та соціально$економічні. У другу — працівників, повна відповідальність роботодавця за
виробничі (техніко$технологічні, організаційні, матері$ створення безпечних та належних умов праці, покраще$
альні, фактори небезпеки механічних пошкоджень, са$ на промислова безпека, комплексні рішення з охорони
нітарно$гігієнічні, естетичні, господарсько$побутові, ер$ праці, соціальний захист працівників, повна компенса$
гономічні) та соціально$психологічні.
ція потерпілим від нещасних випадків, виробничих та
Міжнародна організація праці (МОП) є однією з професійних захворювань. Один із найбільших резервів
багатосторонніх установ, яка успішно виконує свій обо$ ефективності виробництва — це вдосконалення методів
в'язок щодо безпеки та здоров'я людей у своїй нагля$ охорони праці, оскільки виробничі травми визначають
довій роботі.
значну частину невиробничих втрат працівників.
Частиною мандата МОП є захист працівників від по$
Охорона праці також є одним із факторів, що за$
в'язаних з роботою нездужань, хвороб і травм. Хвороби безпечують високу продуктивність праці. Практика до$
і травми є неминучими у трудовій діяльності. Головною вела, що лише за умови забезпечення безпеки можна до$
метою МОП є сприяння можливостям жінок і чоловіків сягти високої продуктивності праці. Забезпечити без$
отримати гідну та продуктивну роботу в середовищі сво$ пеку праці на практиці можна шляхом послідовного ви$
боди, рівності, соціальної безпеки та поваги до людської конання наступних етапів:
гідності. Все це ми об'єднуємо в поняття "гідна праця".
1) виявлення небезпек та/або шкідливих виробни$
Гідна праця — це безпечна праця. У свою чергу, безпечна чих факторів;
2) розташування або усу$
нення факторів впливу;
Контроль за станом охорони праці на
3) Визначити методи та за$
підприємстві
соби захисту працівників (за$
соби колективного чи індиві$
дуального захисту);
4) визначити пільги та ком$
пенсації за роботу в несприят$
ливих умовах.
Зовнішній контроль
Внутрішній контроль
Основним завданням будь$
якої галузі економіки є підви$
щення продуктивності праці.
Оперативний (повсякденний) Проте продуктивність зале$
Відомчий
жить від здатності працівників
виконувати завдання фізично,
фізіологічно та психологічно.
Такий,
що
здійснюється
Регіональний
Охорона праці може відіграва$
службою охорони праці під-ва
ти подвійну роль в інтенсивно$
му виробництві: з одного боку,
ігнорування принципу охоро$
Страховий
Громадський
ни праці може спричинити
серйозні порушення умов пра$
ці, негативно вплинути на здо$
Адміністративно-громадський ров'я працівників, знизити
Громадський
трьохступеневий
продуктивність, з іншого боку,
охорона праці може мати
Рис. 2. Форми контролю за станом охорони праці на підприємстві
важливе значення для успіху
інтенсивного виробництва.
Джерело: сформовано авторами на основі аналізу.
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З метою об'єктивної оцінки
Дніпропетровська
умов праці на виробництві прово$
область
диться атестація робочого місця.
10,3%
Інші
регіони
Відповідно до постанови Кабінету
51,0%
Міністрів України від 1 вересня
1992 р. № 442 атестація робіт за
умовами праці проводиться на
підприємствах і в організаціях не$
м. Київ
залежно від форм власності та
10,2%
способів господарювання, серед
яких технічні процеси, обладнан$
ня, сировина. і матеріали, які є
шкідливими та небезпечними ви$
робничими факторами. Ці факто$
ри можуть мати несприятливий
Київська область
вплив на здоров'я працівників та
8,5%
їхніх нащадків як зараз, так і в май$
бутньому.
Львівська область
Організація та виконання зап$
7,0%
ланованих заходів та робіт із за$
Донецька область
безпечення функціонування охо$
Харківська область
6,5%
рони праці є чітким регламенту$
6,5%
ванням відповідальності, взаємодії
та загальної діяльності структур$ Рис. 3. Кількість страхових нещасних випадків по регіонах України за 2020 рік
них підрозділів, функціональних (у відсотках до загальної кількості страхових нещасних випадків по Україні)
служб, головних спеціалістів та
Джерело: [12].
окремих працівників установи та
підприємства. Організація робіт
здійснюється шляхом впровадження
комплексу організаційно$технічних
заходів з урахуванням функціональ$
них обов'язків робітників і службовців,
які базуються на охороні праці про$
єктної документації, відомостей про
виробничі травми, експлуатаційних та
інших видах перевірок.
В умовах економічної, екологічної
та демографічної кризи в Україні над$
звичайно складними стали безпека та
умови праці більшості вітчизняних
підприємств різних форм власності.
Одним із основних показників ста$
ну охорони праці є рівень виробничо$
го травматизму та професійних за$
хворювань.
Протягом 2020 року органом прав$
ління Фонду надійшло та зареєстрова$
но 40 737 повідомлень про нещасні ви$
падки/гострі професійні захворюван$ Рис. 4. Кількість потерпілих від нещасних випадків за даними актів НS1\П,
ня (отруєння). Порівняно з 2019 роком пов'язаних з виробництвом, за найбільш травмонебезпечними галузями
економіки підприємств, де стався нещасний випадок за 2020 рік
кількість повідомлень про нещасні ви$
(у відсотках до загальної кількості потерпілих
падки/гострі професійні захворюван$
від нещасних випадків за даними актів НS1\П за 2020 рік)
ня (отруєння) зросла в 7 разів (з 5 820 до
40 737), а кількість повідомлень про не$
Джерело: [12].
щасні випадки зі смертельним на$
слідком — на 25,5% (з 1 228 до 1541).
треба у створенні умов, сприятливих для життя та здо$
У 2020 році буде 6 646 постраждалих від нещасних ров'я на робочому місці. Профілактичні заходи та
випадків на виробництві/гострих професійних захворю$ довгострокове планування не є першочерговими, тому
вань, для цих постраждалих розроблені форми Н$1/П, роботодавці економлять на безпеці та гігієні праці,
пов'язані з виробництвом. 393 смертельних випадка. У адже фактично не зацікавлені у запобіганні нещасних
порівнянні з минулим роком кількість страхових ви$ випадків, які можуть статися. Усі витрати на ліквіда$
падків зросла на 51,3% (у 2019 році зафіксовано 4 394 цію наслідків несе суспільство, а відшкодування потер$
випадки), а кількість смертей зменшилась на 4,1% (з 410 пілим несе Український фонд соціального страхуван$
до 393) [12].
ня від нещасних випадків на виробництві та професій$
Найбільш травматична галузь у 2020 році — охоро$ них захворювань.
на здоров'я — постраждали 3 238 осіб, що становить
48,7% від загальної кількості травмованих в Україні.
ВИСНОВКИ
Кількість страхових випадків в області порівняно з 2019 ро$
Повністю усунути небезпеку в процесі роботи прак$
ком зросла в 13,3 рази (з 243 до 3 238).
тично неможливо, покладаючись лише на технічні та
Кількість ДТП зі смертельними наслідками зросла організаційні заходи. Безпека здоров'я людини часто
у 13,6 рази (з 5 до 68) [12].
визначається лише її поведінкою. Тому за причину по$
Через відсутність механізму зацікавленості, систе$ передження травматизму в основному лежить відпові$
ми стимулювання витрачання коштів та жорсткої дальність керівника, оскільки він відповідає за підбір
відповідальності роботодавців залишається велика по$ персоналу для виконання небезпечних видів робіт, на$
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вчання, інструктаж і виховання культури охорони праці
всього персоналу.
Безпека особового складу безпосередньо зале$
жить від керівника, правильності прийняття ним
рішень, вирішального напряму, спрямованості чи$
сельності та видів сил і засобів, уміння швидко прий$
мати рішення в надзвичайних ситуаціях. Безсумнів$
но, що безпека праці залежить від рятувальника,
його підготовки та сумлінного виконання завдання.
Тому безпрецедентно треба керувати в цій системі
науково.
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TAX MANAGEMENT IN THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM

Фіскальна спрямованість вітчизняної податкової системи унеможливлює відповідно до основних наQ
прямів податкової політики ефективний розвиток операційної, інвестиційної та інноваційної діяльності
суб'єктів підприємницької діяльності, що призводить до мінімізації податків,ухилення від їх сплати, внаQ
слідок чого стимулюється розвиток тіньової економіки, корупції та організованої злочинності. ПріоритетQ
ним завданням держави є управління оподаткуванням із застосування всіх принципів і методів податкоQ
вого менеджменту, на основі економічно обгрунтованого податкового адміністрування і регулювання
економікою. Значимість державного податкового менеджменту для ефективного розвитку вітчизняної
ринкової економіки обумовлюється тим, що управління податковими процесами здійснюється різними
рівнями, внаслідок чого виникає потреба в регулюванні системи зв'язків і відносин у всіх ланках і на всіх
рівнях.
A set of general scientific and special methods of scientific cognition was used to solve the tasks set in the
process of research. When systematizing the results of tax control using models of modification of tax authorities
and taxpayers, methods of scientific generalization, analysis and synthesis were chosen, which made it possible
to comprehensively and comprehensively consider the theoretical foundations of tax control in terms of modifying
the relationship between tax authorities and taxpayers.The purpose of the article is to substantiate the theoretical
aspects of the role of tax management in the system of tax administration in terms of modifying the relationship
between tax authorities and taxpayers.The fiscal orientation of the domestic tax system makes it impossible in
accordance with the main directions of tax policy to effectively develop operational, investment and innovation
activities of business entities, which leads to minimization of taxes, tax evasion, which stimulates the shadow
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economy, corruption and organized crime. The priority task of the state is to manage taxation using all the
principles and methods of tax management, based on economically sound tax administration and regulation of
the economy. The importance of state tax management for the effective development of the domestic market
economy is due to the fact that the management of tax processes is carried out at different levels, resulting in the
need to regulate the system of relations at all levels and at all levels. To increase the efficiency of state tax
management in the field of tax planning, there is a need to establish a forecasting system taking into account the
strategic goals of the national economy and existing programs of socioQeconomic development of the regions.
Tax management in the system of tax administration provides accounting of taxpayers, receipts of taxes and
fees in the budgets of all levels, control over compliance with tax legislation. An important factor in tax
management in the system of tax administration are planning and tax regulation, able to ensure all the
requirements for compliance with the Tax Code of Ukraine by all taxpayers.
Ключові слова: податкове адміністрування, реформа, податкова система, регулювання, податковий ме
неджмент.
Key words: tax administration, reform, tax system, regulation, tax management.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
З набранням чинності Податкового кодексу Украї$
ни відбулися позитивні зрушення, за допомогою яких
вирішено ряд податкових колізій. Результатом струк$
турної перебудови податкової системи є скорочення
кількості податків і зборів, зниження податкового тис$
ку на економіку. Так, замість 28 загальнодержавних та
14 місцевих обов'язкових платежів, що були закріплені
Законом України "Про систему оподаткування" Подат$
ковим кодексом запроваджено відповідно 18 та 5 пла$
тежів внаслідок чого знижено податкове навантажен$
ня, зменшені ставки основних бюджетоутворюючих
податків, спрощено облік і звітність. Інструментом впли$
ву держави на економічну поведінку учасників ринко$
вих відносин є податкове адміністрування. Водночас
учасники податкових правовідносин маніпулюють по$
датками, намагаючись різними способами керувати по$
датковими платежами. З метою зменшення податкових
платежів в бюджети всіх рівнів платники податків ви$
користовують різні методи, зокрема і протиправні. З
огляду на це, виникає потреба в більш поглибленому
дослідженні питання щодо ролі податкового менедж$
менту в системі податкового адміністрування.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Роль податкового менеджменту в системі податко$
вого адміністрування полягає в дотриманні платниками
податків і зборів норм податкового законодавства з
метою дотримання обсягів надходження податків і
зборів до бюджетів всіх рівнів. Загальні проблеми ролі
податкового менеджменту в системі податкового адмі$
ністрування знайшли своє відображення у працях зару$
біжних та вітчизняних вчених [1; 3] та інших. Дослі$
дження цієї проблеми за сучасних умов не повною мірою
врегульовані, перебувають у стані дискусії та потребу$
ють додаткового дослідження.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ
Для вирішення поставлених у процесі дослідження
завдань використано комплекс загальнонаукових і спе$
ціальних методів наукового пізнання. При системати$
зації результатів податкового контролю із застосуван$
ням моделей модифікації податкових органів і платників
податків обрано методи наукового узагальнення, аналі$
зу та синтезу, що дало можливість комплексно і всебічно
розглянути теоретичні засади податкового контролю в
умовах модифікації відносин податкових органів і плат$
ників податків.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретичних аспектів
ролі податкового менеджменту в системі податкового
адміністрування в умовах модифікації відносин подат$
кових органів і платників податків.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Податки і податкові відносини є об'єктом управлін$
ня, яке за ринкових умов набуває форми податкового
менеджменту. З метою вдосконалення правового регу$
лювання податкового контролю, вдосконалення подат$
кових перевірок та документообігу, покращення умов
для виконання платниками податків конституційного
обов'язку зі сплати податків і зборів, збільшення зако$
нодавчо закріплених гарантій дотримання прав і закон$
них інтересів платників податків податковою реформою
запроваджено комплекс поправок до податкового за$
конодавства. Як свідчить практичний досвід, внесені
поправки і зміни недостатньо вплинули на стимулюван$
ня підприємницької активності, розширення бази опо$
даткування. Внутрішній зміст податків розкривається
через функції, які є визначальними при формуванні по$
даткової системи країни, зокрема фіскальної, стимулю$
ючої, регулюючої, контрольної. Вітчизняній податковій
системі поки що притаманна фіскальна спрямованість,
внаслідок чого досі не усунуті можливості мінімізації
та ухилення від сплати податків, які стимулюють роз$
виток тіньової економіки, корупції та організованої
злочинності. Внаслідок цього не на належному рівні є
забезпечення законних прав та інтересів платників по$
датків. Особливості управління оподаткуванням, його
значимість для держави викликають необхідність цілес$
прямованого податкового регулювання економікою
внаслідок чого держава повинна передбачити і регулю$
вати різні зміни макроекономічних показників і мати
можливість орієнтувати суб'єктів господарювання на
сформовану економічну ситуацію [1, с. 63].
Побудова ефективної системи оподаткування на
всіх рівнях є основним і пріоритетним завданням дер$
жавного регулювання економіки. З огляду на це, прак$
тичне застосування податкового менеджменту в системі
податкового адміністрування набуває особливої значу$
щості. Ефективна система управління податковими про$
цесами за ринкових умов обумовлює можливість вижи$
вання і розвитку суб'єктів господарювання на умовах
самофінансування і самоокупності. Податковий менед$
жмент слугує основою формування механізму еконо$
мічного зростання, збільшення валового внутрішнього
продукту, національного доходу.
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політику, зміну інвестиційного клімату на
макро$ і мікроекономічному рівнях, сприяє
кардинальній перебудові системи управлін$
ня господарюючих суб'єктів. Те, що підприє$
мницька діяльність здійснюється не заради
податків, а заради прибутку, результатом
податкового менеджменту є оптимізація
загального рівня податкових витрат. У
світовій практиці відомі окремі варіанти по$
даткової політики підприємства, які зво$
дяться до такого:
— нелегальна, що допускає ухилення від
сплати податків на основі свідомого вико$
ристання кримінальних методів обліку до$
ходів і майна та навмисного викривлення
бухгалтерської та податкової звітності;
— легальна, заснована на коригуванні
господарської діяльності та методів веден$
ня обліку та використанні можливостей,
відповідно до чинного законодавства;
— напівлегальна, що використовує різне
трактування, недоробки і протиріччя чинних
законів і підзаконних актів.
Найважливішим чинником, що визначає
ефективність внутрішньогосподарського
податкового менеджменту, є система опо$
Рис.1. Податковий менеджмент як процес ухвалення управлінського
даткування. У вітчизняній практиці відомі
рішення
основні системи оподаткування:
На державному рівні розроблені і схвалені "Пріо$
— найбільш поширена система оподаткування, що
ритетні напрями податкової політики на 2022— передбачає сплату основних податків і зборів (ПДВ, ак$
2023 рр.", які грунтуються на положеннях "Програми цизного податку,податку на прибуток, ПДФО, місцевих
діяльності КМУ", "Цілей сталого розвитку України", податків), яка носить назву стандартної або загальноп$
"Програми співпраці з Міжнародним валютним фондом рийнятої системи оподаткування;
та іншими міжнародними організаціями, а також на "За$
— спрощена система оподаткування, обліку та
садах Угоди про асоціацію між Україною та Європейсь$ звітності для суб'єктів малого підприємництва та суб'єк$
ким Союзом" [2].
тів господарювання аграрної галузі.
Основними напрямами податкової політики є зни$
Податковому менеджменту притаманні основні ме$
ження податкового тягаря, зміна структури податко$ тоди управління: планування, регулювання, облік. Ко$
вих надходжень, яких можна досягти за рахунок побу$ жен з методів використовує свої форми, способи і
дови економічно обгрунтованого державного податко$ прийоми досягнення поставлених перед ним завдань,
вого менеджменту, що базується на чіткій державній тобто свій інструментарій. Завдання податкового пла$
податковій стратегії.
нування представлені на (рис. 2).
У вітчизняній науці податковий менеджмент поки ще
Сутність податкового планування полягає у виз$
не отримав належного розвитку. В податковому мене$ нанні за кожним платником податків права викорис$
джменті запроваджена така сутність, як "державний", товувати всі допустимі законами засоби, прийоми і
"корпоративний", "регіональний", "податковий менед$ способи для максимального скорочення всіх подат$
жмент", виокремлено окремі складові процесу управлі$ кових зобов'язань. Податкове планування можна виз$
ння оподаткуванням, зокрема податкове планування, начити як організацію діяльності господарюючих
податкове регулювання, податковий контроль. У тео$ суб'єктів з метою мінімізації податкових зобов'язань
ретичній інтерпретації податковий менеджмент харак$ на законних підставах. В основі податкового плану$
теризується, як частина загальної системи управління вання лежить максимально повне і достовірне вико$
ринковою економікою і є складовою загального менед$ ристання всіх дозволених Податковим кодексом Ук$
жменту в цілому. В основу податкового менеджменту раїни пільг, оцінка позиції податкової адміністрації
закладено загальні принципи та фундаментальні поло$ та основних напрямів податкової політики держави.
ження управління економікою, системного підходу й Основне завдання податкового планування зводить$
аналізу. Управління в теорії менеджменту, з одного ся до:
боку, пов'язане з реалізацією основних його функцій,
— забезпечення якісних та кількісних пара$
зокрема планування, регулювання, аналізу та контро$ метрів завдань з формування дохідної частини бюд$
лю, а з іншого — трактується як особливий вид діяль$ жетів.
ності, спрямований на ухвалення управлінського рішен$
На регіональному рівні в ході податкового плану$
ня (рис. 1).
вання вирішуються такі завдання:
Найчастіше в органів державної влади і платників по$
— оцінюється податковий потенціал регіону;
датків виникають проблеми стосовно організації руху по$
— прогнозуються обсяги податкових надходжень
даткових потоків та управлінням податковим процесом, з урахуванням темпів економічного зростання регіо$
що потребує ухвалення відповідних податкових рішень з ну;
метою визначення мети, завдань і програми дій або їх ко$
— затверджується бюджет з податків;
ригування. З огляду на це, суб'єкти податкового менедж$
— розробляються контрольні завдання в розрізі
менту повинні пристосовуватися до зовнішнього для них бюджетів різних рівнів;
середовища шляхом ухвалення рішень на основі обробки
— визначається розподіл податкових ставок, пільг,
й аналізу інформації на основі яких виробити стратегію відрахувань.
щодо етапів технології податкового менеджменту, як про$
— прогнозуються суми бюджетного дефіциту, рівня
цесу ухвалення управлінського рішення.
інфляції, індекси цін.
Податковий менеджмент завдяки ухвалення управ$
У теорії і на практиці податкового планування ви$
лінського рішення позитивно впливає на інвестиційну окремлюють наступні види податкового планування:
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Рис. 2. Завдання податкового планування

поточне (тактичне) і на більш віддалену перспективу
(стратегічне). Стратегічне планування в системі подат$
кового адміністрування є не що інше, як прогнозуван$
ня, головною метою якого є прогноз і оцінка податко$
вого потенціалу і надходжень податків і зборів до бюд$
жетів усіх рівнів. Поточне планування (оперативне і ко$
роткострокове) в системі податкового адмініструван$
ня дає змогу вирішувати більш конкретні завдання, а
саме:
— визначення податкових баз за видами податків і
зборів;
— оцінка стану заборгованості (недоїмки) з подат$
кових платежів за видами податків, суб'єктів — плат$
ників податків, галузями, регіонами тощо;
— розрахунок обсягів доходів і визначення рівнів
справляння конкретних податків і зборів.
Короткострокове планування здійснюється на
черговий календарний рік, виходячи з параметрів со$
ціально$економічного розвитку країни та господарю$
ючих суб'єктів. Планування надходжень податків і
зборів на поточний рік має особливе значення для
виконання податковими органами встановлених зав$
дань. Податкове планування використовує різні ме$
тоди, кожен з яких так чи інакше враховує наступні
моменти:
— сезонні зміни в обсязі податкових надход$
жень;
— складову окремої події (наприклад, події в роз$
витку політичної ситуації, зміни в податковому зако$
нодавстві);
— невраховані чинники.
Висхідною складовою податкового планування є
визначення податкової бази для кожного виду податку
на державному рівні і в розрізі окремо взятого регіону.
Регіональне податкове планування, в свою чергу, ба$
зується на результатах аналізу виконання поточних
податкових зобов'язань і прогнозу макроекономічної
ситуації в регіонах.
Велике значення при плануванні має достовірна
оцінка надходжень податків до кінця поточного пер$
іоду (місяця, кварталу, півріччя, року), яка проводить$
ся на основі порівняння з фактичними даними. Роз$
робка і доведення до податкових органів у розрізі
суб'єктів індикативних показників з мобілізації по$
датків і зборів у бюджетну систему здійснюється за
періодами: рік, квартал, місяць. З метою оцінки про$
гнозу (планування) податкових надходжень здійсню$
ють всебічний і багатофакторний аналіз даних про
податкову базу, надходжень до бюджетної системи,
а також аналіз тенденцій соціально$економічного
розвитку. Така вимога стосується всіх без винятку
податкових платежів. Точний прогноз податкових
надходжень — одна з головних умов успішної робо$
ти податкових органів. У податкових органах часто
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доводиться мати справу з поточним прогнозом і фор$
муванням місячних завдань підлеглим територіальним
інспекціям.
Ефективність податкового управління досягаєть$
ся за умов його цілеспрямованої орієнтації на
суспільні блага (державні послуги), які оцінюються за
оптимальною вартістю державних витрат у порівнянні
з оптимальними параметрами сукупного податково$
го тягаря із застосуванням податкового регулюван$
ня (рис. 3).
Метою податкового регулювання є досягнення
рівноваги громадських, корпоративних і особистих
економічних інтересів учасників податкових відносин.
Податкове регулювання спрямоване на максимальне
фінансове забезпечення громадських інтересів. Голов$
ними формами податкового регулювання є система по$
даткового стимулювання, оптимізація податкових ста$
вок, система податкових пільг і заходів щодо застосу$
вання санкцій. Система податкового стимулювання оз$
начає:
— зміну термінів сплати податків та зборів, а також
пені;
— надання відстрочки або розстрочки зі сплати
податку;
— надання податкового кредиту або інвестиційно$
го податкового кредиту.
Оптимізація податкових ставок займає особливе
місце в податковому регулюванні. Метою оптимізації
податкових ставок є досягнення відносної рівноваги
між податковими функціями — фіскальної та регулю$
ючої. Оптимальне співвідношення перерахованих ме$
тодів і форм податкового стимулювання забезпечує ре$
зультативність податкової політики держави. Засто$
сування податкових стимулів не повинно завдавати
шкоди доходам бюджету. До податкових стимулів
відносяться і податкові пільги. Пільги з податків і
зборів, які надаються окремим категоріям платників
податків та зборів передбачені Податковим кодексом
України.
Податкові стимули є більш широким поняттям, а
податкові пільги є лише їх складовою. Сукупність по$
даткових пільг — це частина системи податкового сти$
мулювання. До них відносяться пільги, що надаються
за допомогою зменшення податкової ставки. Другу ча$
стину системи податкового стимулювання представля$
ють відстрочені податкові зобов'язання, тобто подат$
кові стимули у формі зміни термінів сплати зобов'я$
зань перед державою. Відстрочені податкові зобов'я$
зання можуть виникати внаслідок перенесення термі$
ну сплати податку або збору за погодженням з орга$
нами державної влади про надання відстрочки або роз$
строчки.
З метою національної безпеки виникає потреба в
державній підтримці окремих галузей і виробництв. Од$

Економiка та держава № 11/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Рис. 3. Податкове регулювання в системі податкового адміністрування податків

ним з найбільш дієвих державних стимулюючих інстру$
ментів є фінансова допомога, суб'єктам господарюван$
ня з коштів державного бюджету у вигляді державних
субсидій, субвенцій, дотацій. Отримання субсидій, до$
тацій або субвенцій стимулює виробничий процес ок$
ремих видів продукції, робіт та послуг. Надання фінан$
сової допомоги не звільняє платників від сплати по$
датків і зборів у повному обсязі, встановлених законо$
давством. Оцінка і прогнозування податкового потен$
ціалу сприяють удосконаленню процесів планування по$
даткових надходжень на всіх рівнях бюджетної систе$
ми, дають можливість виявляти і порівнювати податкові
можливості і рівень податкової активності окремо взя$
того регіону.
Для підвищення ефективності державного податко$
вого менеджменту в сфері податкового планування ви$
никає потреба в налагодженні системи прогнозування
з урахуванням стратегічних цілей національної еконо$
міки та наявних програм соціально$економічного роз$
витку регіонів.
Важливе значення для системи податкового адмі$
ністрування має облік завдяки якому забезпечується
податкове адміністрування на основі обліково$аналі$
тичної та оперативної інформації. Завдяки такої
інформації отримуються дані, що характеризують
стан обліку платників податків, повноту і своєчасність
податків і зборів, що надходять до бюджетів всіх
рівнів, їх фінансовий стан і можливості потенційного
зростання бази оподаткування. Завдяки податково$
го обліку вибудовуються відносини між платниками
податків і податковими органами, оскільки без поста$
новки на податковий облік, тобто без надання в по$
даткові органи відповідної інформації, податкові
органи не мають можливості здійснити стосовно плат$
ника податків заходи податкового контролю та залу$
чити платника податків до відповідальності. У резуль$
таті його здійснення податкові органи отримують
інформацію, необхідну для проведення податкових
перевірок.
Облік платників податків в податкових органах за$
безпечує своєчасну їх реєстрацію як платників податків,
прийом і обробку декларацій та звітності, облік подат$
кових надходжень і заборгованості, бухгалтерський
аналіз і контроль. Завдяки обліку формується інфор$
мація для користувачів всіх рівнів податкового адмі$
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ністрування. На основі інформації здійснюються прий$
няття рішень і оцінка адекватності прийнятих управ$
лінських рішень у системі податкового адмініструван$
ня.
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Податковий менеджмент в системі податкового
адміністрування забезпечує облік платників, надход$
ження податків та зборів у бюджети всіх рівнів, конт$
роль за дотриманням податкового законодавства. Важ$
ливим чинником податкового менеджменту в системі по$
даткового адміністрування мають планування та подат$
кове регулювання, здатних забезпечити всі вимоги щодо
дотримання Податкового кодексу України всіма плат$
никами податків і зборів.
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ADMINISTRATION OF CUSTOMS PAYMENTS IN UKRAINE BY GROUPS OF GOODS ACCORDING
TO UCT ZED (UKRAINIAN CLASSIFICATION OF FOREIGHN ECONOMICS GOODS)

Статтю присвячено аналізу адміністрування митних платежів до Державного бюджету України за
групами товарів згідно з УКТ ЗЕД. У статті досліджено динаміку надходжень митних платежів, їх роль у
формуванні доходів Державного бюджету України. Проведено моніторинг стану оподаткованого імпорQ
ту та його податкового навантаження в Україні. Виділено групи товарів та товарні позиції за УКТ ЗЕД, які
забезпечують максимальний обсяг надходжень митних платежів до бюджету. Здійснено аналіз структуQ
ри митних платежів за групами товарів згідно з УКТ ЗЕД, при імпорті яких вони сплачуються. Проведено
прогнозування надходжень митних платежів під впливом найбільш бюджетоутворюючих груп товарів
згідно з УКТ ЗЕД. Визначено важливість правильної класифікації товарів відповідно до УКТ ЗЕД. ЗапроQ
поновано напрями підвищення ефективності адміністрування митних платежів органами Державної
митної служби України.
The article is devoted to the analysis of the administration of customs payments to the State Budget of Ukraine
by groups of goods in accordance with the UKT ZED. The article examines the dynamics of customs revenues.
Their role in the formation of tax revenues and revenues of the State Budget of Ukraine has been analyzed. The
state of taxed imports and their tax burden in Ukraine was monitored. Groups of goods and commodity positions
according to UKT ZED have been allocated, which provide the maximum amount of receipts of customs payments
to the budget. The analysis of the customs payments structure by groups of goods in accordance with the UKT
ZED has been carried out, the import of which they are paid. The forecast of receipts of customs payments under
the influence of the most budgetQforming groups of goods according to UKT ZED is carried out. The influence of
imports of tobacco products on the receipt of customs duties was revealed. Additional receipts of customs
payments to the State Budget of Ukraine were monitored due to: correct determination of customs value,
classification decisions, country of origin of goods. Problems, which are related to the correct classification of
goods according to the UKT ZED, the correct determination of customs value and the correct declaration of the
country of origin of goods, have been analyzed. Volumes of additional receipts of customs payments as a result
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of the carriedQout control measures by the State customs service of Ukraine have been estimated. The importance
of correct classification of goods according to UKT ZED has been determined. The directions of increase of
efficiency of administration of customs payments by the State customs service of Ukraine are offered: improvement
of control over determination of customs value, classification of goods according to UKT ZED, declaration of the
country of origin of goods; improvement of preventive measures by customs authorities. Among the preventive
measures have been proposed: public awareness work among the subjects of foreign economic activity on customs
clearance, declaration, the procedure for obtaining preliminary decisions, the rights to administrative appeal
against decisions of customs authorities, providing advice on customs matters.

Ключові слова: адміністрування, митні платежі, УКТ ЗЕД, оподаткований імпорт, бюджет, митна
служба.
Key words: administration, customs payments, UKT ZED" taxed imports, budget, Customs Service.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах сьогодення неможливо уявити країну, яка
була б поза межами інтеграційних процесів, та суб'єкти
господарювання якої не здійснювали б зовнішньоеко$
номічну діяльність. Але водночас зростання обсягів зов$
нішньоекономічної діяльності без здійснення ефектив$
них заходів контролю негативно впливає на дотриман$
ня митних інтересів країни та погрожує її митній без$
пеці. Одним з інструментів забезпечення захисту мит$
них інтересів є митні платежі, які, з одного боку, висту$
пають інструментом регулювання зовнішньоекономіч$
ної діяльності, з іншого — важливим джерелом форму$
вання доходів Державного бюджету України (в серед$
ньому 38% за останні п'ять років). Отже, забезпечення
ефективного адміністрування митних платежів є акту$
альним та важливими завданням, яке стоїть перед мит$
ними органами країни, та потребує постійного вдоско$
налення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у дослідження питань, пов'язаних
з про цесо м адміністрування митних платежів,
здійснили такі науковці: О.Г. Гуменюк, О.М. Десят$
нюк, О.Ф. Запорожець, Т.О. Проценко, О.О. Сласть$
оненко, Н.М. Тополенко та ін. Але, нпопри дослід$
ження науковців та заходи митних органів, які спря$
мовані на підвищення ефективності адміністрування
митних платежів, залишаються проблеми, пов'язані з
правильністю класифікації товарів відповідно до УКТ
ЗЕД, що призводять до суттєвих нарахувань додат$
кових митних платежів за результатами контрольно$
перевірочної роботи митних органів. Тому проблеми
правильної класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД за$
лишаються актуальними та потребують подальших
досліджень з метою підвищення ефективності адмі$
ністрування митних платежів.
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згідно з УКТ ЗЕД та визначення
напрямів підвищення його ефек$
тивності.
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Питома вага митних платежів у доходах Державного бюджету України, %

Рис. 1. Динаміка надходжень митних платежів, їх питомої ваги
у податкових надходженнях та доходах Державного бюджету України,
2016—2021 рр. з урахуванням прогнозних даних
Джерело: побудовано авторками на основі даних джерел: [1].
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Адміністрування митних пла$
тежів органами Державної митної
служби є важливим напрямом
діяльності, який спрямовано на
забезпечення своєчасного та пра$
вильного надходження митних
платежів до Державного бюдже$
ту України. Усі заходи, які здійс$
нюються в межах адміністрування
митних платежів, повинні бути
направлені не лише на забезпечен$
ня дохідної частини бюджету, але
й на попередження митних право$
порушень та створення сприятли$
вих умов для ведення зовнішньое$
кономічної діяльності суб'єктами
господарювання. Важливість адмі$
ністрування митних платежів обу$
мовлено їх роллю у формуванні як
податкових надходжень, так і за$
гальної суми доходів Державного
бюджету України, яка, на жаль,
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даткового навантаження на нього наведе$
но на рисунку 2.
0,27
Дані рисунка 2. до 2020 р. свідчать про
50
позитивну тенденцію щодо зростання
0,265
0,26
оподаткованого імпорту на 40,31% за пе$
40
0,26
ріод з 2016 р. по 2019 р., що впливало на
0,26
збільшення обсягів митних платежів. По$
30
0,255
даткове навантаження митними платежа$
20
ми на 1 долар США оподаткованого
0,25
імпорту збільшилось за досліджуваний
0,25
10
період з 0,25 до 0,27 цента. Це результат
0,245
вдалих заходів органів Державної митної
0
0,24
служби України, спрямованих на підви$
2016
2017
2018
2019
2020
щення ефективності адміністрування мит$
Роки
них платежів, а саме: посилення контро$
лю за використанням податкових пільг;
Оподаткований імпорт, млрд дол.США
своєчасне попередження незаконних схем
Податкове навантаження, дол. США/дол. США
з ввезення на митну територію України
товарів; ефективний контроль за правиль$
Рис. 2. Динаміка обсягів оподаткованого імпорту та його податкового
ним визначенням бази оподаткування,
навантаження в Україні, 2017—2020 рр.
своєчасним та правильним декларуван$
Джерело: побудовано авторками на основі даних джерел: [3].
ням; посилена робота з визначення та уп$
равління ризиками у митній справі.
останніми роками має тенденцію до зниження, про що
З метою визначення груп товарів серед загального
свідчать дані рисунка 1.
обсягу оподаткованого імпорту, що сприяють акуму$
Попри зменшення питомої ваги митних платежів у ляції найбільших сум митних платежів до Державного
податкових надходженнях та доходах Державного бюд$ бюджету України, було проведено аналіз, який надав
жету України, дані рисунка 1 в абсолютному вираженні змогу виявити п'ять товарних груп згідно з УКТ ЗЕД
демонструють позитивну динаміку щодо зростання над$ (рис. 3), які забезпечують максимальний обсяг надход$
ходжень митних платежів до Державного бюджету Ук$ жень митних платежів до бюджету. У 2020 р. ці групи
раїни. Винятком є лише 2020 р., у якому відбулося змен$ забезпечили майже 63% від загального обсягу митних
шення обсягів оподаткованого імпорту у доларах США платежів.
на 9,44% у порівнянні з 2019 р. [2, с. 27], що призвело до
27 група товарів згідно з УКТ ЗЕД забезпечила у
зменшення надходжень податку на додану вартість, і як 2020 р. найбільше надходження митних платежів до Дер$
наслідок, до зменшення загального обсягу митних пла$ жавного бюджету, а саме: 27,62% від загального обсягу
тежів, оскільки саме податок на додану вартість є ос$ надходжень митних платежів. 87 група товарів згідно з
новним їх джерелом, питома вага якого за останні п'ять УКТ ЗЕД забезпечила надходження 14,76% від загаль$
років в середньому складала 77% у загальній сумі мит$ ного обсягу митних платежів. Розглядаючи ці дві гру$
них платежів. Надходження акцизного податку у 2020 пи, особливо суттєвими для поповнення дохідної час$
р. збільшились на 8,2% через зростання офіційного об$ тини Державного бюджету України були наступні то$
мінного курсу гривні до євро у середньому на 6,3% та варні позиції, що наведені на рисунку 4.
імпорту тютюнових виробів для електричного нагріван$
Товарна позиція 2710 згідно з УКТ ЗЕД "Нафта
ня за допомогою підігрівача з електронним управлінням або нафтопродукти, одержанi з бiтумiнозних порiд
у 1,5 рази у порівнянні з 2019 р. [2, с. 37].
(мiнералiв), крiм сирих; продукти, в iншому мiсцi не
Динаміка оподаткованого імпорту, який є важливим зазначенi, з вмiстом 70 мас. % або бiльше нафти чи
фактором впливу на надходження митних платежів, дані нафтопродуктiв, одержаних з бiтумiнозних порiд
якого формуються за митними деклараціями, під час (мiнералiв), причому цi нафтопродукти є основни$
оформлення яких було сплачено митні платежі, та по$ ми складовими частинами продуктiв; вiдпрацьованi
0,27

0,27

0,275

млрд дол. США

дол. США

60

39 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з
них

14,033

85 Електричнi машини, обладнання та їх
частини; апаратура для запису або вiдтворення
звуку; телевiзiйна апаратура для запису та

24,758

84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання
і механічні пристрої; їх частини

33,011

87 Засоби наземного транспорту, крім
залізничного або трамвайного рухомого складу

53,55

27 Палива мінеральні, нафта та продукти її
перегонки, бітумінозні речовини
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Рис. 3. Надходження митних платежів від імпорту найбільш бюджетоутворюючих товарних груп згідно з УКТ ЗЕД до
Державного бюджету України, 2020 р., млрд грн
Джерело: побудовано авторками на основі даних джерел: [3].
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Рис. 4. Найбільш бюджетоутворюючі товарні позиції згідно з УКТ ЗЕД України, 2020 р.
Джерело: побудовано авторками на основі даних джерел: [3].

нафтопродукти" та товарна позиція 8703 "Авто$
мобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби,
призначенi головним чином для перевезення людей
(крiм моторних транспортних засобiв товарної
позицiї 8702), включаю чи вантажопасажирськi
автомобiлi$фургони та гоночнi автомобiлі" віді$
грають найбільшу роль у формуванні митних пла$
тежів. Варто відмітити, що групи найбільш бюдже$
тоутворюючих імпортованих товарів не за всіма

митними платежами збігаються, про що свідчать да$
ні рисунка 5.
Найбільш бюджетоутворюючими за ПДВ та за ак$
цизним податком є 27 та 87 групи товарів за кодами УКТ
ЗЕД, за митом — 87 група. Саме тому було досліджено
вплив даних груп товарів на надходження митних пла$
тежів. Завдяки використання пакету "Аналіз даних" про$
грами Excel отримано наступне рівняння, яке свідчить
про залежність надходжень митних платежів від обся$
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22 Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
29 Органiчнi хiмiчнi сполуки
40 Каучук, гума та вироби з них
39 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
85 Електричнi машини, обладнання та їх частини
84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини
87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або трамвайного рухомого складу
27 Палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки, бітумінозні речовини

Рис. 5. Найбільш бюджетоутворюючі товарні групи за кодами УКТ ЗЕД з ПДВ, мита та акцизного податку в Україні,
2020 р., млрд грн
Джерело: побудовано авторками на основі даних джерел: [3].
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Рис. 6. Динаміка надходжень митних платежів від імпорту тютюнових виробів на митну територію України та їх питомої
ваги у загальній сумі митних платежів, 2017—2020 рр.
Джерело: побудовано авторками на основі даних джерел: [1; 3].

Х2 — обсяг імпорту 87 групи товарів
за УКТ ЗЕД, млрд грн.
За результатами проведеного моделю$
Обсяг додаткових надходжень митних платежів,
вання було здійснено прогнозування над$
млн грн
ходжень митних платежів до Державного
Види додаткових надходжень
Зміни у
митних платежів
бюджету України під впливом визначених
2016
2017
2018
2019 2020 % 2020 /
факторів. А саме у 2021 році прогнозова$
2016
ний обсяг надходжень митних платежів
4983
4219
4650
7969 6919 38,85
Додаткові надходження від
складе 383,2 млрд грн, що більше ніж у
контролю за правильністю
2020 році на 5,61%.
визначення митної вартості
Попри значні обсяги імпорту та спо$
товарів
живання тютюнових виробів, обсяг над$
Додаткові надходження від
229,3
267,7
280,1
249
275
19,93
ходжень митних платежів від імпорту
контролю за правильністю
даної групи товарів складав у середньому
класифікації товарів
2,915 млрд грн за 2017—2020 рр. або 0,82%
84,3
176,5
192,3
255
304
260,62
Додаткові надходження від
від загального обсягу митних платежів
контролю за правильністю
декларування країни
(рис. 6).
походження товарів
Проведений аналіз надходжень мит$
Усього додаткові надходження 5296,6
4663,2
5122,4
8473 7498 41,56
них платежів до Державного бюджету Ук$
Джерело: [4; 5].
раїни в цілому та за різними групами то$
варів свідчить про високий рівень ефектив$
гу імпортованих 27 та 87 груп товарів згідно з УКТ ЗЕД ності заходів адміністрування митних платежів, які вжи$
(R2 = 0,76).
вають митні органи. Але водночас проблеми правиль$
(1),
У = 99,09+0,2944*Х1+1,2950*Х2
ної класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД залишають$
де У — обсяг надходжень митних платежів, млрд грн; ся досить суттєвими (табл. 1) та входять до найбільш
Х1 — обсяг імпорту 27 групи товарів за УКТ ЗЕД, розповсюджених порушень, які здійснюють суб'єкти
млрд грн;
ЗЕД, наряду з проблемами правильного визначення мит$
Таблиця 1. Динаміка додаткових надходжень митних платежів
до Державного бюджету України, 2016—2020 рр., млн грн

спори про
стягнення
збитків,
спричинених
здійсненням
(нездійсненням)
митного
контролю та
оформлення; 91

Кількість справ, шт

інші справи;
1292

про оскарження
податкових
повідомленьрішень; 108

спори про
повернення з
держбюджету
сплачених
податків; 162
про оскарження
класифікаційних
рішень; 325

про оскарження
рішень про
визначення
митної вартості
товарів; 4901

Рис. 7. Структура справ на розгляді у судах у сфері митної справи в Україні, 2020 р.
Джерело: [6].
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ної вартості та правильного декларування країни поход$
ження товарів.
Дані таблиці 1 свідчать про збільшення обсягів
додаткових надходжень митних платежів за резуль$
татами здійснених контрольних заходів органами
Державної митної служби України за досліджува$
ний період на 41,56%. Варто звернути увагу на те, що
найбільша частка додаткових надходжень митних
платежів від контролю за правильністю визначення
митної вартості забезпечена внаслідок коригування
митної вартості 84—90 груп товарів згідно з УКТ ЗЕД
[4]. За результатами наших досліджень саме 84, 85
та 87 групи товарів входять до найбільш бюджето$
утворюючих груп товарів та мають суттєвий вплив
на забезпечення надходжень митних платежів. Знач$
ний обсяг нарахувань додаткових митних платежів
щорічно відбувається також через перевірку: пра$
вильної класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, яка
впливає на визначення виду мита (преференційне,
пільгове або повне) та розміру його ставки, та дос$
товірності преференційних сертифікатів походжен$
ня товарів.
Питання, які виникають з приводу вищезазначених
порушень у митній справі, суб'єкти ЗЕД мають право ос$
каржувати відповідно до статті 24 Митного кодексу Ук$
раїни [7], про що свідчать дані щодо оскаржень рішень
митних органів, наведені на рисунку 7.
Найбільше справ пов'язано з правильністю визна$
чення митної вартості товарів.
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження надало змогу оцінити
стан адміністрування митних платежів в Україні за
2016—2020 рр., проаналізувати найбільш бюджетоут$
ворюючі групи та позиції товарів згідно з УКТ ЗЕД.
Виявити недоліки, які виникають при адмініструванні
митних платежів, серед яких правильна класифікація
товарів, правильне визначення митної вартості та дек$
ларування країни походження товарів, які впливають
на визначення розміру митних платежів, та обгрун$
тувати необхідність вдосконалення діяльності конт$
ролюючих органів з метою полегшення здійснення
зовнішньоекономічної діяльності суб'єктами господа$
рювання.
Подальші заходи митних органів з підвищення ефек$
тивності адміністрування митних платежів повинні бути
спрямованні на вдосконалення усіх складових адмініст$
рування, а саме:
1) на контроль: за правильним вибором методу
визначення митної вартості та правильним розрахун$
ком її суми, оскільки саме митна вартість впливає на
розмір митних платежів, які надходять до бюджету
та, на жаль, на сьогодні додаткові нарахування за не$
правильне визначення митної вартості посідають пер$
ше місце серед загальної кількості додаткових над$
ходжень митних платежів; за правильною класифіка$
цією товарів згідно з УКТ ЗЕД, оскільки від правиль$
ності визначення коду товару залежить вид та розмір
мита; за правильністю декларування країни поход$
ження товарів; за своєчасною та повною сплатою мит$
них платежів;
2) на вдосконалення превентивної функції митних
органів в межах адміністрування митних платежів.
Адже важливо не донараховувати митні платежі за
вчинені порушення, а попереджати можливість
здійснення порушень митних правил. Митними орга$
нами повинна проводитися масово$роз'яснювальна
робота серед суб'єктів ЗЕД з питань митного оформ$
лення, декларування, порядку отримання попередніх
рішень з приводу класифікації та країни походження
товарів, прав стосовно здійснення адміністративного
оскарження рішень митних органів, надання консуль$
тацій з митної справи. Саме через вдосконалення та
гармонізацію відносин між митними органами та су$
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б'єктами ЗЕД можливе підвищення ефективності адм$
іністрування митних платежів.
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TAXONOMIC ANALYSIS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE DEVELOPMENT

В умовах конкуренції, нестабільності зовнішнього середовища виникає потреба у постійному розQ
витку підприємства, що забезпечує його ефективну довгострокову діяльність. Метою дослідження є виQ
значення фінансового потенціалу розвитку підприємства на основі таксономічного аналізу, що дасть змогу
оцінити, на скільки ефективно здійснюється управління фінансами підприємства. Методологічну базу
дослідження складають сукупність способів наукового пізнання, загальнонаукові принципи, метод груQ
пування, порівняння, аналіз, таксономічний метод оцінки розвитку підприємства.
У статті розглянуто різні підходи науковців до тлумачення поняття "розвиток підприємства", виявлеQ
но, що їх спільними характеристиками є: процесність, поява змін і перехід у новий стан.
На основі узагальнення існуючих методів для оцінки фінансового потенціалу розвитку підприємства
розглянуто можливість застосування таксономічного аналізу на прикладі визначення рівня розвитку
ТзОВ "Калуський трубний завод".
З метою оцінки існуючого фінансового потенціалу розвитку підприємства нами вибрано показники
майнового стану, фінансової стійкості, ділової активності, рентабельності, ліквідності та платоспроможQ
ності. Відповідно до алгоритму формування таксономічного показника на основі проведених розрахунків
за п'ятьма групами показників сформовано матрицю спостережень за 2016—2018 рр., матрицю стандарQ
тизованих значень, визначено координати вектораQеталона, обраховано відстані між окремими спостеQ
реженнями та векторомQеталоном, розраховано показники таксономії ТзОВ "Калуський трубний завод"
за 2016—2018 роки.
Основою формування векторуQеталону був поділ показників, виходячи з характеру їхнього впливу
на рівень розвитку досліджуваного об'єкта. До стимуляторів віднесено коефіцієнти: придатності, фондоQ
віддачі, рентабельності основних засобів, автономії, фінансової стійкості, показники ліквідності та плаQ
тоспроможності, прибутковості та ділової активності. Дестимуляторами були коефіцієнти зносу та частQ
ки позикових коштів.
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In conditions of competition, instability of the external environment there is a need for continuous
development of the enterprise, which ensures its effective longQterm activity. The purpose of the study is to
determine the financial potential of the enterprise on the basis of taxonomic analysis, which will show effectiveness
of the financial management of the enterprise. The methodological basis of the study consists of a set of methods
of scientific knowledge, general scientific principles, method of grouping, comparison, analysis, taxonomic
method of assessing the development of the enterprise.
The article considers different approaches of scientists to the interpretation of the concept of "enterprise
development", it is found out that their common characteristics are process, the emergence of changes and the
transition to a new state.
Based on the generalization of existing methods for assessing the financial potential of enterprise development,
the possibility of applying taxonomic analysis on the example of determining the level of development of LLC
"Kalush Pipe Plant" is considered.
In order to assess the existing financial potential of the enterprise, we have selected indicators of property
status, financial stability, business activity, profitability, liquidity and solvency. According to the algorithm of
taxonomic indicator formation on the basis of calculations on five groups of indicators the matrix of observations
for 2016—2018 is formed, the matrix of standardized values, coordinates of vectorQstandard are defined, distances
between separate observations and vectorQstandard, indicators of taxonomy "Kalush Pipe Plant" for 2016—2018
are calculated. The basis for the formation of the reference vector was the division of indicators, based on the
nature of their impact on the level of development of the object under study. Incentives include ratios: suitability,
return on assets, return on fixed assets, autonomy, financial stability, liquidity and solvency, profitability and
business activity. Destimulators were depreciation rates and the share of borrowed funds.

Ключові слова: розвиток підприємства, фінансовий потенціал, таксономічного показника, стимулято
ри, дестимулятори.
Key words: enterprise development, financial potential, taxonomic indicator, stimulators, destimulators.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах турбулентності ведення підприємницької
діяльності через вплив таких негативних чинників зов$
нішнього середовища, як коливання курсу валют, паді$
ння попиту на продукцію, ріст цін на сировинну, палив$
но$енергетичні ресурси, падіння платоспроможності
населення найбільш актуальним завданням будь$якого
суб'єкта господарювання є здатність зберігати свої по$
зиції на ринку та виживати в конкурентній боротьбі. У
зв'язку з цим підприємства повинні постійно розвива$
тись, удосконалюючи господарську діяльність із ураху$
ванням сучасних вимог до ведення бізнесу.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Незважаючи на значну кількість опублікованих
праць та їх наукову цінність, чимало теоретичних і ме$
тодичних аспектів проблеми оцінки розвитку підприє$
мства потребують подальших наукових досліджень та
розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення фінансового потенціалу
розвитку підприємства на основі таксономічного ана$
лізу, що дасть змогу оцінити, на скільки ефективно
здійснюється управління фінансами підприємства. Ме$
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ тодологічну базу дослідження складають сукупність
Дослідженню питання розвитку підприємства, сис$ способів наукового пізнання, загальнонаукові принци$
теми його управління присвячені праці багатьох відо$ пи, метод групування, порівняння, аналіз, таксономіч$
мих вітчизняних і закордонних вчених, як$от: Афана$ ний метод оцінки розвитку підприємства.
сьев Н.В. [1], Бурмака М.М., Бурмака Т.М. [2], Васютк$
іна Н.В. [3], Коваленко Н.В. [4], Корюгін А.В. [5], Косо$
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
лапов А.Ф. [6], Отенко В.І. [7], Пономаренко В.С. [8],
ДОСЛІДЖЕННЯ
Прийма Л.Р. [9], Раєвнєва О.В. [10], Чорна М.В. [11] та
В умовах зростаючої конкуренції, нестабільності
інші. Особливості формування стратегії розвитку зовнішнього середовища, інтенсивних змін виникає по$
підприємства досліджували Андрос С.В. [12], Балано$ треба у постійному розвитку підприємства як виробни$
вич А.М. [13], Гречкосій І.Д. [14], Єпіфанова І.Ю. [15], чо$економічної системи, що дає змогу підтримувати
Завідна Л.Д. [16], Іщенко Н.А. [17], Кондратюк С.Ю. його в бажаному стані. Саме постійний розвиток
[18], Темченко О.А. [19] та інші. Питання застосування підприємства забезпечує його ефективну довгостроко$
таксономічного аналізу для оцінки розвитку підприємств ву діяльність. Хоча поняття "розвиток" є досить поши$
висвітлені в роботах таких науковців як Двуліт З.П. [20], рене у науці, проте немає універсального визначення
Іпполітова І.Я. [21], Карцева В.В. [22], Кузько Т.Н. [23], поняття "розвиток підприємства". Складність і неодноз$
Лемещенко Н.М. [24], Подольчак Н. [25], Сирветник$ начність визначення виявляється в наявності різних ду$
Царій В.В. [26], Школьник І.О. [27] та інших.
мок щодо тлумачення цього поняття. Так, Ковален$
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ко Н.В. вважає, що розвиток підприємства — це поява
чогось нового, що призведе до поліпшення діяльності
підприємства, надасть йому переваги над конкурента$
ми [4].
На думку Васюткіної Н.В., розвиток підприємства є
сукупністю змін його якісного стану як системи, що
відбуваються в результаті взаємодії функціональних
елементів зовнішнього і внутрішнього походження на
різних рівнях реалізації його потенціалу [3].
Кондратюк С.Ю. трактує розвиток як сукупність не$
зворотних змін, у результаті яких об'єкт здійснює пе$
рехід на якісно новий рівень. А під розвитком підприє$
мства автор пропонує розуміти "безперервний процес
цілеспрямованих кількісних і якісних змін, зумовлених
трансформацією зовнішнього і внутрішнього середови$
ща, що формують загальний напрям діяльності підприє$
мства у довгостроковій перспективі, спрямований на до$
сягнення поставлених цілей" [18]. Науковець зазначає,
що "розвиток підприємства не може відбуватися само$
стійно … залежить від якості системи управління, в якій
суб'єкт здійснює вплив на об'єкт з метою вирішення так$
тичних, оперативних і стратегічних завдань задля отри$
мання прибутку та переходу на більш високу стадію
життєвого циклу" [18].
Чорна М.В. пропонує розглядати під цим поняттям
цілеспрямований безперервний рух в просторі та часі,
який являє собою сукупність процесів, змін, що приво$
дить до переходу підприємства як відкритої соціально$
економічної системи в новий стан [11].
Раєвнєва О.В. характеризує розвиток підприємства
як "необоротний, спрямований, закономірний і унікаль$
ний процес змін відкритої системи у просторі і часі …
усунення протиріч, що виникають на двох рівнях" [10,
с. 213].
У контексті актуальних підходів і трендів поняття
розвитку підприємства також слід розглядати як роз$
виток, впровадження проєкту/проєктів. Адже, відпові$
дно до глобального міжнародного стандарту управлін$
ня проєктами — четвертого видання (2008, A Guide to
the Project Management Body of Knowledge1 (PMBOK))
проєкт — це тимчасове підприємство, призначене для
створення унікальних продуктів, послуг або результатів
[28]. Інакше кажучи, проєктом називається група взає$
мопов'язаних задач, які виконуються в рамках виділе$
ного бюджету з метою отримання запланованого ре$
зультату спеціально створеною для цього командою.
Причому час початку і закінчення проєктних робіт чітко
визначено. Проєкт характеризується наявністю чіткої
мети, досягнення якої свідчить про завершення проєкту.
Про завершення проєкту може також говорити визнан$
ня того, що мета не можна досягти або зникла не$
обхідність в проєкті. Термін "тимчасовий" відображає
тільки обмежений термін реалізації мети проєкту. Оскіль$
ки "розвиток підприємства" — це процес безперервний,
то, зважаючи на вище зазначене, про нього можна го$
ворити як про впровадження сукупності окремих
проєктів, в яких виникає необхідність, залежно від
фінансового потенціалу, загального стану підприємства
та інших факторів впливу та змін.
Попри особливості трактування поняття "розвиток
підприємства" різними авторами, спільними характери$
стиками є: процесність, поява змін і перехід у новий стан.
Фінансовий потенціал підприємства, як сукупність
усіх фінансових ресурсів і методів їх використання для
досягнення тактичних і стратегічних цілей та забезпе$
чення максимально можливого фінансового результа$
ту, є складовою частиною економічного потенціалу
підприємства, яка визначає подальші його можливості
залучення та ефективного управління фінансовими ре$
сурсами.
Оцінку існуючого фінансового потенціалу підприє$
мства слід проводити на основі аналізу динаміки зна$
чень показників його майнового стану, фінансової
стійкості, ділової активності, рентабельності, ліквід$
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ності та платоспроможності, що дасть змогу отрима$
ти комплексну характеристику діяльності підприєм$
ства, його конкурентоспроможності, послужить базою
для розробки стратегії управління фінансовим потен$
ціалом. Фінансовий потенціал підприємства є кри$
терієм, який визначає здатність до пристосування при
змінах економічної кон'юнктури, адже, саме він
відіграє вагому роль у спроможності підприємства ге$
нерувати необхідні позитивні грошові потоки, бути
інвестиційно привабливим, ліквідним та фінансово на$
дійним [29].
Потрібно для початку зрозуміти наскільки ефек$
тивно підприємство використовує наявні фінансові
ресурси, щоб зробити висновок щодо його розвитку.
Для цього важливо провести діагностику фінансово$
господарської діяльності, щоб отримати вихідну
інформацію щодо фінансово$економічного стану та
прогнозних показників. На основі такого аналізу виз$
начається фінансовий потенціал суб'єкта господарю$
вання та моделюються потенційні стани: потенціал ви$
живання, потенціал стійкості та розвитку. Для з'ясу$
вання рівня розвитку підприємства та визначення його
фінансового потенціалу варто сформувати певні оці$
ночні блоки:
1. Майновий стан, у який входить група показників,
які характеризують склад, структуру та динаміку капі$
талу, що перебуває на балансі підприємства. До них на$
лежать: коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, фон$
довіддача, фондомісткість, рентабельність основних
засобів [30, с. 123].
2. Фінансова стійкість включає комплекс відносних
показників, які характеризують склад джерел фінансу$
вання суб'єкта господарювання та визначають ступінь
його плато$ та кредитоспроможності. Для визначення
фінансової стійкості доцільно використовувати коефі$
цієнти автономії, фінансової стійкості, співвідношення
власних та залучених коштів та інші. У структурі дже$
рел фінансування фінансово стійкого підприємства спо$
стерігається переважання власного капіталу над част$
кою залучених фінансових ресурсів, що дає можливість
підприємству своєчасно розрахуватись за своїми зобо$
в'язаннями [30, с. 124].
3. Ліквідність підприємства характеризується
співвідношенням величини його високоліквідних активів
та короткотермінових зобов'язань. Серед найбільш зна$
чущих показників ліквідності виділяють: коефіцієнт
покриття, коефіцієнти швидкої та абсолютної лік$
відності.
4. Показники прибутковості або рентабельності
підприємства пов'язані з отриманням прибутку та пока$
зують ефективність діяльності суб'єкта господарювання.
Позитивним явищем є зростання цих показників, що зас$
відчує можливість подальшого розвитку. Основними з
них є показники рентабельності діяльності, продукції,
власного капіталу та підприємства в цілому [31, с. 175].
5. Ділова активність підприємства визначає динамі$
ку ефективності виробничо$господарських процесів та
оцінюється коефіцієнтами оборотності активів, власно$
го капіталу, дебіторської та кредиторської заборгова$
ності. Чим вищі ці показники, тим більші обсяги прода$
жу та прибутку досягне підприємство. До уваги беруться
різні аспекти діяльності підприємства при обрахунку по$
казників ділової активності, які характеризують усю су$
купність зусиль підприємства щодо просування на рин$
ках продукції, праці, капіталу.
Серед багатьох існуючих методів оцінки розвитку
підприємства, кожен із яких має свої переваги і недо$
ліки, ми вважаємо доцільним застосування таксономіч$
ного аналізу, що зумовлюється складністю досліджу$
ваних економічних явищ і процесів, їх багатогранністю
та многозначністю. Таксономічний аналіз застосовують
для об'єктів, що характеризуються великою кількістю
ознак, що дозволяє упорядкувати ці багатовимірні
об'єкти. В умовах, коли дати цілісну єдину характерис$
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Крок 1

Формування матриці спостережень

Крок 2

Стандартизація значень елементів матриці спостережень

Крок 3

Визначення вектору-еталону

Крок 4

Обрахунок відстані між окремими спостереженнями та
вектором-еталоном

Крок 5

Визначення таксономічного показника розвитку

Рис. 1. Алгоритм формування таксономічного показника
Джерело: [21, с. 116].

тику явищ, процесів за допомогою одного показника не$
Таблиця 1. Вихідні дані для розрахунку таксономічного
можливо, актуальною є система різних показників, їх
показника на ТзОВ "Калуський трубний завод"
систематизація і аналіз для прийняття управлінських
станом на 2016—2018 рр.
рішень [27]. Таксономічний аналіз є універсальним ме$
тодом, має потужний арсенал алгоритмів, надає мож$
Роки
Показник
ливість систематизації і врахування усіх складових мо$
2016 2017 2018
Показники майнового стану
делі стійкого розвитку підприємства, надати оцінку його
рівня, оскільки грунтується на використанні інтеграль$
1. Коефіцієнт придатності
0.6
0.58
0.53
ного показника, що враховує різнобічні напрями діяль$
2. Коефіцієнт зносу
0.39
0.42
0.47
3.Фондовіддача
0.65
0.79
1.21
ності і надає можливість виділити найпріоритетніші зав$
4. Рентабельність ОЗ
0.10
0.13
0.17
дання в рамках обраної стратегії розвитку підприємства.
Показники фінансової стійкості
Застосування такого аналізу дає змогу стистематизу$
1. Коефіцієнт автономії
0.48
0.53
0.60
вати багатовимірну статистичну інформацію і отрима$
2. Коефіцієнт фінансової стійкості
0.71
0.84
0.60
ти єдину узагальнену оцінку. Його використовують для
3. Частка позикових коштів
0.52
0.47
0.40
характеристики більшості об'єктів та оцінки досягну$
Показники ліквідності та платоспроможності
того в деякому періоді середнього рівня значення озна$
1. Коефіцієнт покриття
0.92
0.84
0.33
ки. Універсальність цього методу дає змогу застосову$
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності
0.59
0.64
0.23
вати його для аналізу властивості однієї одиниці, яка
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0.006 0.008 0.007
характеризується значеннями ознак, заданими у вигляді
Показники прибутковості
часових рядів, що формує узагальнену картину змін [20].
1. Рентабельність продукції
5.36
8.02
7.32
Таксономічний показник може перебувати в інтервалі
2. Рентабельність власного капіталу 5.42
7.00
9.13
[0;1], чим ближче значення узагальненого показника до
3. Рентабельність підприємства
2.95
3.57
5.24
одиниці, тим більший потенціал до розвитку у аналізова$
Показники ділової активності
ного суб'єкта. Відобразимо алгоритм побудови таксоно$
1. Коефіцієнт оборотності активів
0.72
0.64
0.99
мічного показника розвитку за допомогою рисунка 1.
2. Коефіцієнт оборотності
5.63
6.86
10.9
Проведений аналіз дасть змогу встановити масштаби
дебіторської заборгованості
та напрями змін, спрогнозувати їх вплив на основні пара$
метри діяльності підприємства, прослідкувати найважливіші
Джерело: розраховано авторами за даними [32].
чинники зростання і прийняти на основі цього відповідні уп$
равлінські рішення щодо подальшої його діяльності.
де zij — стандартизоване значення i в період часу j;
Розглянемо детальніше застосування методу так$
xij — значення показника i в період часу j;
сономії на прикладі визначення рівня розвитку ТзОВ
x$ — середньоарифметичне значення показника i за
"Калуський трубний завод", що займається вироб$ всімаi періодами;
ництвом високоякісних полімерних труб для забез$
σ — стандартне відхилення показників.
печення водо$ та газопостачання, зовнішньої кана$
Таким чином розрахуємо середні значення по кож$
лізації.
показнику:
У таблиці подані п'ять груп показників, які дозво$ ному
$ = (0.60 + 0.58 + 0.53) / 3 = 0.57;
x
1
лять побачити динаміку фінансового потенціалу розвит$
x$2 = (0.39 + 0.42 + 0.47) / 3 = 0.43;
ку ТзОВ "Калуський трубний завод" протягом 2016—
$x = (0.65 + 0.79 + 1.21) / 3 = 0.88;
3
2018 рр.
x$4 = (0.10 + 0.13 + 0.17) / 3 = 0.13;
Виходячи з таблиці для початку сформуємо матри$
$x = (0.48 + 0.53 + 0.60) / 3 = 0.54;
5
цю спостережень за 2016—2018 рр., яка повною мірою
x$6= (0.71 + 0.84 + 0.60) / 3 = 0.72;
буде характеризувати динаміку розвитку даного
$x = (0.52 + 0.47 + 0.40) / 3 = 0.46;
7
підприємства.

Як можна побачити з матриці спостережень, вихідні
дані виражені своєрідно для кожного показника, в
різних одиницях виміру. Тому для того щоб отримати
матрицю стандартизованих значень, необхідно скорис$
татися формулою [33, с. 11]:
(1),
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x$8= (0.92 + 0.84 + 0.33) / 3 = 0.70;
x$9= (0.59 + 0.64 + 0.23) / 3 = 0.49;
x$10 = (0.006+0.008+0.007)/3= 0.007;
x$11 = (5.36 + 8.02 + 7.32) / 3 = 6.90;
x$12 = (5.42 + 7.00 + 9.13) / 3 = 7.18;
x$13 = (2.95 + 3.57 + 5.24) / 3 = 3.92;
x$14 = (0.72 + 0.64 + 0.99) / 3 = 0.78;
x$15 = (5.63 + 6.86 + 10.90) / 3 = 7.80.
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Розрахунок стандартного відхилення показників: му), так і дестимулятори (значення яких повинно пря$
мувати до мінімуму) [21, с. 115].
До стимуляторів у нашому випадку віднесемо: коефі$
цієнт придатності, фондовіддачу, рентабельність ОЗ,
коефіцієнт автономії, коефіцієнт фінансової стійкості,
m — кількість періодів, що взяті для дослідження. показники ліквідності та платоспроможності, показни$
ки прибутковості та показники ділової активності.
До числа дестимуляторів будуть входити: коефіцієнт
зносу та частка позикових коштів.
Таким чином вектор$еталон ТзОВ "Калуський труб$
ний завод" матиме такі координати:
z0j = (1.00; $1.33; 1.38; 1.33; 1.20; 1.20; $1.20; 0.85; 0.83; 1.25; 0.99;
1.28; 1.36; 1.40; 1.38).

За допомогою формули 3 розрахуємо відстань між
окремими елементами матриці стандартизованих зна$
чень та вектором$еталоном (Сi0).
(3)

Після чого проведемо розрахунок середньої відстані
між спостереженнями ( ):
(4).
Для цього підприємства середня відстань між спос$
тереженнями становить:
= (7.97+4.89+5.52) /3 = 6.13.
Наступним етапом буде розрахунок стандартного
відхилення (S0):
(5).
Обчислюємо S0:
.
Виходячи з цього максимально можливе відхилен$
ня від еталону (С0):
(6).
Максимально можливе відхилення від еталону для до$
сліджуваного підприємства становить: С0 = 6.13+2*133 = 8.79.
Тоді зведений динамічний показник розвитку (di )
обчислюється за формулою:
(7),

.
Заключним етапом у визначенні фінансового потен$
ціалу розвитку ТзОВ "Калуський трубний завод" за
2016—2018 рр. є розрахунок коефіцієнта таксономії (Ki):
(8),

Чим більшою є величина таксономічного показника,
На основі проведених розрахунків можемо сформу$ тим є ефективнішою діяльність підприємства та опти$
вати матрицю стандартизованих значень, яка матиме та$ мальнішою структура його капіталу, що свідчить про ви$
кий вигляд:
щий рівень розвитку суб'єкта господарювання [21, с. 119].

Основою формування вектору$еталону є поділ по$
казників, виходячи з характеру їхнього впливу на рівень
розвитку досліджуваного об'єкта, виділяють як стиму$
лятори (значення яких повинно прямувати до максиму$

94

Обрахунок показника таксономії для ТзОВ "Калуський
трубний завод" за 2016—2018 роки показав, що коефі$
цієнт таксономії нестабільний протягом звітного періоду
(рис. 2).
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Рис. 2. Динаміка змін таксономічного показника за 2016—2018 рр.
Джерело: складено автором на основі проведених розрахунків.

У 2016$му році значення показника таксономії на$
ближалося до нуля, що говорить про неефективність ви$
користовуваних джерел фінансування на ТзОВ "Калусь$
кий трубний завод" протягом даного періоду. Проте у
2017 році, завдяки оптимізації джерел фінансування,
підприємство починає стрімко розвиватися. У 2017 році
показник таксономії був найоптимальнішим за весь до$
сліджуваний період. Спостерігалися позитивні зміни у
структурі капіталу і показники рентабельності почали
зростати. Станом на 2018 рік показники прибутковості
продовжують зростати, проте ми прослідковуємо нега$
тивну тенденцію розвитку ТзОВ "Калуський трубний за$
вод", оскільки таксономічний показник дає нам мож$
ливість побачити цілісну картину ефективності фінан$
сово$господарської діяльності підприємства, а не тільки
окремих її елементів. Тому ТзОВ "Калуський трубний
завод" втрачає свою минулу позицію розвитку, що по$
в'язано з використанням застарілого та частково зно$
шеного обладнання, яке знижує ефективність виробниц$
тва.
Отже, можемо зробити висновок, що керівництву
ТзОВ "Калуський трубний завод" вдалося оптимізува$
ти структуру капіталу, проте не враховано стан матері$
ально$технічної бази виробництва, що значно сповіль$
нює подальший розвиток підприємства. У ТзОВ "Ка$
луський трубний завод" достатній потенціал до розвит$
ку, тому доцільно спрямовувати фінансування у вироб$
ничі фонди підприємства, впроваджувати інфраструк$
турні та інвестиційні проєкти, щоб підвищити ефек$
тивність його діяльності.
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CONCEPTUAL PRINCIPLES OF ADAPTIVE AND ANTIQCRISIS MANAGEMENT OF THE AVIATION
ENTERPRISE BUSINESS MODEL

У статті розглянуто адаптивний та антикризовий підходи до управління бізнесQмоделлю авіапідQ
приємства, запропоновано понятійноQкатегоріального апарат та основні організаційноQуправлінські поQ
ложення.
До понятійноQкатегоріального апарату адаптивного управління віднесено завдання адаптивного
управління та його складові, які поділено на адаптивну систему планування та адаптивну систему регуQ
лювання. В системі адаптивного планування виділено загальні та спеціальні елементи. Також до поняQ
тійного апарату віднесено ряд засад та принципів його реалізації. В межах організаційноQуправлінських
положень закцентувано увагу на заходах та етапах реалізації адаптивного управління бізнесQмоделями
авіапідприємств.
У системі антикризового управління окрім понятійноQкатегоріального апарату та організаційноQуправQ
лінських положень виділено ще першопричини виникнення кризових явищ, що відрізняє його від конQ
цептуальної моделі адаптивного управління. Серед першопричин виникнення кризових явищ виділено
суперечності, що виникають у процесі функціонування та розвитку бізнесQмоделі. До понятійноQкатегоQ
ріального апарату антикризового управління віднесено типи та принципи управління бізнесQмоделями
авіапідприємств. До організаційноQуправлінських включено етапи, моделі та перелік антикризових заQ
ходів.
Також автором систематизовано групи внутрішніх та зовнішніх факторів впливу на управління бізнесQ
моделлю авіапідприємства та відмічено спільні риси обох видів управління.
The article considers adaptive and antiQcrisis approaches to the management of business model of aviation
enterprise, based on which two conceptual models are proposed, which in a single outline combine the conceptual
and categorical apparatus and organizational and managerial provisions.
The conceptual and categorical apparatus of adaptive management includes the tasks of adaptive
management and its components, which are divided into an adaptive planning system and an adaptive regulatory
system. General and special elements are distinguished in the system of adaptive planning. The conceptual
apparatus also includes a number of principles and principles of its implementation. Within the framework of
organizational and managerial provisions, attention is focused on measures and stages of implementation of
adaptive management of business model of aviation enterprises.
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In the system of crisis management, in addition to the conceptual and categorical apparatus and
organizational and managerial provisions, the root causes of crisis phenomena are identified, which distinguishes
it from the conceptual model of adaptive management. Among the root causes of the crisis are the contradictions
that arise in the process of functioning and development of the business model. The conceptual and categorical
apparatus of crisis management includes the types and principles of management of business models of aviation
enterprises. Accordingly, to organizational and administrative stages, models and the list of antiQcrisis measures
are included.
The main provisions of each type of management of the business model of the aviation enterprise: adaptive
and antiQcrisis and found that they have a number of common features, such as the mechanism of studying the
environment for weak signals and responding to changes in it.
Improving the main indicators of the efficiency of the business model of the aviation enterprise: economic,
financial and production involves the normalization of the business model, overcoming the crisis and returning
the aviation enterprise to a preQcrisis state.
The author also systematized groups of internal and external factors influencing the management of business
models of aviation enterprise and noted the common features of both types of management.

Ключові слова: бізнесмодель, авіапідприємства, управління бізнесмоделлю авіапідприємства, антикри
зове управління, адаптивне управління, принципи управління, система управління.
Key words: business model, aviation enterprises, management business model of aviation enterprises, crisis
management, adaptive management, management principles, management system.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мінливі умови зовнішнього середовища обумовлю$
ють необхідність використання поряд із стратегічним
адаптивного управління бізнес$моделлю, яке спрямова$
не на швидке пристосування підприємства до зовнішніх
викликів та нових умов, і антикризового управління, яке
орієнтоване на передчасне виявлення ознак порушення
рівноважного стану бізнес$моделі, а також поперед$
ження та запобігання можливостей виникнення кризо$
вого стану з метою недопущення неплатоспроможності
та банкрутства авіапідприємства.
В умовах трансформаційних перетворень значна
частина авіапідприємств не може адекватно реагувати
на зміни, які відбуваються у зовнішньому середовищі та
впливають на їх діяльності, при чому це стосується і авіа$
підприємств із відпрацьованими та прибутковими
бізнес$моделями. Така ситуація зумовлена відсутністю
ринкових інструментів адаптивного та антикризового
управління, які б дали можливість гнучко переорієнту$
ватися під нові умови господарювання використовуючи
наявний портфель конкурентних переваг власних
бізнес$моделей.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Наразі економічна наука має низку грунтовних те$
оретичних та прикладних праць в сфері адаптивного
управління, які представлені в працях таких вчених:
Агафонова М.С., Аубакірова Г.М., Глаголева С.Н. До$
рофєєвої В.В., Кудлаєнко С.В., Міліша І.В., Морочковсь$
кої І.Н., Стец І.І. та ін. Також широкий спектр питань
антикризового управління розкрито такими вченими:
Багацький В. М., Бєляєва С.Г., Бондар О.М., Гетманце$
ва Н.Д., Грязнова В.Г., Клебанова Т.С. Кошкіна В.І.,
Мозенков О.В., Онисько С.М., Супрун В.О. та Шерш$
ньова З.Є. та іншими. Проте, попри цінність та глибин$
ність здійснених пошуків у зазначеній площині, сьогодні
мало уваги приділено розвитку засад адаптивного та
антикризового управління бізнес$моделлю авіапід$
приємства.
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МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є формування концептуальних засад
адаптивного та антикризового управління бізнес$модел$
лю авіапідприємства для узагальнення та систематизації
інформації щодо понятійно$категоріального апарату та
організаційно$управлінських положень даних підходів.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
Адаптивне управління означає управління в "… сис$
темі з неповною апріорною інформацією в керованому
процесі, який змінюється по мірі накопичення інфор$
мації й приймається з метою покращення якості робо$
ти системи". Таке визначення пов'язане з тим, що знан$
ня про об'єкт (у нашому випадку бізнес$модель) і сере$
довище, в якому воно функціонує, є невизначеними.
Отже, головним завданням адаптивного управління
бізнес$моделлю підприємства є винайдення такої по$
слідовності управлінських дій, які б забезпечили досяг$
нення мети бізнес$моделі у короткостроковому часово$
му періоді [2].
Під адаптивним управлінням бізнес$моделлю авіа$
підприємства розуміється управляння, яке спрямоване
на швидке досягнення нею рівня адаптивності при міні$
мальних адаптаційних затратах. У процесі адаптації
бізнес$моделі авіапідприємства під нові умови зовніш$
нього середовища можуть змінюватися її якісні та кіль$
кісні параметри, і відповідно структура ланцюга ство$
рення цінності. Можна вважати, чим більшими є
зовнішні потрясіння — тим більшими будуть трансфор$
мації бізнес$моделі, які і будуть характеризувати міру
її адаптивності. Щодо економічної вимірюваності ре$
зультату вдалої адаптації бізнес$моделі підприємства до
змін зовнішнього середовища, то тут передусім слід ви$
ділити розмір чистого прибутку, рентабельність, темпи
приросту чистого доходу від реалізації послуг тощо.
Опишемо основні види адаптації бізнес$моделей
авіапідприємств та ряд стратегічних рішень, які перед$
бачають їх вирішення в рамках реалізації концепції
адаптивного управління:
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— адаптація до змін ринкової кон'юнктури та вимог
споживачів за рахунок освоєння нових сегментів ринку
та диверсифікації ціннісної пропозиції авіапідприєм$
ства;
— адаптація до техніко$технологічних та організа$
ційних змін за рахунок впровадження їх у виробничий
процес та корегування ланцюга створення цінності;
— адаптація до соціальних умов та політичної об$
становки за рахунок використання політичної ситуації
у власних цілях, а також протекціоністської політики
уряду та демографічної ситуації [3].
Модель адаптивного управління бізнес$моделлю
авіапідприємства містить дві взаємопов'язані складові:
адаптивну систему планування і адаптивну систему ре$
гулювання, які структурно є ідентичними і складають$
ся з наступних взаємозв'язаних загальних елементів [1]:
модель планування (регулювання); імітаційна модель
формування процесу; внутрішній (імітаційний) адаптер;
зовнішній (об'єктний) адаптер.
Спеціальним елементом адаптивного управління
бізнес$моделлю авіапідприємства є такі складові ланцю$
га створення вартості: як базова та додаткова цінність,
а також внутрішні параметри, що забезпечують по$
тенційні можливості та визначають його здатність до
адаптації. Внутрішні потенційні можливості, як прави$
ло, знаходяться в межах технічної та соціальної скла$
дової авіапідприємства.
Ефективність адаптивного управління бізнес$модел$
лю авіапідприємства базується на наступних засадах:
— постійна, в режимі реального часу діагностика
зовнішнього та внутрішнього середовища бізнес$моделі
авіапідприємства, а також системи управління нею;
— управління процесом опору змінам;
— використання стратегічного та оперативного
управління на основі впровадження інформаційних тех$
нологій збору та обробки даних.
У сучасній науці адаптацію бізнес$моделей авіапід$
приємств можна класифікувати за різними типами та ха$
рактером прояву [3—5]. Щодо мети та предмету адап$
тації виділяють лінійну адаптацію (розглядаються ок$
ремі складові ланцюга створення вартості без зміни схе$
ми функціонування самого ланцюга) і системну адапта$
цію (розглядається сукупність усіх чинників впливу на
реалізацію управлінських рішень з адаптивності ланцю$
га створення цінності, визначення пріоритетності, вста$
новлення взаємозв'язків). За рівнем локалізації об'єкта
адаптації — локальну (формалізація проблеми, що
ініціює адаптивний процес одного або двох елементів
ланцюга створення цінності підприємства, не змінюючи
весь процес); комплексну (ініціатором є об'єкт адаптації,
який змінює сам ланцюг та його складові елементи); ре$
зультативну (ініціатором адаптивного процесу є про$
дукт, сама вартість базова або додаткова, що пропоно$
вана на ринку). За підходом до вирішення проблем —
класичну (з використанням традиційного підходу з пе$
реважанням впливу зовнішнього середовища на ланцюг
створення цінності та зміною його внутрішнього напов$
нення); програмну (вплив зовнішнього середовища ком$
пенсується за рахунок внутрішньої активності складо$
вих ланцюга створення цінності) [6].
Щодо адаптаційних властивостей бізнес$моделі
підприємства слід виділити також структурний та фун$
кціональний її типи. Функціональна спрямована на
незмінність управління ланцюгом створення цінності та
збереження основних його властивостей, тобто орієн$
тована на управлінські функції і є ефективною у корот$
костроковій перспективі. Структурна ж у свою чергу
спрямована на покращення якісних характеристик сис$
теми управління ланцюгом створення цінності та покра$
щення деяких внутрішніх процесів.
Адаптаційні процеси можуть бути наздоганяючими,
у відповідь на несвоєчасне розпізнавання змін, що відбу$
ваються у зовнішньому середовищі, ситуативною як не$
гайна реакція на зміни та превентивна, тобто заздалегідь
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спланована управлінська реакція, що базується на мо$
ніторингу зовнішнього середовища.
Таким чином, у адаптивного та стратегічного управ$
ління є спільна риса, а саме дослідження ринку та реа$
гування на зміни, які в ньому відбуваються.
До заходів адаптивного управління бізнес$моделлю
авіапідприємства слід віднести [3; 4; 7; 8]:
— організаційно$управлінські: реінжиніринг бізнес$
процесів, диверсифікація ланцюга створення цінності;
аутсорсинг деяких бізнес$процесів; оновлення системи
управління відповідно до нових ринкових тенденцій;
аутстафінг; розвиток авіапідприємства та формування
іміджевої складової та ділової репутації; покращення
системи управління якістю послуг, які надаються бізнес$
моделлю; розвиток організаційної культури та еконо$
мічної безпеки моделі та підприємства загалом;
— економічні: скорочення витрат на всіх етапах та
на всіх ланках ланцюга створення цінності авіапідприє$
мства за рахунок впровадження систем бюджетування
та контролінгу; підвищення ефективності використан$
ня всіх видів ресурсів авіапідприємства тощо;
— техніко$технологічні: проведення модернізації
виробничого процесу, особливо за основними складо$
вими ланцюга створення цінності; реконструкція про$
відних видів бізнес$процесів та впровадження програм
технічного розвитку; пропонування нової цінності для
старих та потенційних клієнтів;
— соціальні: впровадження програм професійного
розвитку та адаптації персоналу; удосконалення систе$
ми матеріальної та моральної мотивації персоналу;
— "псевдо нормальні": лобіювання власних інтересів
в органах місцевої влади та державного управління; пе$
редавання частки майна в оренду та продаж її; свідоме
ухилення від податків шляхом приховування виручки;
"чорний PR" та інші.
Отже, адаптивне управління бізнес$моделлю авіа$
підприємства є реальністю, яка передбачає низку цілес$
прямованих дій системи управління підприємством з
урахуванням наявних та потенційних адаптаційних ком$
петенцій, що спрямована передусім на досягнення рівно$
важного стану підприємства як системи функціонуван$
ня його бізнес$моделі, збереження стійкості та розвит$
ку, а також забезпечення можливості пристосування до
змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі за ра$
хунок зміни звичайних алгоритмів прийняття та реалі$
зації управлінських рішень. На рисунку 1 узагальнено
складові елементи системи адаптивного управління
бізнес$моделлю авіаційного підприємства.
Ще одним типом управління бізнес$моделлю під$
приємства є антикризове управління, яке являє собою
управління, спрямоване на передчасне виявлення ознак
порушення рівноважного стану системи (бізнес$моделі)
та формування передумов для їх запобігання, послаб$
лення, подолання з метою досягнення рівноважного
стану системи (бізнес$моделі) та недопущення банкрут$
ства [9].
Кризи, викликані природними факторами, які впли$
вають на існування бізнес$моделі підприємства, а саме
тенденціями її функціонування та розвитку. Функціо$
нування та розвиток є нерозривними процесами і відоб$
ражають загальні тенденції підприємства та його бізнес$
моделі.
Функціонування бізнес$моделі передбачає підтрим$
ку та збереження таких основних її функцій, що визна$
чають такі параметри, як: цілісність, єдність, стійкість у
зовнішньому середовищі і передбачає наявність пред$
мета праці, засобів праці та працівників, які у своїй су$
купності виробляють продукт, що відповідає потребам
споживача. Розвиток бізнес$моделі передбачає набут$
тя нею нової якості, яка дає можливість успішно закрі$
питися та функціонувати в мінливому середовищі.
Процеси функціонування та розвитку є взаємообу$
мовлюючими для бізнес$моделі підприємства, адже у
процесі функціонування виникає ситуація, коли по$
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Рис. 1. Концептуальна модель адаптивного управління бізнесSмоделлю авіапідприємства
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трібно оновити техніку та технологію виробничої сис$
теми або підвищити якість персоналу, який виконує низ$
ку бізнес$процесів або займається управлінською діяль$
ністю. Як вже відмічалося, розвиток зумовлює появу
нової якості, що укріплює позицію бізнес$моделі
підприємства та забезпечує стабільність її функціону$
вання за рахунок створення принципово нових умов для
цього.
Отже, сам характер взаємозв'зку розвитку і функ$
ціонування бізнес$моделі відображає можливість на$
стання кризових явищ. Функціонування бізнес$моделі
стримує процес розвитку намагаючись якомога довший
час тримати систему у рівноважному стані. Водночас
розвиток виступає дієвим середовищем функціонуван$
ня відкриваючи нові можливості, тобто розвиток пору$
шує рівновагу системи, руйнуючи багато процесів фун$
кціонування бізнес$моделі, і водночас створює умови
для їх більш стійкого розвитку. Таким чином, цикліч$
ність та неминучість настання кризових ситуацій діяль$
ності бізнес$моделі підприємства є очевидною.
Кризові явища не завжди відбивають протиріччя, які
виникають між процесам функціонування та розвитку
бізнес$моделі підприємства, але можуть виникати і в
самих процесах функціонування (невідповідність ква$
ліфікації персоналу технічними можливостям обладнан$
ня, що забезпечує певний бізнес$процес). Загалом кри$
зові явища не завжди є негативними для бізнес$моделі
будь$якого підприємства, здебільшого вони сигналізу$
ють про необхідність впровадження змін для продов$
ження подальшого господарювання у визначеній рин$
ковій ніші або підвищення ефективності її функціону$
вання.
Основними принципами, антикризового управління
бізнес$моделлю авіапідприємства є [10]:
— проведення ранньої діагностики ймовірності на$
стання кризових явищ на основі фінансових показників
діяльності бізнес$моделі;
— швидке реагування на отримані дані проведеної
діагностики;
— обгрунтованість методів та засобів реагування
керуючої системи бізнес$моделі підприємства на ступінь
реальної загрози її фінансовому становищу та порушен$
ню рівноваги всієї системи;
— реалізація внутрішнього потенціалу для виходу з
кризового або передкризового стану.
Серед основних етапів антикризового управління
бізнес$моделлю авіапідприємства можна виділити такі:
Етап 1. Діагностика та розпізнавання симптомів кри$
зи на ранніх етапах її виникнення. Даний етап передба$
чає проведення аналізу основних параметрів бізнес$мо$
делі авіапідприємства (ефективності, прибутковості,
рентабельності тощо) та виявлення відхилень існуючо$
го стану від нормативного. Дослідження ймовірних оз$
нак кризового стану та факторів, що можуть призвести
до кризи з прогнозуванням можливих варіантів на$
прямів розвитку кризи та втрат бізнес$моделі в резуль$
таті їх настання тощо. Загалом тут досліджується мож$
лива глибина та розмах ймовірної кризи та здійснюєть$
ся аналіз бізнес$процесів, що передусім будуть охоплені
кризою.
Етап 2. Розробка заходів подолання кризи із зазна$
ченням чітких виконавців та термінів реалізації кожно$
го заходу. На даному етапі проводиться глибинний
аналіз бізнес$моделі авіапідприємства на основі яких
розроблюється стратегічні та тактичні заходи щодо ста$
білізації кризового стану та подолання наслідків кри$
зи, реструктуризації або ліквідації даної бізнес$моделі.
Етап 3. Реалізація стратегії подолання кризової си$
туації. До першочергових заходів даного етапу віднесе$
мо оновлення основних бізнес$процесів моделі ведення
бізнесу авіапідприємства поряд із підвищенням ефектив$
ності системи управління, дотримання часових термінів
реалізації антикризової стратегії і постійних контроль
за відхиленням планових показників від фактичних із
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постійним моніторингом причин відхилень, у разі їх ви$
никнення. Результатом етапу має стати усунення при$
чин кризи і пом'якшення її наслідків для бізнес$моделі
авіапідприємства.
Етап 4. Останнім етапом є вихід з кризи, який ха$
рактеризується підвищенням основних показників
ефективності бізнес$моделі авіапідприємства, а саме:
економічних, фінансових та виробничих, у тому числі
він передбачає нормалізацію діяльності бізнес$моделі,
подолання кризи та повернення підприємства у перед$
кризовий стан.
Неоднозначність завдань, що постають перед кері$
вниками бізнес$моделей при вирішенні питань антикри$
зового управління визначає складність системи анти$
кризового управління на кожному окремому під$
приємстві для кожної окремої бізнес$моделі.
Узагальнимо моделі антикризового управління, що
можуть бути доцільними при управлінні бізнес$моделя$
лю авіапідприємства [11—13] (табл. 1).
На основі проведеного дослідження системи анти$
кризового управління бізнес$моделлю авіапідприємств
нами виділено ряд антикризових заходів, які, на думку
автора, є актуальними за умов сьогодення:
— скорочення (нормування) та контролінг витрат на
усьому ланцюгу створення цінності підприємства, особ$
ливо при створенні базової цінності, це в свою чергу ста$
білізує фінансове становище підприємства і зробить
послугу більш привабливішою для кінцевого спожива$
ча;
— горизонтальна та вертикальна інтеграція за ра$
хунок об'єднання з іншими авіапідприємствами щодо
проведення закупівлі основних та допоміжних мате$
ріалів, а також робота із постачальниками основних
ресурсів або надання додаткових послуг, моніторинг
цін на сировину, матеріали та послуги, винайдення
нових потенційних постачальників на більш вигідних
умовах;
— передача в аутсорсінг дорогих бізнес$процесів;
— оптимізація та скорочення зайвих бізнес$про$
цесів, особливо управлінських, які як правило, є цент$
рами створення витрат авіапідприємства;
— максимально можлива диференціація кінцевого
продукту для того, щоб кінцевий споживач сам міг вар$
іювати необхідною цінністю в залежності від його рівня
доходів та потреб тощо.
Концептуальна модель антикризового управління
бізнес$моделлю авіапідприємства представлена на ри$
сунку 2.
Також потрібно відмітити те, що для кожного з роз$
глянутих видів управління бізнес$моделлю авіапідприє$
мства існує майже однакових набір внутрішніх та
зовнішніх факторів, що спричиняють вплив на форму$
вання та реалізацію цього виду управління. До внут$
рішніх факторів віднесемо:
— кожному виду управління притаманні власні цілі,
у відповідності до яких вони розробляються в залеж$
ності від візії керуючої системи та схильного до того чи
іншого виду управління;
— завдання також притаманні кожному з видів
управління, адже всі вони відрізняються один від одно$
го в залежності від свого призначення, спрямованості
та особливостей реалізації;
— ресурсне забезпечення бізнес$моделі, яке харак$
теризується наявними та потенційними фінансовими,
матеріальними, інтелектуальними та іншими ресурсами;
— організаційна структура бізнес$моделі;
— технологія, яка використовується бізнес$модел$
лю для надання споживачам базової та додаткової
цінності;
— розмір авіапідприємства, та кількість бізнес$мо$
делей, які реалізуються в його межах;
— етап життєвого циклу бізнес$моделі.
Серед зовнішніх факторів, що спричиняють суттє$
вий вплив на формування та реалізацію одного з пере$
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Таблиця 1. Моделі антикризового управління бізнесSмоделлю авіапідприємства

Назва моделі
Модель, що
базується на засадах
контролінгу бізнеспроцесів
Модель на засадах
реінжинірингу
бізнес-процесів
Модель, що
базується на засадах
проведення
діагностики
фінансового стану
Модель, що
базується на засадах
санаційних
процедур бізнесмоделі
Модель інноваційноінвестиційного
антикризового
управління бізнесмоделлю

Модель
антикризового
управління на основі
соціальної складової
Модель, що
базується на засадах
консалтингу

Особливості реалізації
Дана модель спрямована на максимізацію прибутку за рахунок
впровадження системи контролінгу всіх бізнес-процесів бізнесмоделі підприємства та забезпечує високу точність виконання
поставлених завдань
Реінжиніринг бізнес-процесів передбачає заміну старих
процедур прийняття рішень та реалізації бізнес-процесів
новими більш революційними, що дасть можливість покращити
усі параметри бізнес-моделі
Дає можливість виявляти кризові ситуації, ще на ранніх етапах
за рахунок інструментів проведення експрес-діагностики
показників фінансового стану бізнес-моделі авіапідприємства.
Допомагає встановити причини, що не дають змогу бізнесмоделі генерувати прибуток у запланованому обсязі, тобто є
причиною порушення фінансової рівноваги у будь-який момент
часу або у динаміці
Дана модель використовується з метою оздоровлення бізнесмоделі авіапідприємства, відновлення її платоспроможності та
прибутковості, підвищення конкурентоспроможності у
довгостроковій перспективі за рахунок проведення фінансовоекономічних, виробничо-технічних, організаційних та
соціальних процедур
На основі глибинного дослідження продуктового портфеля, що
продукується бізнес-моделлю авіапідприємства та допомагає
визначити які продукти слід з нього виключити, а в які зробити
інвестиції для їх розвитку на інноваційній основі для
підвищення попиту на них і отримання максимального
прибутку. Дане положення може стосуватися і інвестицій у
інновації бізнес-процесів авіапідприємства для підвищення
вартості кінцевого продукту і моделі загалом
На перший план висувається механізм соціальнопсихологічного управління персоналом, який залучений до
реалізації бізнес-моделі авіапідприємства. Дбайливе ставлення
та піклування про робітників зменшує напруженість у
колективі на зменшує опір змінам при впровадженні
антикризових процедур
Антикризове управління бізнес-моделлю можна також
здійснювати за допомогою залучення сторонніх кваліфікованих
спеціалістів, які на основі глибинного аналізу бізнес-моделі
авіапідприємства пропонують ряд антикризових заходів для
оптимізації її ресурсів та бізнес-процесів з метою подолання
кризової ситуації

Джерело: адаптовано автором на основі [11—14].

лічених видів управління бізнес$моделлю авіапідприє$
мства слід виділити:
— розвиток науково$технічного прогресу, який при$
швидшував би процес збору, оброки інформації для
прийняття управлінських рішень;
— рівень конкуренції в обраній ніші діяльності, адже
чим насиченим є конкурентне середовище, тим тяжче
керувати бізнес$моделлю для утримання конкурентних
позицій та генерування прибутку на запланованому
рівні;
— вплив постачальників та посередників, адже для
більшості бізнес$моделей авіапідприємств саме вони є
джерелом надання додаткової цінності споживачу;
— ринкова влада споживачів, саме їх бажання та
рівень доходу прямо впивають на продукування авіапі$
дприємством тієї цінності, яка є найкращою та найба$
жанішою з позицій споживача;
— рівень розвитку інфраструктурних чинників, які
дають можливість швидко, вчасно та безперешкодно от$
римувати інформацію для прийняття управлінських
рішень;
— рівень економічного розвитку країни, тип еко$
номічного циклу авіаційної галузі створює підгрунтя
для вибору виду управління бізнес$моделями під$
приємства;
— нормативно$правове забезпечення та швидкість
зміни основних положень головних законів, що регу$
люють діяльність моделі авіаційного підприємства;
— вплив державних органів влади та рівень їх зако$
румпованості;
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— міжнародні події та міжнародні економічні відно$
сини, що є дуже важливим для авіапідприємств.
ВИСНОВКИ
Таким чином, провівши дослідження основних по$
ложень кожного з видів управління бізнес$моделлю
авіапідприємства, а саме: адаптивного та антикризово$
го, автором визначено, що кожен з них відрізняється
особливостями умов застосування, спрямованістю,
внутрішньою будовою та механізмом реалізації. Також
встановлено, що вони мають ряд спільних рис, наприк$
лад, за механізм дослідження зовнішнього середовища
за слабкими сигналами та реагування на зміни, які в ньо$
му відбуваються. Автором зауважено, що на формуван$
ня та реалізацію кожного виду управління бізнес$мо$
деллю авіапідприємства здійснюють вплив майже одна$
кових набір внутрішніх та зовнішніх факторів, деталь$
не дослідження яких представляє поле майбутніх до$
сліджень.
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DEVELOPMENT OF CONSUMER LENDING IN CRISIS CONDITIONS

У статті розглянуто сутність споживчого кредиту з точки зору представників системного підходу, проQ
аналізовано стан споживчого кредитування в Україні протягом 2015—2021 рр. Проведено аналіз споживQ
чих кредитів, які надаються фізичним особам, домашнім господарствам та нефінансовим корпораціям.
Обгрунтовано вплив коронакризи на розвиток споживчого кредитування в Україні. Запропоновано конQ
цептуальний підхід до вдосконалення механізму споживчого кредитування в кризових умовах, який
визначає принципи, завдання та засоби забезпечення сприятливих умов для розвитку споживчого креQ
дитування в Україні через покращення довіри населення до кредитної системи, збільшення обсягів споQ
живчого кредитування, створення конкурентного середовища для банків на ринку споживчих кредитів.
З метою визначення подальших тенденцій споживчого кредитування проаналізовано значення споживQ
чих кредитів в умовах фінансовоQекономічної нестабільності та розроблено рекомендації щодо їх розQ
витку у період кризи.
The article considers the essence of consumer credit from the point of view of the system approach, analyzes
the state of consumer lending in Ukraine during 2015—2021. The analysis of consumer loans provided to
individuals, households and nonQfinancial corporations. The influence of the corona crisis on the development
of consumer lending in Ukraine is substantiated. A conceptual approach to improving the mechanism of consumer
lending in crisis conditions, which defines the principles, objectives and means of providing favorable conditions
for the development of consumer lending in Ukraine by improving public confidence in the credit system,
increasing consumer lending, creating a competitive environment for banks in the consumer credit market. The
application of the formed conceptual approach will allow on the basis of the coordinated use of methods, models
and tools of the mechanism to comprehensively influence the state of consumer lending avoiding, minimizing or
compensating for possible threats in a changing economic environment. Demand for consumer lending is growing
every year, due to the need of individuals to improve living standards. However, the intensification of consumer
lending is economically important and beneficial not only for the population but also for banking institutions,
as well as for the stabilization and development of the economy as a whole. The role of consumer lending in
Ukraine, in conditions of financial and economic instability and deteriorating macroeconomic indicators, is
extremely important. From the point of view of macroeconomics, consumer credit increases the aggregate effective
demand for consumer goods and services, which in turn stimulates an increase in their production. The increase
in consumer lending in Ukraine is an important factor in the development of the banking system and the economy
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as a whole. This is how the banking system will be able to respond quickly to financial threats and prevent
negative phenomena that can lead to violations of the rules of bank lending to consumer needs. In order to
determine further trends in consumer lending, the importance of consumer loans in conditions of financial and
economic instability is analyzed and recommendations for their development during the crisis are developed.
Ключові слова: банківська система, споживче кредитування, кредит, домашні господарства, нефінансові
корпорації.
Key words: banking system banking system, consumer lending, credit, households, nonfinancial corporations.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попит на споживче кредитування зростає з кожним
роком, це пояснюється потребою фізичних осіб до по$
кращення рівня життя. Проте активізація споживчого
кредитування виступає економічно важливою та вигід$
ною не лише для населення, а й для банківських уста$
нов, а також задля стабілізації й розвитку економіки
держави загалом. Роль споживчого кредитування в Ук$
раїні в умовах фінансово$економічної нестабільності і
погіршення макроекономічних показників є надзвичай$
но важливою. З точки зору макроекономіки, спожив$
чий кредит підвищує сукупний платоспроможний попит
на предмети споживання та послуги, що в свою чергу
стимулює збільшення обсягів їх виробництва. Збільшен$
ня обсягів споживчого кредитування в Україні є важ$
ливим чинником у розвитку банківської системи й еко$
номіки загалом.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемами розвитку споживчого кредитування
займалися вітчизняні вчені, серед яких варто назвати
праці Вовчак О.Д., Антонюк О.І. [1], Бондар О.П. [2],
Кудряшов С.В. [4], Івасів Б.С. [3]. Попри достатню ве$
лику кількість досліджень науковців, які присвячені по$
глибленню кредитних правовідносин, все ж таки сама
їх специфіка залишається дослідженою на низькому
рівні. Так, нині споживче кредитування займає суттєву
частку серед інших видів кредитування, бо спостері$
гається швидкий розвиток сфери споживчого кредиту$
вання, збільшуються його обсяги та поширення у
суспільстві.
МЕТА СТАТТІ
На основі аналізу стану споживчого кредитування
розробити концепцію його розвитку в кризових умовах,
яка спрямована на забезпечення збільшення доходності
банків та задоволенні потреб населення у споживчих
кредитах.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Кредит є важливою складовою для споживачів, бо
значна кількість суспільства не може обходитись без
кредиту, тому він займає важливе місце у соціально$еко$
номічному розвитку країни. Споживче кредитування
відіграє значну роль у банківській системі та в економіці
країни. Воно допомагає задовольняти різні споживчі
потреби населення не прив'язуючись до рівня доходу
громадян.
Розглянемо визначення авторів, які досліджували
сутнісні питання споживчого кредиту [1].
Бондар О.П. надає таке визначення: споживчий кре$
дит — це надання державою, підприємствами, кредит$
ними інститутами і окремими громадянами позичкової
вартості (у грошовій, товарній і натуральній формі) на$
селенню для використання її на споживчі потреби на
засадах повернення і, як правило, з виплатою відсотка
[2]. Івасів Б.С. вважає, що споживчий кредит — це вид
позички, яка надається торговими компаніями, банка$
ми та іншими кредитно$фінансовими установами спо$
живачеві для придбання товарів та оплати побутових
послуг [3]. Кудряшов С.В. визначає, споживчий кредит —
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це один з видів банківського кредиту, що обслуговує
фінансування особистих та господарських потреб до$
могосподарств як кінцевих споживачів валового внутр$
ішнього продукту [4].
Оглянувши різноманітні визначення науковців,
можна стверджувати, що споживчий кредит — це відно$
сини між кредиторами (банком або іншою фінансовою
установою) та споживачами (фізичними особами або до$
могосподарствами), коли кожен зі своєї сторони бажає
отримати вигоду, споживач у вигляді товару або гро$
шей за мінімальним внеском передплати, а кредитор —
у вигляді відсотка, отриманого за надання кредиту, і ці
взаємовідносини базуються на принципах строковості,
платності, поверненості та забезпеченості. Роль спо$
живчого кредитування в Україні значно зростає під
впливом макроекономічної ситуації та фінансової гло$
балізації, взаємовідносини між банками та населенням
супроводжується численними проблемами.
Оскільки споживчий кредит надають банки та не$
банківські фінансові установи, тому проаналізуємо стан
споживчого кредитування окремо за різними видами
фінансового посередництва та порівняємо.
Станом на 01.05.2021 року послуги споживчого
кредитування надають 73 діючих банки в Україні, з яких
33 з іноземним капіталом та 23 зі 100% іноземним капі$
талом та 316 кредитних спілок [6].
Споживчі кредити можуть надаватись нефінансовим
корпораціям. Нефінансові корпорації — корпорації,
основним видом діяльності яких є виробництво ринко$
вих товарів чи надання нефінансових послуг, які розпо$
діляються на підсектори: державні нефінансові корпо$
рації, приватні нефінансові корпорації, нефінансові кор$
порації під іноземним контролем [6].
Проаналізуємо обсяги споживчих кредитів, надані
нефінансовим корпораціям у розрізі валют (рис. 1).
Аналізуючи дані рисунку 1, зазначимо протягом
6 років споживчі кредити, надані нефінансовим корпо$
раціям у гривневому еквіваленті коливаються, а саме,
починаючи з 2019 року динаміка спадання до сьогоден$
ня залишається стабільною. Оцінюючи обсяги кредитів
у розрізі валют, констатуємо, надання кредитів у дола$
рах США найбільшим було саме у 2015 році, дорівнюва$
ло 407 602 млн грн і це пояснювалось кризовими умова$
ми та зростанням курсу валюти у 3 — 4 рази. Далі, з ро$
ками курс національної валюти стабілізувався і надан$
ня споживчих кредитів у іноземній валюті зменшилось.
Щодо кредитів у євро, то обсяг наданих споживчих кре$
дитів не сильно коливається з 2015 року, хоча курс ва$
люти долару США і євро майже однаково виросли в
порівнянні з 2014 роком, бо у нашій країні в розрахун$
ках частіше використовується долари США, або євро.
Інші валюти не користуються попитом в Україні.
Домашні господарства — наймані працівники, робо$
тодавці, самостійно зайняті працівники, одержувачі
пенсій, одержувачі доходу від власності та інших транс$
фертів. За обсягами споживчих кредитів вони є лідера$
ми, тому далі проаналізуємо динаміку споживчих кре$
дитів, наданих домашнім господарствам за строками
погашення (рис. 2).
Отримані результати згідно з рисунком 2 показу$
ють, що динаміка надання споживчих кредитів на термін
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Рис. 1. Споживчі кредити, надані нефінансовим корпораціям, у розрізі валют, млн грн
Джерело: побудовано та розраховано на основі даних Національного банку України.

до 1 року має тенденцію до зростання.
Споживчі кредити, надані домашнім господарствам
Так, обсяг наданих споживчих кредитів у Значення
2021 році становив 95 386 млн грн, що по$ 120 000
казує зростання у 2,9 рази порівняно з
2015 роком. Дослідження довело, що най$ 100 000
більшим попитом користуються саме 80 000
кредити, які надані терміном до 1 року,
так як їх легше погашати і ці кредити не 60 000
мають високої вартості. Динаміка кре$
дитів, які надані на термін від 1 року до 40 000
5 років залишається стабільною, бо спо$ 20 000
живачам зручно обирати середній термін
–
строку, так як це найбільш комфортно і
вигідно. Кредити, терміном більше 5 ро$
2015
2016
2017
2018
2019
2020
01.04.21
Роки
ків мають тенденцію до зниження, так у
2021 році обсяг їх дорівнював 22 995 млн
до 1 року
від 1 року до 5 років
більше 5 років
грн, а в 2015 році — 42 049 млн грн, тобто
обсяг кредитів протягом 5 років зменшив$ Рис. 2. Споживчі кредити, надані домашнім господарствам за строками
ся на 55%.
погашення, млн грн
Далі перейдемо до аналізу споживчих
Джерело: побудовано на основі даних Національного банку України.
кредитів, що надані домашнім господар$
ствам у розрізі валют (рис. 3).
Оскільки найбільш популярними споживчими кредитами
Дані рисунка 3 свідчать про те, що в Україні найб$ є позики на придбання побутової техніки та автокредити,
ільшим попитом користуються, звичайно, кредити, які тому було виділено їх окремим сегментом та розподілено
надані в національній валюті — гривні, з кожним роком інші кредити за термінами кредитування (рис. 4).
їх обсяг зростає. Так, у 2015 році їх обсяг дорівнював
З рисунка 4 бачимо, що найбільшим попитом серед
66 662 млн грн, а у 2021 році — 167 992 млн грн, тобто споживачів користуються інші кредити, які були надані
відбулось зростання у 2,5 рази. Далі за сумами наданих до 1 року, їхня частка складає більше 50%, що займає
кредитів у валюті є кредити, що надано у доларах США, половину від усіх наданих кредитів, і з кожним роком
хоча, вже починаючи з 2019 року їх обсяг зменшується. їх обсяг збільшується. Сума інших споживчих кредитів,
Кредити в інших валютах користуються найменшим по$ які були надані від 1 до 2 років, коливається, і з кожним
питом серед споживачів, але їхня сума також змен$ роком зменшується, але найбільшим попитом дані кре$
шується. Зазначимо, після 2015 року кредити в російсь$ дити користувались у 2017 році, коли їх частка стано$
ких рублях не видавались взагалі, це пов'язано з не$ вила 17,2%, але після 2018 року частка зменшилась у
стійкою політичною ситуацією в країні та небажанням 2 рази і становила вже протягом 2019—2021 років —
українців виїжджати до Росії.
8,5%. Сума інших споживчих кредитів, які були надані
Далі розглянемо структуру споживчих кредитів, на$ терміном від 2 до 5 років, характеризуються зростан$
даних домашнім господарствам за цільовим призначенням. ням. Так, у 2021 році частка становила 17%, а у 2017 році —
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Рис. 3. Споживчі кредити, надані домашнім господарствам у розрізі валют, млн грн
Джерело: побудовано на основі даних Національного банку України.

Структура споживчих кредитів домашнім господарствам за
цільовим призначенням

вила 42,4%, а у 2018 році — 15,8%, тобто
збільшилась на 26,6%. Процентні ставки за
Значення
кредитами у євро характеризуються неста$
більністю і коливається у межах від 32,6% у
60,00%
2015 році до 39,8% у 2021 році. Процентні став$
50,00%
ки за споживчими кредитами у російських
рублях є більш стабільними та коливається
40,00%
у межах від 49,8% у 2015 році до 50% у 2021 ро$
30,00%
ці. Ставки за кредитами у інших валютах
коливаються від 11,1% у 2018 році до 7% у
20,00%
2020 році, але у 2021 році ставка зросла по$
10,00%
рівняно з 2020 роком у 7,2 рази і становила
50%.
0,00%
У ході дослідження ми пересвідчились,
2017
2018
2019
2020
01.03.21
що споживчі кредити можуть надаватись
Роки
членам кредитних спілок і такі кредити ко$
ристуються найбільшим попитом серед
Автокредити
Інші до 1 року
Інші від 1 до 2 років
інших наданих кредитів.
Інші від 2 до 5 років
Побутова техніка
Кредитна спілка — це неприбуткова
організація, заснована фізичними особами,
Рис. 4. Структура споживчих кредитів, наданих домашнім
професійними спілками, їх об'єднаннями на
господарствам за цільовим призначенням
кооперативних засадах з метою задоволен$
ня потреб її членів у взаємному кредитуванні
Джерело: побудовано на основі даних Національного банку України.
та наданні фінансових послуг за рахунок об$
13,60% відповідно, тобто скоротилася на 3,4%. Тенден$ 'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки [7].
ція зростання споживчих кредитів спостерігається щодо На сьогодні кредитні спілки найчастіше надають креди$
автокредитів. Протягом аналізованого періоду їх част$ ти на придбання товарів та виплат, на лікування, навчан$
ка зросла на 0,7% (у 2021 році становила 7,8%, а у 2017 ня та інші споживчі потреби.
році — 7,0%). Аналіз кредитів на побутову техніку довів,
У I квартал 2021 року функціонувало 316 кредит$
що частка таких позик характеризується тенденцією до них спілок, налічувалось 413 6000 членів та було надано
зменшення з 7,1% у 2015 році до 4,3% у 2021 році.
кредитів на кінець кварталу 2094, 1 млн грн та за весь пе$
На стан споживчого кредитування впливає рівень ріод — 550,5 млн грн [8].
процентних ставок, які відіграють важливу роль при
Дослідження довело, споживчий кредит має найб$
зростанні обсягу кредитування. Тому на рисунку 5 ільший попит серед інших наданих кредитів, але забор$
відображено процентні ставки за споживчими кредита$ гованість все одно виникає через різні причини.
ми домашнім господарствам у розрізі валют у період з
Протягом аналізованого періоду 2016—2021 рр. основ$
2015—2021 рр.
на сума заборгованості коливається від 1059 млн грн у
Як видно, протягом аналізованого періоду 2015— 2015 році до 1092 млн грн у 2021 році (рис. 6). Основна сума
2021 рр. відбувається зростання процентної ставки щодо заборгованості характеризується зростанням з 1083 млн
гривні, у 2015 році ставка становила 29,8%, а у 2021 році — грн у 2018 році до 1197 млн грн у 2019 році. Далі, після
30,5%. Ставка за позиками у доларах США характе$ 2019 року сума заборгованості пішла на спад, і у 2020 ро$
ризується значним коливанням, так ставка зросла з ці її обсяг сягав 1101 млн грн у порівнянні з 2019 роком,
18,0% у 2015 році до 40,0% у 2017 році, далі ставка ха$ коли обсяг боргу дорівнював 1197 млн грн, тобто відбу$
рактеризується зростанням і у 2021 році ставка стано$ лось зниження на 96 млн грн.
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Рис. 5. Процентні ставки за споживчими кредитами домашнім домогосподарствам у розрізі валют,
середньозважені ставки у %
Джерело: побудовано на основі даних Національного банку України.

Роки

Таким чином, аналіз стану споживчого кре$
Основна сума заборгованості
дитування домашніх господарств, нефінансових
корпорацій та кредитних спілок довів, головною 01.04.2021
причиною, що призвела до неплатоспромож$
ності позичальників є коронакриза та її на$
2020
слідки, тому механізм банківського споживчого
кредитування потребує вдосконалення.
2019
У ході дослідження нами розроблено кон$
цепцію механізму вдосконалення споживчого
2018
кредитування в Україні (рис. 7), в якій сформо$
вано мету, завдання, принципи та засоби досяг$
2017
нення мети, що включають у себе методи, моделі
та інструменти механізму. Мета концепції поля$
2016
гає у розробці заходів щодо створення сприят$
ливих умов розвитку споживчого кредитування
950
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1150
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задля збільшення доходності та підвищення
Значення
ефективності банківського кредитування, не до$
пускаючи значних затрат у посткризовий період. Рис. 6. Основна сума заборгованості за споживчими кредитами
Для вдосконалення споживчого кредитуван$
членів кредитних спілок, млн грн
ня запропоновані такі принципи механізму спо$
живчого кредитування [9]:
Джерело: побудовано на основі даних Національного банку України.
— системність — визначає комплекс всіх
особливостей оцінки банківського портфеля споживчих споживачів коливанням ринкових цін та відсоткових
кредитів з метою виявлення недоліків і розробки ме$ ставок;
ханізмів їх ефективного розвитку задля зростання по$
— методи оцінювання кредитоспроможності поля$
треби у споживчому кредитуванні;
гають у запобіганню можливих витрат при отриманні
— комплексності — охоплює поєднання всіх про$ споживчого кредиту, що пов'язані із неповерненням
цесів та завдань щодо розвитку споживчого кредиту$ кредиту;
вання. Враховує комплекс факторів, які впливають на
— методи резервування призначені для формуван$
стан споживчого кредитування;
ня резерву на покриття можливих збитків при отриманні
— альтернативності — застосовується при наданні споживчого кредиту, так як даний метод надає мож$
споживчих кредитів на основі використання альтерна$ ливість комерційним банкам компенсувати неповернені
тивних підходів, їх порівняльного аналізу, вибору та$ кредити за рахунок коштів, що акумулюються відпо$
кого інструментарію, який задовольнить потреби відно до встановлених вимог;
клієнтів і банку;
— розрахунок показників фінансово$економічної
— раціональності — характеризує економічність ви$ діяльності базується на знаходженні значень фінансо$
користання позики з урахуванням інтересів банку та во$господарської діяльності споживача у порівнянні із
позичальників. Так, принцип раціональності підштовхує потребами споживача та умовами банківського креди$
позичальників вчасно та в повному обсязі сплачувати тування;
кредит;
— модель стрес$тестування спрямована виміряти
— ефективності розвитку — принцип відображає ризик при змозі оцінити потенційні несприятливі ре$
постійний рух і динаміку кредитного механізму, під$ зультати впливу величини збитків, що можуть стати на$
штовхує банки до використання методів кредитування, слідком різних факторів ризиків щодо споживчих вит$
які направлені на ефективність розвитку споживчих рат таких, як курс іноземних валют, процентні ставки
кредитів за умовами надання, які задовольняють спо$ та інші фактори.
живачів кредитних послуг.
Додамо, що засобами для досягнення мети висту$
Засобами досягнення мети розробленої концепції є пають такі інструменти, як:
методи і моделі, а саме [10]:
— відсоткова політика НБУ;
— методи хеджування дозволяють знизити ризик
— стандарти кредитування фізичних осіб;
втрат, зумовлених несприятливими для кредиторів та
— курсова політика.
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ВИСНОВКИ
Отже, на основі проведеного
аналізу стану споживчого кредиту$
вання в Україні, нами встановлено,
що загалом протягом досліджува$
ного періоду ринок споживчого
кредитування зазнав негативних
наслідків, але все ж таки банки на$
магаються зробити все можливе,
аби обсяги споживчого кредитуван$
ня зросли. Аналіз показав, що спо$
живчі кредити, які надаються фізич$
ним особам, домашнім господар$
ствам та нефінансовим корпораціям
протягом 2016—2020 рр. мали менш
деструктивний характер, проте ме$
ханізм стану споживчого кредиту$
вання потребує вдосконалення та
пристосування до нових умов мінли$
вого середовища. Розроблений кон$
цептуальний підхід до вдосконален$
ня механізму споживчого кредиту$
вання системи включає певні зав$
дання та методи, що допоможуть
вплинути на банківську систему для
покращення стану споживчого кре$
дитування в Україні та запобігти не$
гативних наслідків кризових ситу$
ацій в подальшому.
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TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE GLOBAL ECONOMY: STATUS AND PROBLEMS

Статтю присвячено діяльності транснаціональних корпорацій в умовах сучасного економічного світоQ
вого ринку, розглянуто їх перспективи розвитку з урахуванням впливу пандемії COVIDQ19. Визначено
об'єктивні економічні засади створення транснаціональних компаній (ТНК), обумовлені дією промислоQ
вої революції в Європі та необхідністю виходу компаній на міжнародні ринки. Результати дослідження
дозволити узагальнити дефініції науковців щодо сутності ТНК та її особливого статусу. Однією із головQ
них її ознак визначено те, що вона має відмінність від інших міжнародних компаній можливістю просуQ
вання на міжнародні ринки не товари, а безпосередньо процес виробництва та інвестиції, використовуQ
ючи місцеві ресурси, робочу силу, нові ринку збуту з метою отримання надприбутків. Зазначено, що в
світовій економіці протягом останніх 10 років поряд із загальною глобалізацією спостерігається активіQ
зація процесів регіоналізації та ізоляціонізму. Ці тенденції обумовлені багатьма чинниками, головними
із яких є падіння темпів зростання глобальної економіки, посилених впливом пандемії COVIDQ19.
The article is devoted to the activity of transnational corporations in the conditions of the modern economic
world market, their prospects of development taking into account the impact of the COVIDQ19 pandemic are
considered. The objective economic principles of creation of transnational companies (TNCs), determined by
the action of the industrial revolution in Europe and the need for companies to enter international markets, have
been determined. The results of the study allow generalizing the definitions of scientists about the essence of
TNCs and their special status.
One of its main features is that it differs from other international companies in the ability to promote in
international markets not goods but directly the process of production and investment, using local resources,
labor, new markets in order to make profits. It is noted that in the world economy over the past 10 years, along
with general globalization, there has been an intensification of regionalization and isolationism. These trends
are due to many factors, the main of which is the slowdown in the global economy, exacerbated by the impact of
the Covid Q19 pandemic.
The emergence of such trends in the prospects of the global economy is due to the following major global
transformations:
— in the industrial sector there is a deepening of reshoring processes, which is the process of returning the
production and manufacture of goods back to the home country of the main (parent) company TNC;
— in the global investment sphere, they are regrouped in the direction of domestic and regional demand.
Investments in the green and blue economies, as well as in infrastructure and domestic services have the potential
to contribute to the achievement of the Sustainable Economic Development Goals;

112

Економiка та держава № 11/2021

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
— the transformation of world trade is taking place against the background of reduction and regionalization
of supply chains or reshoring of production, with the creation of supply chains with a focus on regional and local
production networks, which indicates the globalization of trade.
This is facilitated by the reassessment of the economic impact of foreign production of TNCs with cheap
resources and labor with losses associated with the management of the global supply chain, which occur in the
context of significant supply disruptions.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, транснаціональна економіка, глобалізація виробництва, еко
номіка, капіталізація, інтеграція.
Key words: transnational corporations, transnational economy, globalization of production, economy,
capitalization, integration.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобалізація світової економіки призвела до акти$
візації процесів інтернаціоналізації виробництва, що
супроводжувалася зростанням діючих транснаціональ$
них компаній в світі, які відіграють важливу роль в укр$
іпленні міжнародних зв'язків і формуванні ефективних
шляхів їх розвитку.
Натомість у сучасних умовах спостерігається падін$
ня темпів та обсягів глобального виробництва, що по$
силюється кризою, викликаною пандемією COVID$19.
У цьому зв'язку актуальним є виявлення тенденцій та
перспектив розвитку глобалізаційних процесів в умовах
економічної трансформації та регіоналізації.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
На сучасному етапі дослідження проблем функці$
онування транснаціональних корпорацій відбувається
за різними напрямами, які присвячені причинам утво$
рення та походженню транснаціональних корпорацій,
перспектив їх розвитку. До науковців, які досліджува$
ли глобалізації ринків, особливий статус транснаціо$
нальних корпорацій, належать як вітчизняні, так і за$
рубіжні автори: О.Г. Білорус, Б.Ф. Бойко, І.В. Бура$
ковський, Д. Вільямс, І.Й. Гладій, Дж. Даннинг, П. Дра$
кер, Д.А. Лук'яненко, Ю.В. Макогон, Ю.М. Пахомов,
В.В. Рокоча, А. Томпсон, І. Фішер, М.Фрідман, Й. Шум$
петер, А.А. Чухно та ін.
Наявність великої кількості наукових робіт свідчить
про особливу зацікавленість науковців даним напрямом
дослідження та наявність проблемних питань, які вима$
гають подальшого розв'язання.
МЕТА СТАТТІ
Попри значний доробок і вже існуючі дослідження,
деякі аспекти продовжують залишаються недостатньо
висвітленими, в той час як сучасні умови розвитку еко$
номіки вимагають від науковців постійного оновлення
інформації щодо різних аспектів діяльності транснаці$
ональних корпорацій, впровадження нових форм управ$
ління такими компаніями, формування нових організа$
ційних структур. У цьому зв'язку метою є дослідження
тенденцій функціонування транснаціональних корпо$
рацій в сучасних умовах, а також перспективи їх роз$
витку з урахуванням економічних трансформацій в гло$
бальному бізнес$середовищі.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвитку глобалізаційних процесів передували
об'єктивні економічні тенденції, які обумовлені промис$
ловою революцією в Європі (18—19 ст.). У цей період
значна кількість великих корпорацій почала розширю$
вати свою діяльність, натомість не змогла повною мірою
використати сукупність всіх можливостей та внутрішніх
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резервів, здійснюючи свою діяльність в межах націо$
нальних кордонів. Для отримання високих доходів та
надвисоких прибутків постала необхідність виходу на
міжнародні ринки. Це стало підгрунтям виникнення
ТНК (transnational corporation), які вперше з'явилися в
1960—1962 рр.
Результати дослідження дозволили сформулювати
сутність ТНК. Так, Wikipedia надає таке тлумачення:
ТНК — це компанія (корпорація), яка володіє виробни$
чими підрозділами в декількох країнах [1]. К.В. Пан$
ченко подає таке тлумачення: ТНК — це форма міжна$
родного об'єднання капіталів, коли головна компанія
має свої відділення в багатьох країнах, здійснюючи ко$
ординацію та інтеграцію їх діяльності [2].
Юридичний словник Блека надає більш широкі кри$
терії віднесення компаній до ТНК та пропонує розгля$
дати компанію як транснаціональну корпорацію, якщо
вона отримує 25% або більше своїх доходів від діяль$
ності за межами країни. Однак фірма, яка володіє та
контролює 51% іноземного дочірнього підприємства, а
також контролює виробництво товарів або послуг при$
наймні в одній країні, крім своєї країни походження, і,
отже, також відповідає критерію, навіть якщо ця іно$
земна філія генерує лише кілька відсотків його доходів
[3]. Дослідниками, які загалом підтримують ці сутнісні
характеристики ТНК, до наведених тлумачень додають
особливості ТНК, які полягають в необхідності володі$
ння нею виробничими підрозділами або різними сфера$
ми діяльності в ряді країн. За визначенням Немировсь$
кої О.В. ТНК виступає інтернаціональною структурою,
яка проводить єдину політику через один або більше
центрів прийняття рішень на підпорядкованих підприє$
мствах будь$яких організаційно$правових форм на
основі науково$технічної, виробничої та комерційної
кооперації з метою отримання найвигідніших умов гос$
подарської діяльності, що в свою чергу, приводить до
максимізації прибутку компанії та підвищення еконо$
мічного впливу компанії на національні економічні сис$
теми світу [4].
Найбільш системне формулювання поняття ТНК
надане в економічній енциклопедії за редакцією С.В.
Мочерного. Транснаціональні корпорації — найпотуж$
ніші монополії, що діють у міжнародному масштабі й
на основі монополізації значної частини промислового
світового виробництва, інтелектуальної власності, тор$
гівлі, привласнюють найвищі (транснаціональні) прибут$
ки. ТНК є міжнародними за характером своєї діяльності
та національними щодо контролю за ними й утворюють$
ся на основі транснаціоналізації (просування за кордон)
своєї підприємницької діяльності [5].
Поняття ТНК отримало міжнародне визнання.
Згідно з визначенням Конференції ООН з торгівлі та
розвитку (ЮНКТАД), яка проводить дослідження в
сфері функціонування ТНК, транснаціональна корпо$
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Таблиця 1. ТОП 10 найбільших ТНК світу (млрд дол. США)

№
1

Назва компанії, вид діяльності

ICBC (Промислово-комерційний
банк Китаю)
2 JPMorgan Chase (Американський
фінансовий холдинг, створений в
результаті злиття декількох банків)
3 Berkshire Hathaway (Конгломерат
Основними видами діяльності
Компанії є страхування на первинній
основі у національному масштабі та
на основі перестрахування у всьому
світі)
4 Китайський будівельний банк
5 Saudi Aramco (Саудівська Аравійська
нафтова компанія)
6 Apple (Американська корпорація,
виробник персональних та
планшетних комп'ютерів,
аудіоплеєрів, смартфонів,
програмного забезпечення)
7 Банк Америки
8 Пінг страхової групи (китайський
фінансовий конгломерат, що включає
страхову групу)
9 Сільськогосподарський банк Китаю
10 Аmazon (Американська компанія,
найбільша у світі на ринках
платформ електронної комерції)

Китай

Ринкова
Сукупний
Прибуток Активи
вартість
дохід
190.5
45.8
4 914,7 249.5

США

136.2

40.4

3 689,3

464.8

США

245.5

42.5

873.7

624.4

Китай
173.5
Саудівська 229.7
Аравія
США
294

39.3
49.3

4 301,7
510.3

210.4
1897,2

63.9

354.1

2,252,3

США
Китай

98.8
169.1

17.9
20.8

2 832,2
1,453,8

336.3
211.2

Китай
США

153.9
386.1

31.3
21.3

4 159,9
321.2

140.1
1 711,8

Країна

Джерело: використано дані рейтингу Forbes Global 2000 [7].

рація — це компанія, яка здійснює свою діяльність у двох
і більше країнах й здійснює контроль над своїми струк$
турними підрозділами ,із одного або більше центрів
прийняття рішень. Це дозволяє провадить єдину полі$
тику та загальну стратегію її розвитку. При цьому їх
специфікою є те, що до ТНК можуть входити лише ті
компанії, яким належать не менше 10% акцій компаній,
розміщених в двох й більше країнах [6].
Узагальнюючи надані дефініції щодо сутності ТНК,
можна зробити такі висновки щодо її особливого ста$
тусу:
— являє собою міжнародну компанію великого мас$
штабу, має підрозділи базування в різних країнах світу
та суттєво впливає на світовий ринок;
— зберігає національний статус країни$походжен$
ня;
— має широкий спектр організаційно$правових
форм ведення бізнесу;
— здійснює діяльність за такими основними сфера$
ми: промисловість, науково$технічна, комерційна,
фінансова та інвестиційно$інноваційна діяльність;
— організує управління своїми підрозділами з єди$
ного центру прийняття рішень і проводить спільну стра$
тегію розвитку;
— характеризується головною відмінністю від інших
міжнародних компаній просуванням на міжнародні рин$
ки не товари, а безпосередньо процес виробництва та
інвестиції, використовуючи місцеві ресурси, робочу
силу, нові ринку збуту з метою отримання надприбутків.
За даними ООН на сучасному етапі у світі налічу$
ються більш 85 тис. ТНК й 900 тис. їх структурних
підрозділів. Головні компанії (їх більше 50 тис.), розмі$
щено переважно на територіях розвинутих країн, у той
час, як значна кількість структурних підрозділів знахо$
дяться в регіонах країн, що розвиваються. На частку
ТНК припадає більше 50 % світового промислового ви$
робництва, більша частина світової зовнішньої торгівлі,
приблизно 80 % світового потенціалу нематеріальних
активів. Дані щодо головних 10 найбільших ТНК світу
наведено в таблиці 1.
Визначальним показником у формулі рейтингу є
вартість активів. За цим показником очолюють рейтинг
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два великих банки — це промислово$комерційний банк
Китаю, який знаходиться на чолі рейтингу дев'ятий рік
поспіль, друге місце належить фінансовому холдингу
JPMorgan, створеному в результаті злиття групи про$
відних американських банків. Натомість China
Construction Bank втратив дві позицій порівняно з по$
переднім роком і зайняв четверте місце. Третє місце на$
лежить конгломерату Berkshire Hathaway. Саудівська
Аравійська нафтова компанія Saudi Aramco другий рік
тримається на п'ятій позиції рейтингу.
У світовій економіці протягом останніх 10 років по$
ряд із загальною глобалізацією спостерігається активі$
зація процесів регіоналізації та ізоляціонізму. Ці тен$
денції обумовлені багатьма чинниками, головними із
яких є падіння темпів зростання глобальної економіки,
посилених впливом пандемії COVID$19.
Означене підтверджується і виступами на Все$
світньому економічному формі в Давосі. Зокрема,
прем'єр$міністр Індії Нарендра Моди, лідер однієї з
швидкозростаючої економіки світу зазначив, що "нам
прийдеться визнати той факт, що глобалізація сповіль$
нюється, втрачаючи свій блиск". Водночас Рэй Далио
(голова одного з найкрупніших у світі хедж$фондів
Bridgewater) у Давосі зауважив, що "епоха глобалізації
добігає кінця. Цю тенденцію активно змінюють регіо$
налізація та націоналізація" [8].
Поява таких тенденцій щодо перспектив розвитку
глобальної економіки обумовлено такими головними
глобальними трансформаціями:
1. У промисловому секторі спостерігається поглиб$
лення процесів решорінгу, який являє собою процес
повернення виробництва та виготовлення товарів назад
до країни базування головної (материнської) компанії
ТНК.
2. У глобальній інвестиційній сфері здійснюється їх
перегрупування в бік внутрішнього та регіонального
попиту. Інвестиції в зелену и синю економіку, а також в
інфраструктуру й внутрішні послуги мають потенціал
сприяння досягненню Цілей стійкого розвитку еконо$
міки [9].
3. Трансформація світової торгівлі відбувається на
тлі скорочення та регіоналізації ланцюгів поставок або
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решорингу виробництва, із створенням ланцюгів поста$
вок з орієнтацією на регіональні та місцеві виробничі
мережі, що свідчить про деглобалізацію торгівлі. Цьо$
му сприяє переоцінка економічного ефекту від діяль$
ності зарубіжних виробництв ТНК з дешевими ресур$
сами і робочою силою із втратами, пов'язаними з управ$
лінням глобальним ланцюгом поставок, які виникають
в умовах суттєвих порушень в поставках [10].
ВИСНОВКИ
Сучасний розвиток суспільних відносин неможли$
во уявити без великого бізнесу, а ТНК виступають
стрижневими компонентами глобалізаційних процесів
світового господарства. Пандемія COVID$19 сприяла
посиленню тенденції щодо подальшої деглобалізації,
яка останніми роками стала важливою складовою
міжнародних економічних відносин. Зростаючий про$
текціоналізм, пов'язаний із торговими війнами, суттєво
зруйнував складні ланцюги створення вартості, що не$
гативно позначилося на стані світової торгівлі.
Водночас на відновлення втрачених зв'язків та ви$
ділення значних обсягів підтримки економіки потрібен
значний час. Однак ситуація, що склалася, може мати
стимулюючий ефект для ТНК, які використовували аут$
сорсингові технології, переорієнтувавшись на поглиб$
лення процесів решорінгу, щоб розвивати власні вироб$
ництва. Міжнародні організації, зокрема МВФ в умо$
вах, що склалися, прогнозують в короткостроковій пер$
спективі незначні економічні наслідки для високороз$
винених країн. І більш негативні результати передбача$
ються для країн з невисокими доходами та економік, що
розвиваються.
Подальші дослідження повинні проводитись у на$
пряму пошуку балансу між процесами глобалізації, ре$
гіоналізації та націоналізації світової економіки.
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РОЛЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЙОГО МЕХАНІЗМІВ У
СУЧАСНОМУ ПЕРІОДІ

The topic of financial control over business activities is discussed in this article. The author focuses on financial
management methods in the modern context, the use of information technology to improve the control system,
auditing, and challenges with electronic auditing, and other topics. Strengthening control over the use of budget
funds, increasing tax system transparency, continuing changes to improve tax culture, bolstering positive trends
in the country's Chamber of Accounts' activities, simplifying budget classification, and raising public awareness
will all help improve the efficiency of financial control mechanisms and reduce corruption risks, according to the
article.
Azerbaijan's current economic scenario is marked by frequent changes in the external and internal
environments of businesses. Many businesses are compelled to operate under a shortage of credit resources,
discrepancies in domestic regulation, and other factors. As a result, a priority factor in the formation of their
competitiveness is effective financial decisionQmaking in financial management, including effective financial
decisionQmaking, financial resource distribution and redistribution, and cash flow of the corporation, which should
be based on comprehensive control, ensuring the targeted nature of distribution and a certain rate of return on
invested capital.
Financial management and control systems based on outdated accounting and analysis methods, as well as
planned and factor analysis, make it impossible to produce reliable results. Modern circumstances necessitate a
qualitative shift in financial control as a foundation for ensuring the implementation of the levers of the
corporation's financial management mechanism, including forecast indicators and the attainment of the
corporation's strategic goals and objectives. Internal financial control is a critical component of the financial
management system for making and implementing successful management decisions. It must be implemented
at all levels of management to ensure highQquality management outcomes. Internal corporate financial control
aims to adjust the corporation's production and management systems to the changing external environment,
achieving target financial performance indicators, and maintaining the corporation's financial position in
industrial markets. As a result, a successful firm must have a wellQestablished financial management system,
which is a guarantee of a company's success in a competitive environment.
The paper concludes with generalized findings about the subject under consideration.
У статті розглядаються питання щодо фінансового контролю діяльності підприємств. Серед дослідQ
жених аспектів автор приділяє особливу увагу механізмам фінансового управління за сучасних умов,
інформаційні технології у вдосконаленні системи контролю, аудит, питання застосування електронного
аудиту тощо. У статті наголошується, що посилення контролю за використанням бюджетних коштів,
підвищення прозорості податкової системи, продовження змін щодо підвищення податкової культури,
посилення позитивних тенденцій у діяльності Рахункової палати країни, спрощення бюджетної класифQ
ікації, а також підвищення обізнаності громадськості допоможуть підвищити ефективність механізмів
фінансового контролю та зниження корупційних ризиків.
Поточна економічна ситуація в Азербайджані характеризується постійними змінами зовнішнього та
внутрішнього середовища підприємств. Багато підприємств змушені працювати за умов нестачі доступQ
них кредитних ресурсів, невідповідностей у внутрішньому законодавстві тощо. Тому пріоритетним чинQ
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ником формування їх конкурентоспроможності є ефективне прийняття фінансових рішень у фінансовоQ
му менеджменті, тобто ефективне прийняття фінансових рішень, розподіл та перерозподіл фінансових
ресурсів, рух коштів корпорації, що має грунтуватися на всебічному контролі, що забезпечує цілеспряQ
мований характер розподілу та певну норму прибутку на вкладений капітал.
Методи фінансового менеджменту та контролю, засновані на застарілих методах бухгалтерського
обліку та аналізу, а також планового та факторного аналізу, не дозволяють отримати достовірні резульQ
тати. Сучасні умови диктують необхідність якісної зміни фінансового контролю як основи з метою забезQ
печення реалізації важелів механізму фінансового управління корпорації, у тому числі прогнозних поQ
казників та досягнення стратегічних цілей та завдань розвитку корпорації. Внутрішній фінансовий конQ
троль є важливим елементом системи фінансового менеджменту для прийняття та реалізації ефективQ
них управлінських рішень та має проникати на всі рівні управління, забезпечуючи високоякісні резульQ
тати управлінської діяльності. Таким чином, внутрішній корпоративний фінансовий контроль спрямоQ
ваний на адаптацію виробничої та управлінської систем корпорації до мінливого зовнішнього середовиQ
ща, досягнення цільових показників фінансової діяльності та стабільне фінансове становище корпорації
на промислових ринках. Тому ефективна компанія повинна мати чітко налагоджене фінансове управQ
ління, що в умовах жорсткої конкуренції є гарантією успішної діяльності будьQякого підприємства.
Наприкінці статті подано узагальнені висновки з досліджуваної теми.
Key words: financial management, audit, electronic auditing, innovative auditing, the business environment, tax
control, and new technology
Ключові слова: фінансовий менеджмент, аудит, електронний аудит, інноваційний аудит, бізнессередо
вище, податковий контроль, передові технології.

PROBLEM STATEMENT
The rising engagement of industrial businesses in the
country's economy, particularly in the development of the
energy sector, has a multiplier effect on the development of
financial control in Azerbaijan's national corporations under
present economic conditions. Financial management aims
to make it easier for firm leaders to implement financial
policies they have devised and adopted by organizing
financial and information resources to give them a realistic
picture for an effective decision$making. The enhancement
of commercial operations and the growth of efficiency in
the development of industrial businesses allow them to
occupy the most advantageous position in front of investors
and creditors.
An "open" corporation ensures successful corporate
financial management and sets circumstances for effective
management of personnel, shareholders, and regulators.
ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS
The topics of financial management and control were
extensively discussed in the work of V. Novruzov "Audit in
Azerbaijan: from formation to international standards," and
"Audit" written by E.M. Lebedeva. The similar issues were
also addressed in the works of Asadova A., Ildamanova A.S.,
and others.
PURPOSE OF THE ARTICLE
Analyze the specifics of the financial position at
Azerbaijani firms in the modern context and make
recommendations for further enhancing the process while
keeping important duties in mind.
PRESENTATION
OF THE KEY MATERIAL
Introduction
The organization of financial control, taking into
account new quality criteria, is critical in order to improve
the efficiency and transparency of the corporate
environment in developed nations, including Azerbaijan, in
order to solve national and global development concerns.
Increasing business efficiency currently necessitates a
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comprehensive solution to problems caused by external and
internal factors, such as changes in the macroeconomic
situation, the impact of international financial and economic
processes on the country's economy, increased competition
in domestic and international markets, and the use of
financial management mechanisms, all of which contribute
to the formation of a new approach to business management.
In this regard, it is vital to investigate the function of audit
services, internal control, and other financial management
systems, which are widely used throughout the world and
have greatly strengthened their regulatory positions in all
sectors of the economy.
Increasing business efficiency currently necessitates a
comprehensive solution to problems caused by external and
internal factors such as macroeconomic changes, the impact
of international financial and economic processes on the
country's economy, increased competition in domestic and
international markets, and the use of financial management
mechanisms, all of which contribute to a reduction in
business efficiency. In this regard, it is vital to investigate
the function of audit services, internal control, and other
financial management systems, which are widely used
throughout the world and have greatly strengthened their
regulatory positions in all sectors of the economy.
The importance of financial management
mechanisms in the modern context
It should be highlighted that the level of economic
development and the construction of democratic institutions
are both closely tied to increased openness. Strengthening
budgetary controls, increasing tax system transparency,
continuing to change tax culture, bolstering positive trends
in the Accounts Chamber's activities, simplifying budget
classification, and raising public awareness are all ways to
improve the effectiveness of financial controls and reduce
corruption risks.
Issues such as regular implementation of legal,
administrative, and institutional procedures, financial
discipline, proper money allocation, and increased economic
efficiency are particularly significant in this regard. It is also
critical to increase the engagement of independent auditors
in checking the accuracy of the state budget and social
protection funds' development and utilization.
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Non$governmental organizations and non$state
structures play a critical role in organizing control over the
state's financial resources. Azerbaijan already has this
strategic route in place, and it has a promising future.
Independent auditors, as well as local and multinational
audit firms, operate in the country's audit sector.
At the same time, research into issues such as unfair
competition in the audit services market and the preference
for local audit organizations is crucial for the development
of national audit organizations, in addition to supporting
the growth of the audit service as a whole [1, p. 23].
One of the main directions of governmental financial
control is tax control, which oversees taxpayer accounts,
taxation purposes, and tax legislation. According to
experience, the normal operation of a country's tax system
is based on effective tax control.
As a result, tax reform should concentrate on improving
tax structure and enforcement. Simultaneously, tax
supervision should be aimed not only at correcting defects
in taxpayer behavior, but also at ensuring that laws and
judgements are enforced.
Tax control differs from other types of control in that
it allows only those acts that are authorized by law to be
utilized, such as the application of measures of
responsibility, which can only be used if it is approved by
law.
Tax audits carried out in the tax control system utilizing
modern information technology and accompanying
applications set the foundation for more transparent
operations and the prevention of corruption. As a result,
recent tax and audit reforms promote new economic
successes as well as the establishment and expansion of small
and medium$sized firms.
Furthermore, risk management and analysis are critical
for increasing the company's efficiency. Risk management
is carried out by state bodies engaged in many sorts of
operations, as well as the private sector, utilizing risk
analysis and monitoring, loss reduction, and various
insurance methods [2].
Information technology in improving
the financial control system
According to the findings, broadening the use of current
technologies in management, as well as speeding up the
acquisition, integration, and dissemination of new
information and technologies based on global experience is
vital. Strengthening public control over government
revenues and expenditures makes it easier to examine and
debate government agencies' actions, boosts public trust in
government entities, promotes accountability, and, as a
result, increases transparency.
Furthermore, the use of governance mechanisms in the
field of financial control, civil society participation in the
development of programs and draft laws, public hearings,
raising awareness of ethical issues and publicly disclosing
them, and investigating complaints about ethical violations
will create conditions for effective work and improve
management efficiency. Strengthening regulator
accountability, incorporating information technology into
the control system or establishing electronic control,
structuring financial control statistics, and improving the
training systems are all key aspects of financial control. The
ability of financial professionals to shield themselves from
the detrimental impacts of the internal and external
environment, as well as a high level of financial management,
are required to achieve financial transparency for any
business or economic institution [3, p.159$165; 4].

as well as mediate in financial risk management and the
adoption of suitable risk regulations [5].
Research shows that in addition to the work done on
the development of audit, there are a number of problems:
— Non$compliance by businesses with the legislation's
provisions in terms of maintaining the transparency of their
financial statements;
— Unsatisfactory quality of audit services;
— Lack of awareness, advocacy and advocacy related
issues to audit;
— Lack of trust of users of audit services;
— Inadequate assessment of the benefits of audit for the
real sector, and others.
To close these gaps, developed$country experience must
be used to improve the conditions for independent auditing,
organize exams for independent audits to ensure high
professionalism, align auditing limitations with international
practice, implement electronic audit, and include provisions
such as improved control by independent auditors and audit
organizations. Using correct processes to integrate
electronic audit into the tax system, as well as automated
analysis of tax evasion threats, has a big impact on studying
the peculiarities of each region and how electronic audit
works in this field. Simultaneously, incorporating automated
auditing into the tax system reduces the amount of time and
human resources spent on audits while also improving their
efficiency.
To summarize the significance of the electronic domain,
the following points might be made:
— Utilize electronic audit to increases the ability of tax
authorities to process electronic information provided by
taxpayers;
— Develop the audit system in Azerbaijan using the most
modern audit methods and technologies;
— Prevent from tax evasion and fraud without
increasing the administrative burden and costs of tax audits;
— Create conditions for attracting taxpayers.
Innovation audit in the modern context
In this regard, innovative audit is now widely regarded
as a critical component in determining the efficacy of
creative processes in industrial enterprises.
The development of an innovative economy has long
been proven to be one of the most important aspects in the
effective construction of market relations and boosting the
competitiveness of the national economy.
In our opinion, conducting innovation audits at
enterprises and organizations is important when solving the
following issues:
— Expands opportunities for employment of an
innovative type;
— Forms a competitive environment in the country;
— Identifies current and future opportunities for
innovation in the enterprise;
— Helps to remove barriers to innovation;
— Leads the explanation of new methods of innovative
opportunities;
— Identifies innovative opportunities by assessing the
technological potential of manufacturing enterprises.
The main feature of the new stage of development is the
use of management that meets international standards.
Taking all of this into account, innovation audit plays a
significant role in enhancing the business environment,
including risk management in compliance with modern
regulations and the development of an innovative economy.
Simultaneously, elements such as developing innovation
auditing standards in accordance with the national
development model, conducting information activities on
innovation audit, and providing training in this area should
be considered [6].

Audit and Electronic Audit Application Issues
At this level of economic development, audit is very
important for developing the financial system of economic
entities as a means of effective financial control. The audit
Independent audit institute and professionalism
service should assist businesses and entrepreneurs in
Another issue is a lack of professional personnel, as well
applying worldwide financial standards to their operations, as the establishment of an independent audit institution's
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interaction with state financial control and its organization
in accordance with international practice, including the
development of uniform norms, standards, and rules of
control for financial control bodies.
In this regard, taking into account the following topics
will lay the groundwork for extending auditing and
increasing the value of audit services:
— Building public trust and confidence in the audit;
— Increase the responsibility of auditors to ensure the
transparency of financial statements;
— Ensure compliance with international auditing
standards, international financial reporting standards and
the Code of Ethics for Professional Accountants;
— Formation of a healthy competitive environment in
the service market;
— Increasing the competitiveness of the national audit
and accelerating the integration of the national audit market
into the world market;
— strengthening the role of audit in ensuring maximum
protection of the interests of various parties in corporate
governance.
Taking these factors into account, establishing an audit
service as part of a business or economic entity's activities
can serve as a basis for minimizing and controlling risks in
the economic and financial realms, hence increasing the
control system's efficacy.

oil industry management, stimulate the development of
small businesses in the field of innovation, improve bank
lending to small and medium$sized enterprises, and ensure
their effective access to financial resources.
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In this regard, one of the key tasks of state policy is to
establish a system of state financial control that meets
modern criteria and improves its efficiency. Tax control is
one of the most important aspects of state financial
management. Tax control should focus not only on
shortcomings in the activities of taxpayers, but also on the
extent to which they comply with the law in order to ensure
the full implementation of legislative acts and make the
necessary changes.
Simultaneously, the development of modern innovative
tax control technologies, such as electronic audit, improves
the efficiency of tax audits. The importance of electronic
audit is to prevent tax evasion and fraud, as well as to provide
conditions for taxpayer disciplinary actions without adding
to the administrative burden and costs of audits.
The audit should not be limited to the examination of
the company's or organization's financial documents; it
should also summarize the findings based on an analysis of
the current situation, provide accurate financial forecasts
for future growth, and make realistic proposals for the
development and implementation of new models.
The auditor also provides legal advice, such as tax,
management, audit representation in courts and tax
authorities on tax and customs disputes, information
technology, property valuation, business risk assessment,
business plan development, and marketing advice on
research, all of which contribute to the efficiency of the
enterprise. The use of an innovation audit aids in the
identification of current and future prospects for innovation
in the organization, the removal of obstacles to innovation,
the elucidation of new innovation approaches, and the
assessment of technological potential. The construction of
a partnership between an independent audit institution and
public financial control is another issue related to the
development of audit.
The implementation of risk$based control concepts in
audit planning, as well as the strengthening of software in
small and medium$sized audit firms, should be given special
attention.
To improve the efficiency of the business environment,
it is necessary to optimize administrative and economic
methods, stimulate investment activity, develop
comprehensive measures to increase transparency in non$
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MODELING POTENTIAL GDP FOR UKRAINE FISCAL SPACE CALCULATION

Успішний розвиток економіки України у посткризових умовах потребує збільшення бюджетних доQ
ходів, що визначає необхідність оцінювання резервів для таких змін. Один із методів такого оцінювання
базується на показниках потенційних ВВП та розриву ВВП, що й пропонується у цій статті.
Мета. Оцінювання потенційного ВВП і розриву ВВП та резервів для економічного зростання і відповQ
ідного розширення фіскального простору України.
У роботі надано короткий огляд сучасних підходів до оцінювання потенційного ВВП, розриву ВВП та
здійснено їхнє оцінювання для України на основі виробничої функції з використанням декількох підходів
для згладжування факторів ВВП. Для розрахунку потенційного ВВП спочатку розробляється модель КобаQ
Дугласа для фактичного ВВП і визначається кожний з незалежних факторів (праці, капіталу, сукупної
факторної продуктивності), потім обчислюються потенційні значення цих факторів і на їх основі визнаQ
чається потенційний ВВП, а також розрив ВВП для України для періоду 2004—2018 років. Використання
різних методів дозволило обчислити інтервал значень розриву ВВП, який застосовано для обрахування
фіскального простору для нашої країни.
Аналіз методів очищення від циклічних частин незалежних факторів дозволив зробити висновок, що
метод ХодрикаQПрескотта не враховує структурні зрушення і дає погану оцінку у разі наявності еконоQ
мічних шоків або криз, які притаманні економіці України протягом останніх 12—13 років. Тому для УкQ
раїни більш придатними методами для визначення потенційних значень складових виробничої функції є
інші два методи — средньогеометричної ковзної та БакстераQКінга.
За результатами оцінювання розриву ВВП здійснено висновок, що економіка України має суттєві реQ
сурси для відновлення за умови здійснення ефективної економічної політики.
Ukraine needs state budget revenues increase, which determines the need to assess the availability of the
country's resources for such an increase. One of the methods for assessing the presence or absence of budgetary
resources is the potential GDP and the GDP gap, which is proposed in this article.
Target. Estimation of potential GDP and GDP gap for Ukraine and estimation of reserves for economic growth
and the country's budget
This paper presents a review potential GDP and the GDP gap modeling techniques, which are univariate and
multivariate methods. Last metods incorporate useful information on some other variables, based on economic
theory. Then we present the assessment for Ukraine metod, which based on the production function using several
univariate approaches to smoothing GDP factors.
To calculate potential GDP a KobaQDouglas model is developed for actual GDP and each of the independent
factors (labor, capital, total factor productivity) is determined. Then the potential values of these factors are
calculated and on their basis the potential GDP is computed, as well as the GDP gap for Ukraine for 2004—2018
years.
The use of different antiQaliasing methods made it possible to determine the interval of the GDP gap. These
values used to calculate the fiscal space for our country, which is in the interval 1,4—5,3% GDP.
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The analysis of methods for cleaning from the cyclical parts of independent factors allowed us to conclude
that the HodrickQPrescott method does not take into account structural shifts and gives a poor assessment in the
event of economic shocks or crises that have been inherent in the Ukrainian economy over the past 12—13 years.
Therefore, the more suitable methods for determining the potential values of the production function components
are two other methods — moving geometric mean method and BaxterQKing metod.
Based on the results of the assessment of the GDP gap, it was concluded that Ukrainian economy has
significant resources for recovery subject to the implementation of effective economic policy. We believe that a
further promising area of research is the analysis of the factors of change in the components of GDP, especially
labor market indicator and aggregate factor productivity indicator.
Ключові слова: потенційний ВВП, розрив ВВП, виробнича функція КобаДугласа, фіскальний простір.
Key words: potential GDP, GDP gap, CobbDuglas production function, fiscal space.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ
Верховною Радою України рекомендовано Кабіне$
ту Міністрів України при підготовці проєкту Закону Ук$
раїни про Державний бюджет України і складанні Бюд$
жетної декларації на 2023—2025 роки опрацювати та
вжити заходів із збільшення доходів державного бюд$
жету порівняно з відповідними показниками, передба$
ченими у Бюджетній декларації на 2022—2024 роки [1].
Це завдання потребує, крім іншого, визначення джерел
наповнення бюджету і, відповідно, джерел економічно$
го росту. Показником, який демонструє наявність чи
відсутність таких джерел є розрив ВВП, який розрахо$
вується на основі показника потенційного ВВП.
Потенційний ВВП — це концепція, яка використо$
вується в економічному аналізі для вимірювання найви$
щого рівня виробництва або валового внутрішнього про$
дукту (ВВП), якого може досягти економіка без ство$
рення інфляційного тиску. Економісти використовують
потенційний обсяг виробництва для представлення нор$
мального — або еталонного — рівня, з яким можна по$
рівняти фактичний обсяг виробництва. Розрив ВВП —
це різниця між фактичним та потенційним ВВП. Пози$
тивний розрив, тобто коли фактичний ВВП перевищує
потенційний, відображає економіку, що виробляє
більше, ніж її рівноважний потенціал: як результат, еко$
номіка використовує всі свої ресурси. Негативний роз$
рив, тобто коли фактичний ВВП нижчий за потенцій$
ний, описує систему, що виробляє менше, ніж її рівно$
важний потенціал, і має невикористані джерела еконо$
мічного росту.
Основна роль оцінки розриву ВВП полягає у визна$
ченні фактичної економічної ситуації в країні, щоб уря$
ди могли запровадити антициклічну фіскальну політи$
ку, яка полягає в обмеженні внутрішнього попиту, бюд$
жетних видатків під час буму для уникнення подальшо$
го інфляційного тиску та експансивній фіскальній по$
літиці у періоди скорочення росту (збільшити державні
видатки та / або зменшити податки, збільшити
внутрішній попит).
Потенційний ВВП та розрив ВВП використовуєть$
ся й для визначення фіскального простору, який теж ха$
рактеризує наявність ресурсів для росту і наповнення
бюджету країни. Фіскальний простір — це можливість
уряду надавати бюджетні ресурси для вирішення ак$
туальних соціально$економічних завдань без порушен$
ня стійкості його фінансової позиції [2].
Тому питання оцінювання потенційного ВВП в
Україні є вкрай актуальним питанням на сьогодні.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі наявні публікації щодо методів
оцінювання потенційного випуску / ВВП і розриву ви$
пуску / ВВП та результатів такого оцінювання для
різних країн. Міжнародна економічна література про$
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понує різні методи оцінки рівня потенційного ВВП. Пер$
ша класифікація таких методів була запропонована в
роботі О. Чагні та Дж. Дьопке [3]. Огляд методів оціню$
вання потенційного ВВП та результатів їх застосуван$
ня також присутній у публікаціях інших зарубіжних
науковців і міжнародних організацій, зарубіжних націо$
нальних банків [напр., 4—10].
Серед українських науковців визначенню потенцій$
ного ВВП присвячені роботи Скрипниченко М.І. [11; 12],
Яценко Г.Ю., які здійснили оцінку розриву ВВП для
української економіки за період з 2000 р. по 2017 р. на
основі виробничої функції з двома факторами — праці
і капіталу.
Шумська С. [14] за допомогою фільтра Ходріка —
Прескотта виділила трендову та циклічну компоненти
ВВП України і підтвердила наявність статистично зна$
чущого впливу податкової та монетарної політики на
довгостроковий тренд розвитку країни і розрив ВВП.
У прогнозній моделі Національного банку України
[15] потенційний ВВП розраховується з використанням
багатомірного фільтру Кальмана, результати викорис$
товуються для виявлення інфляційного тиску та мож$
ливих дисбалансів в економіці України.
У представленій роботі на відміну від вищевказаних
робіт використано інші методи для визначення потен$
ційного ВВП, а у випадку використання виробничої
функції, на відміну від [11; 12], враховано всі три фак$
тори — праці, капіталу і сукупної факторної продук$
тивності.
МЕТА СТАТТІ
Оцінювання потенційного ВВП і розриву ВВП для
України та оцінювання резервів для економічного рос$
ту і бюджету країни.
ВИКЛАДЕННЯ
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Під потенційним ВВП розуміється максимальна
кількість товарів і послуг, яку економіка може вироби$
ти, коли вона працює найбільш ефективно, тобто на
повну потужність. Часто потенційний ВВП називають
"виробничим потенціалом економіки" [16]. Розрив ВВП
представляє собою ВВП, який економіка втрачає через
нездатність повною мірою використовувати свій вироб$
ничий потенціал, або ВВП, який економіка отримує шля$
хом використання перевищених виробничих потужно$
стей, що призводить до перегріву економіки.
Оцінювання потенційного ВВП базується на теоре$
тичних положеннях, що значення макропоказника скла$
дається з трендової і циклічної складових:
yt = gt + ct, t = 1,..., T
(1),
де ряди gt, ct відповідають трендовій і циклічній ком$
понентам. Якщо yt — макроекономічна змінна у році t,
то gt являє собою її потенційне значення. Потенційне
значення будь$якої змінної є неспостережною величи$
ною, яка може бути отримана у процесі фільтрації yt за
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допомогою функції Н(L):

g t = H ( L) yt

(2).
Для вимірювання потенційного ВВП застосовуєть$
ся 3 основні категорії методів:
— з використанням статистичних фільтрів. Статис$
тичні методи базуються на теоретичному представленні
щодо достатньо інерційного рівня трендової складової,
тому його значення є сумою згладженої величини фак$
тичного ВВП і шумової компоненти або трендової та
циклічної компонент.
Статистичні методи застосовують різні статистичні
фільтри, які можуть бути одномірними та багатомірни$
ми — фільтри Ходріка$Прескотта, Кальмана, Беверид$
жа$Нельсона, Бакстера$Кінга, структурні векторні ав$
торегресійні моделі (SVAR$моделі), динамічні моделі
загальної рівноваги (DSGE$моделі) тощо;
— з використанням економетричних методів, зок$
рема виробничої функції. Цей підхід базується на рівні
ВВП, який би спостерігався в економіці при нормаль$
ному рівні завантаженості виробничих факторів вироб$
ництва і технологій, що потребує визначення цих нор$
мальних рівнів;
— на основі теоретичних представлень щодо взає$
мозв'язку між рівнем безробіття та рівнем інфляції.
Згідно теоретичних основ додатній розрив ВВП супро$
воджується зростанням рівня цін в економіці і падінням
безробіття, а від'ємний — зниженням цін і ростом без$
робіття. Потенційний ВВП у такому випадку розрахо$
вується для природного рівня безробіття і нормальної
завантаженості основних засобів. Такий потенційний
ВВП іноді називають ВВП, що не супроводжується
прискоренням інфляції [17].
Одним з найбільш поширених методів оцінювання
потенційного ВВП є економетричний метод на основі
виробничої функції. Для фактичного і потенційного
ВВП формула має однаковий вигляд, тільки для потен$
ційного ВВП незалежними змінними є потенційні зна$
чення незалежних змінних:
Yt = Ft(Kt, Lt, Аt)
(3),
або
(4),
Y& = (1 − α − β ) A& + αL& + β K&
де Y — ВВП, що вимірюється у вартісному виразі у
постійних цінах;
K — основний капітал, що використовується у про$
цесі виробництва та який вимірюється у вартісному ви$
разі у постійних цінах;
L — ресурс живої праці, який вимірюється чисельн$
істю зайнятих, кількістю відпрацьованих людино$годин
або обсягами витрат на оплату праці у вартісному ви$
разі у постійних цінах;
А — структурні параметри виробничої функції або
параметри науково$технічного прогресу (сукупна фак$
торна продуктивність або СФП).
А& — темп приросту СФП у році t,
Y& — темп приросту ВВП у році t,
L& — темп приросту обсягів праці у році t,
K& — темп приросту обсягів капіталу у році t,
а — коефіцієнт, що характеризує внесок праці у
зміну ВВП,
β — внесок капіталу у зміну ВВП [18].
Будь$яка оцінка потенційного значення змінної ба$
зується на одному або кількох статистичних зв'язках і
тому містять елемент випадковості. Так, оцінка потен$
ційного ВВП і розриву ВВП є предметом значної невиз$
наченості через часту зміну структури економіки або
факторів економічного росту. Наприклад, коли еконо$
міка виходить із глибокої рецесії, вільних потужностей
може бути набагато менше, ніж очікувалося, через такі
фактори, як, наприклад:
— безробітні, які залишають ринок праці, стають
економічно неактивними або від'їжджають до інших
країн;
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— фірми, які закриваються, залишаючи депресивні
райони та регіони;
— банки, які втрачають гроші під час рецесії, ста$
ють дуже суворими щодо кредитування [16].
Для зменшення невизначеності при оцінюванні по$
тенційного ВВП для України використано 3 методи —
ковзного середньогеометричного центрованого, Ходр$
іка$Прескотта та Бакстера$Кінга. Ці методи викорис$
товуються для визначення потенційних значень складо$
вих виробничої функції — темпів приросту функцій
праці, капіталу та СФП і розрахунку на основі цього
темпів приросту потенційного ВВП за формулою (4).
При використанні ковзної середньогеометричної
для зглажування функцій праці, капіталу та технічного
прогресу функція H(yt) має вигляд:

H ( yt ) = 5 ( yt − 2 × yt −1 × yt × yt +1 × yt + 2 )

(5).
Процес перетворення змінної yt у gt за допомогою
фільтру Ходрика$Прескота здійснюється за формулою
[19]:

g t = H ( L) × yt =

1
yt
1 + λ (1 − L) 2 (1 − L−1 ) 2

(6),

де Lк визначається з рівняння:

Lk yt = yt − k

(7),
а λ = 100 для річних даних.
Циклічна складова факторів виробничої функції або
їх розрив розраховується за формулою:

сt =

λ (1 − L) 2 (1 − L−1 ) 2
yt
1 + λ (1 − L) 2 (1 − L−1 ) 2

(8).

Процес фільтрації є симетричним процесом.
Метод Бакстера та Кінга [20] використовується для
безпосередньої оцінки циклічної складової ct або роз$
риву змінної застосуванням до ряду yt такї функції:

сt =

k

∑a y

j =−k

''
j

t− j

(9),

a 'j' = a2 j − a1 j + θ 2 − θ1
a j = b j + θ для j=k……k (11),
b0 = ω * / π
b j = sin( jω * ) / jπ для j=1, 2 …

(10),

ω = 2π / T

(14),

*

θ = (1 −

(12),
(13),

k

∑ b ) /(2k + 1)

j =−k

j

(15).

Т — період, який для річних даних рекомендується
визначити у 7 років. Це означає, що первинний ряд да$
них скорочується на 3 роки з обох кінців при отриманні
потенційного значення змінної.
Розрив ВВП використовується для обчислення роз$
риву фіскального простору, який представляє собою
різницю між фактичним співвідношенням бюджетного
балансу до ВВП і оціночною циклічною компонентою,
визначеною як добуток розриву ВВП та коефіцієнту цик$
лічної чутливості бюджету (циклічної еластичності) [21]:
B
ФП = − ε * с
(16),
Y
де В — номінальний загальний баланс бюджету дер$
жави, Y — ВВП, циклічна складова бюджету ε *с — до$
буток розриву ВВП с та коефіцієнту еластичності ε .
Розрив ВВП у цьому випадку — частка різниці між
фактичним та потенційним ВВП у потенційному ВВП
(все у році t), виражена у відсотках:

с=

Y факт − Y пот
* 100
Y пот
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Рис. 1. Динаміка темпів змін фактичного та потенційного ВВП, розрахованого з використанням виробничої функції на
основі різних методів згладжування складових виробничої функції, 2004—2018 рр.
Джерело: розрахунок автора.

Розрахований на основі вищеозначених підходів по$
тенційний ВВП є:
— вищим за фактичний у кризові для України роки
(2005, 2008—2009, 2014—2015 і, за попередніми даними,
2020 роки) і нижчим за фактичний у стабільні роки (2004,
2006—2007, 2011—2013, 2016—2018 роки) у разі вико$
ристання для згладжування середньогеометричної ков$
зної. Економіка України у несприятливі роки виробля$
ла менше за її потенціал (рис. 1) і втрачала 4,0—16,8%
свого ВВП. У стабільні роки економіка України працю$
вала із напруженням, фактичний ВВП перевищив потен$
ційний на 0,5—5,6% ВВП;
— близьким до фактичного ВВП для фільтру Ходрика$
Прескотта. Циклічна складова представляє собою стаціо$
нарний ряд з нульовим середнім значенням, який протягом
досліджуваного періоду коливався від 0.01% ВВП до 26.68%.
Найменше відхилення фактичного ВВП від потенційного
спостерігалось у стабільні роки (2004—2008, 2012—2013,
2016—2018 роки), найбільше — у кризові роки (2009—2010,
2014—2016 та, за попередніми даними, у 2020 році);

— більшим за фактичний ВВП потягом усього пері$
оду 2004—2018 рр. у разі застосування фільтру Баксте$
ра$Кінга. Розрив ВВП у цьому випадку становить 15,3—
21,0% потенційного ВВП. При цьому найвищий розрив
характеризується саме для стабільних років, а наймен$
ший — для кризових чи несприятливих років, коли тем$
пи змін і фактичного, і потенційного ВВП різко пада$
ють. Тобто у несприятливі роки економіки не тільки ви$
робляє набагато менше свого потенційного рівня, а й
втрачає свій потенціал. Так, у 2014—2015 роках і у 2020
році обсяги капітальних інвестицій знижувались з 16—
17 % ВВП до 10—13% ВВП, а чистий приріст прямих іно$
земних інвестицій в Україну у 2014—2015 роках та у
2020 році був від'ємним.
Таким чином, за нашими розрахунками у кризові для
України роки розрив ВВП знаходиться на рівні 15,3—
26,7% потенційного ВВП, у стабільні роки — від 0,01%
до 21,0%.
Підтверджуються теоретичні положення щодо
зв'язку розриву ВВП з рівнем безробіття. У роки еко$
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Рис. 2. Динаміка темпів змін ІСЦ та рівня безробітті в Україні у 2002—2018 рр.
Джерело: розроблено автором на основі даних Держстату України.
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номічного росту безробіття в Україні зменшувалося
(рис. 2), у роки економічного спаду — зростало.
Що стосується індексу споживчих цін, то він зрос$
тав разом з рівнем безробіття у роки економічного спа$
ду і зменшувався у роки економічного підйому, що го$
ворить про недостатні зусилля влади для підвищення
внутрішнього попиту в Україні у кризові роки для залу$
чення коштів населення, зокрема для підвищення до$
ходів державного бюджету країни.
Розширення фіскального простору є ключовою ме$
тою політиків, особливо в країнах, що розвиваються, які
мають величезні потреби у фінансових ресурсах для ви$
рішення проблем розвитку.
Виходячи з наших оцінок в Україні розрив ВВП ко$
ливався у середньому протягом останніх 2016—2018
років від 0,2% ВВП до 5,2% ВВП. Дефіцит Зведеного
бюджету України у 2016—2018 рр. становив 1,4—2,3%
ВВП, а розрив фіскального простору для Україні зна$
ходився в інтервалі від 1,4—1,9% до 4,8—5,3% ВВП.
Наша оцінка фіскального простору показує значні ре$
зерви залучення коштів до бюджету країни у разі ефек$
тивної економічної політики.
ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК
Потенційний ВВП — це концепція, яка використо$
вується в економічному аналізі для вимірювання найви$
щого рівня ВВП, якого може досягти економіка без
створення інфляційного тиску. Розрив ВВП — це різни$
ця між фактичним та потенційним ВВП. Позитивний
розрив, тобто коли фактичний ВВП перевищує потенц$
ійний, відображає економіку, що виробляє більше, ніж
її рівноважний потенціал: як результат, безробіття має
зменшуватися, а інфляція зростати. Негативний розрив,
тобто коли фактичний ВВП нижчий за потенційний,
описує систему, що виробляє менше, ніж її рівноважна
потужність, з високим рівнем безробіття та низькою
інфляцією.
Основна роль оцінки розриву ВВП полягає у виз$
наченні фактичної економічної ситуації у циклі, щоб
уряди могли запровадити антициклічну фіскальну пол$
ітику, спрямовану на вплив на тривалість та наслідки
самого циклу. Контрциклічна політика полягає у об$
межувальній фіскальній політиці під час буму та екс$
пансивній фіскальній політиці в періоди скорочення
ВВП.
Потенційний ВВП оцінюється на основі моделей та
з використанням різних статистичних фільтрів. Це озна$
чає, що різні моделі та методи дають різні оцінки.
Розрахований для України на основі виробничої
функції Коба$Дугласа і 3$х методів згладжування фак$
торів цієї функції потенційний ВВП у середньому за
означеними трьома методами є вищим за фактичний
ВВП протягом всього періоду 2004—2018 років на 0,2—
8,4% потенційного ВВП. За методом Бакстера$Кінга по$
тенційний ВВП є вищим за фактичний приблизно на 20%
потенційного ВВП, за методом Ходрика$Прескотта він
практично не відрізняється від фактичного ВВП, за вик$
люченням кризових років, в які він є нижчим за фактич$
ний ВВП на 13,5—26,7%, за третім методом — ковзного
середнєгеометричного — потенційний ВВП є вищим за
фактичний у несприятливі для економічного росту роки
на 4,0—16,8 % потенційного ВВП, у роки економічного
підйому — нижчий за фактичний на 0,5—5,6% ВВП.
Відповідно розрив ВВП є від'ємним протягом всьо$
го періоду дослідження за усередненими оцінками і за
методом Бакстера$Кінга, нульовим у роки економічно$
го росту або позитивним у кризові роки за методом
Ходрика$Прескотта, позитивним у роки економічного
росту і негативним у кризові роки за методом ковзної
середньогеометричної. За всіма методами у кризові або
несприятливі для економіки роки розрив ВВП зростав,
за винятком методу Бакстера$Кінга.
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Перспективи подальших розвідок. Вважаємо перс$
пективним дослідити основні чинники змін факторів
ВВП, особливо щодо ринку праці і сукупної факторної
продуктивності.
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MANAGEMENT STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
IN THE SPHERE OF HOSPITALITY

У статті було здійснено систематизацію сучасних стратегій управління розвитком підприємств сфеQ
ри гостинності. В ході дослідження встановлено, що на нинішньому етапі розвитку наукової думки є такі
підходи стосовно виокремлення стратегій зазначеної категорії, зокрема: підхід, який передбачає акцент
на визначенні стратегій інтеграції у якості пріоритетних щодо розвитку підприємств сфери гостинності
на сучасному етапі впливу економічних ризиків, дії суспільних загроз (визначення стратегій за інтеграQ
ційною ознакою); підхід, оснований на класифікації стратегій управління розвитком підприємств сфери
гостинності, орієнтованих на складові SWOTQаналізу (слабкі і сильні сторони, загрози та можливості
суб'єктів готельного господарства) та елементи теорії розвитку суб'єктів ринкового середовища (осноQ
вою зазначеного підходу є ознака потенціалу та рівня розвитку підприємств готельного господарства);
підхід до класифікації стратегій управління розвитком підприємств сфери гостинності, сформульоваQ
ний в площині їх зв'язку із інноваційністю та конкурентоспроможністю (ознака конкурентоспроможQ
ності та інноваційності); підхід, оснований на поведінковій теорії суб'єктів бізнесового середовища.
The article systematizes modern strategies for managing the development of hospitality enterprises. The
study found that at the current stage of development of scientific thought there are the following approaches to
identify strategies of this category, in particular: the approach that focuses on identifying integration strategies
as priorities for the development of hospitality enterprises at the current stage of economic risks, social threats
(definition of strategies on the basis of integration); approach based on the classification of management strategies
for the development of hospitality enterprises, focused on the components of SWOTQanalysis (weaknesses and
strengths, threats and opportunities of the hotel industry) and elements of the theory of market environment
(the basis of this approach is a sign of potential and level of development of hotel enterprises); the approach to
the classification of strategies for managing the development of hospitality enterprises, formulated in the plane
of their connection with innovation and competitiveness (a sign of competitiveness and innovation); an approach
based on the behavioral theory of business entities. It is determined that the strategies of integration of enterprises
of the hotel sector may include: 1) strategies that are based on minimal integration; 2) strategies that provide for
partial integration; 3) strategies related to full integration. Systematization of strategies focused on the
components of SWOTQanalysis includes: 1) strategies that involve the use of the strengths of hotel enterprises to
ensure the implementation of external opportunities; 2) strategies that are based on the use of the strengths of
hotel enterprises to eliminate external threats; 3) strategies aimed at reducing the level of weaknesses of hotel
enterprises in the implementation of external opportunities; 4) strategies that reduce the impact of the weaknesses
of hotel enterprises and the desire to avoid external threats. The classification of strategies within the theory of
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development of market participants includes: limited growth strategy; growth strategy; reduction strategy;
combined strategy. Systematization of strategies for managing the development of hospitality enterprises,
formulated in terms of their relationship with innovation and competitiveness, includes: offensive innovation
strategy; defensive strategy; intermediate strategy; absorption strategy simulation strategy; BTL strategy (based
on targeted action on consumer action when making decisions about purchasing services); concentration strategy.
Strategies based on the behavioral theory of business entities include: preventive, reactive, active, passive
strategies for the development of hotel enterprises.

Ключові слова: стратегії управління розвитком, сфера гостинності, стратегії інтеграції, поведінкова
теорія, теорія розвитку, стратегія концентрації, конкурентоспроможність, інноваційність.
Key words: development management strategies, hospitality sphere, integration strategies, behavioral theory,
development theory, concentration strategies, competitiveness, innovation.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування певних характеристик та тенденцій
сфер гостинності пов'язане із впливом внутрішніх та
зовнішніх факторів. За умов дії традиційних чинників
суб'єкти готельного бізнесу можуть орієнтуватись на
сталі підходи, враховуючи існуючий досвід протидії
впливу певним бар'єрам, усунення тих або інших ризиків.
Нестандартні впливи є викликами, які складно подола$
ти якщо керуватись лише власними напрацюваннями,
практиками тощо. Вибір оптимальних стратегій управ$
ління розвитком підприємств сфери гостинності дозво$
ляє встановити керівництво для забезпечення рамкових
норм, які є пріоритетними в їх діяльності. Стратегії роз$
витку дозволяють зазначеним суб'єктам в складних
зовнішніх умовах, під впливом внутрішніх чинників не
тільки залишатись учасниками ринку сфери гостинності,
але і реалізовувати певні цільові стратегічні орієнтири
(ріст ринкової частки, випуск інноваційної продукції
(надання послуг), збільшення прибутку у визначеному
вартісному вимірі. Встановлення стратегій розвитку, які
б були оптимальними для суб'єктів готельного бізнесу
потребує як врахування особливостей вказаної сфери,
так і положень наукових розвідок за даним напрямком.
Сучасні реалії (світова економічна криза, вплив каран$
тинних заходів) свідчать про те, що перед підприємства$
ми сфери гостинності України виникли нові складі
зовнішні бар'єри, подолання яких може бути забезпе$
чене завдяки ефективному, науково обгрунтованому
підходу до розробки стратегій управління розвитком.
З огляду на зазначене, актуальним виступає вивчення
сучасних стратегій управління розвитком підприємств
гостинності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням питання характеристик та систематизації
стратегій управління розвитком (у тому числі в сфері
гостинності) займались зарубіжні та українські автори,
зокрема: З. Шацька, А. Романченко [7, с. 64—65], Л. За$
відна [3, с. 183—185], К. Шейла, Дж. Кокс, М. Кіліка [9],
Г. Булатова [1, с. 17, 18], Л. Семенова, К. Титов [5, с. 234,
235], Ю. Давидюк, К. Шокот [2, с. 270, 271], Т. Пушкар,
Г. Жовтяк [4, c. 118] тощо.
МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета статті — систематизація сучасних стратегій
управління розвитком підприємств сфери гостинності.
Для досягнення вказаної мети визначено такі завдання:
вивчення наукових підходів стосовно використання вка$
заних стратегій; визначення основних ознак системати$
зації сучасних стратегій управління розвитком
підприємств сфери гостинності.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглянемо основні наукові підходи щодо стратегій
управління розвитком підприємств сфери гостинності.
Вказане дослідження передбачає виокремлення основ$
них сутнісних ознак, за якими буде створена система$
тизація вказаних стратегій.
По$перше, існує підхід, який передбачає акцент на
визначенні стратегій інтеграції у якості пріоритетних
щодо розвитку підприємств сфери гостинності на сучас$
ному етапі впливу економічних ризиків, дії суспільних
загроз (вплив карантинних обмежень та заходів). Стра$
тегії інтеграції в даному напрямку передбачають об'єд$
нання учасників сфери гостинності з іншими учасника$
ми ринку в рамках створення нових можливостей роз$
витку ринкового середовища. Ключовою ознакою заз$
наченого підходу є інтеграційна ознака.
Відповідно до змісту першого наукового підходу
варто відмітити класифікацію стратегій інтеграції
підприємств готельного сектору, подану в дослідженні
З. Шацької, А. Романченко [7, с. 64—65]. Дослідники
підтримують погляди В. Зайцевої [6, с. 17], яка зазна$
чає, що на нинішньому етапі масштабного впроваджен$
ня міжнародної інтеграції та глобалізації підприємства
сфери гостинності не можуть функціонування окремо
від інших супутніх учасників ринку, оскільки така
діяльність не відповідає вимогам ринкового середови$
ща і впливає на швидке банкрутство, вихід з ринку. З.
Шацька, А. Романченко [7, с. 64—65] пропонують виді$
ляти наступні види стратегій інтеграції суб'єктів готель$
ної сфери, зокрема:
1. Стратегії, які основані на мінімальній інтеграції.
Автори відмічають, що при використанні зазначеного
виду стратегій передбачено впровадження часткового
поєднання деяких сфер функціонування підприємств го$
тельного та туристичного бізнесу. Так, може бути вклю$
чено певні підприємства готельного господарства до
складу систем бронювання (як міжнародних, так і на$
ціональних). Завдяки системам бронювання здійснюєть$
ся продаж авіаційних послуг, послуг оренди автомо$
більного транспорту, круїзних поїздок, послуг стосов$
но місця перебування туриста, надання інформації
фінансового характеру (дані стосовно курсів валют),
інформації щодо погоди в рамках певних туристичних
локацій, реалізація послуг залізничного і автобусного
сполучень, послуг проживання в готельних комплексах,
готелях тощо. Отже, як справедливо зазначають до$
слідники, вказані системи дозволяють суб'єктам ринку
гостинності внести власні готельні послуги (продукти)
до складу туристичних послуг, забезпечити більш ви$
сокі економічні, ринкові ефекти через продаж останніх
на рівні учасників туристичного ринку.
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2. Стратегії, що передбачають часткову інтегра$
цію. Дослідники зауважують, що впровадження таких
стратегій основане на об'єднанні учасників ринку, по$
в'язаному із розширенням бізнес$процесів, під$
розділів (які можуть залишатись окремими юридич$
ними одиницями). В рамках застосування таких стра$
тегій формують готельно$ресторанні комплекси, коли
на паритетних умовах поєднуються готель та ресто$
ран (кафе) тощо.
3) Стратегії, пов'язані із повною інтеграцією. В пло$
щині застосування таких стратегій, за твердженням ав$
торів, використовується інтеграція ресурсної бази,
фінансів. Застосування такої форми об'єднання харак$
терний для готельних мережевих підприємств різного
рівня (регіонального, національного, міжнародного
тощо). Як справедливо зазначають І. Петрова, Б. Вікто$
ров [8, c. 53], впровадження мережевого підходу роз$
витку підприємств забезпечує отримання економію за$
трат продукції (послуг) з огляду на отримання ефекту
масштабу від придбання матеріалів (робіт, послуг) (мож$
ливість придбання за оптовими цінами).
На наш погляд, у контексті визначення системати$
зації стратегій інтеграції підприємств готельної сфери
можна виділити тимчасову стратегію інтеграції, коли в
умовах нових суспільних та політичних викликів можуть
формуватись сучасні форми партнерств готелів (готель$
них комплексів, мереж) з іншими учасниками ринку ту$
ризму, гостинності, державою (як рівноцінним партне$
ром). Це, зокрема, в період розвитку карантинних об$
межень: створення місць для розміщення для осіб, які
повинні проходити карантин (два тижні або інший
строк) (взаємодія держави та учасників ринку гостин$
ності); створення інших форм партнерства, пов'язаних
із забезпечення комфортного розміщення осіб різних
категорій тощо.
По$друге, варто відзначити підхід, оснований на
класифікації стратегій управління розвитком під$
приємств сфери гостинності, орієнтованих на складові
SWOT$аналізу (слабкі і сильні сторони, загрози та мож$
ливості суб'єктів готельного господарства) та елементи
теорії розвитку суб'єктів ринкового середовища. У цьо$
му випадку, основою даного підходу є ознака потенціа$
лу та рівня розвитку підприємств готельного господар$
ства.
У контексті зазначеного наукового підходу може$
мо відмітити систематизацію таких стратегій, представ$
лених в роботі Л. Завідної [3, с. 183—185]. За тверджен$
ням авторки, до складу стратегій вказаної категорії слід
віднести такі, зокрема:
1. Стратегії, які пов'язані із використанням сильних
сторін готельних підприємств для забезпечення реалі$
зації можливостей зовнішнього характеру. Дослідниця
вказує, що даний тип стратегій може застосовуватись у
випадку, якщо існує переважання сильних сторін су$
б'єкта сфери гостинності, і ринкове середовище може
дати більший рівень можливостей порівняно із ступе$
нем дії загроз. У рамках орієнтиру на дані стратегії
підприємства визначеної сфери повинні удаватися до
активних дій в цілях покращення власних ринкових по$
зицій через ріст власної частки, диверсифікування та
позиціонування на ринку нових видів готельних про$
дуктів (послуг).
2. Стратегії, які основані на використанні сильних
сторін готельних підприємств для усунення загроз зов$
нішнього характеру. Авторка відмічає, що зазначені
стратегії застосовуються для готельних підприємств, які
вирізняються переважанням слабких сторін і дією
сприятливих ринкових можливостей. Дослідниця ствер$
джує, що в рамках використання цих категорій повинні
орієнтуватись на посилення конкурентних позицій за
тими напрямками, які дозволяють це здійснити, і пара$
лельно ліквідувати слабкі господарські підрозділи, скон$
центрувавсь на скороченні витрат, збільшенні конкурен$
тних позицій.
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3. Стратегії, націлені на зниження рівня слабких
сторін готельних підприємств в рамках реалізації мож$
ливостей зовнішнього характеру. Авторка наголошує,
що дану категорію стратегій слід застосовувати суб'єк$
там ринку гостинності, які функціонують в умовах дії
складних ситуацій, їм слід використати стратегічний
інструментарій для використання сильних сторін в цілях
нівелювання дії загроз зовнішнього характеру, а не для
забезпечення росту обсягів діяльності (переважання
стратегічних заходів оборонного типу). Застосування
вказаних стратегій, на наш погляд, потрібне для тих го$
телів, які опинились перед зовнішніми викликами сучас$
них обмежень (карантин) та впливом конкурентів.
4. Стратегії, які передбачають зниження впливу
слабких сторін готельних підприємств і прагнення уни$
кати дії загроз зовнішнього характеру. Авторка спра$
ведливо відмічає, що таке стратегічне управління може
мати ефект тільки якщо готель (готельний комплекс) ре$
алізує інтеграцію до складу іншого учасника ринкового
середовища. В умовах відсутності ефектів від подолан$
ня слабких сторін і загроз, такі підприємства реалізу$
ють ціль нормального виходу з ринку.
Можемо зазначити, що представлений підхід до кла$
сифікації стратегій даного типу схожий із підходом,
пов'язаним із підходом щодо теорій розвитку, де ви$
діляються стратегія росту, стратегія стабілізації (стра$
тегія підтримання) та стратегія скорочення (автори
К. Шейла, Дж. Кокс, М. Кіліка [9]). При цьому стратегія
росту відповідає стратегіям, які пов'язані із використан$
ням сильних сторін готельних підприємств для забез$
печення реалізації можливостей зовнішнього характе$
ру, стратегія стабілізації — стратегіям, які основані на
використанні сильних сторін готельних підприємств для
усунення загроз зовнішнього характеру, стратегіям, які
націлені на зниження рівня слабких сторін готельних
підприємств у рамках реалізації можливостей зовніш$
нього характеру, стратегія скорочення — стратегіям, які
передбачають зниження впливу слабких сторін готель$
них підприємств і прагнення уникати дії загроз зов$
нішнього характеру. Тобто підхід Л. Завідної [3, с. 183—
185] є більш розширеним і дозволяє обрати ту страте$
гію, яка є найбільш оптимальною для діяльності готель$
ного підприємства.
У рамках другого наукового підходу слід відмітити
класифікацію стратегій даного типу, подану в роботі Г.
Булатової [1, с. 17, 18]. Відповідно до підходу дослід$
ниці, серед сучасних стратегій зазначеної категорії
можна виділити:
1. Стратегію обмеженого зростання: ставиться мета
"від досягнутого вище", яка може коригуватися разом
із зміною умов. Ризик у цьому випадку мінімальний.
Передбачає збереження готельним підприємством наяв$
ної ринкової частки та утримання своїх позицій на рин$
ку. Згідно із твердженням авторки, дана стратегія оби$
рається, якщо ринкова позиція готелю (готельного ком$
плексу) задовільна або у нього недостатньо коштів щодо
активної наступальної стратегії. Також вона може ви$
користовуватись якщо такий суб'єкт має невпевненість
стосовно проведення наступальних дій через небажані
заходи у відповідь з боку сильних конкурентів або ка$
ральні заходи з боку держави.
2. Стратегію зростання: розвиток відбувається за ди$
намічно змінюваною технологією. Дослідниця зазначає,
що її обирають готелі (готельні комплекси), які бажа$
ють забезпечити собі швидкі темпи зростання. Суб'єкт
ринку має на меті завоювати певну частку середовища,
а нерідко й зайняти лідерські позиції на новому ринку
чи у новій сфері гостинності. Г. Булатова відмічає, що
вказана стратегія може бути основана на реалізації інно$
вацій, пов'язана з великими фінансовими витратами і має
високий ступінь ризику. Однак у разі успіху можна до$
сягти дуже високих результатів. Авторка відзначає, що
вказана стратегія включає: стратегію диверсифіковано$
го росту (випуск нових продуктів (надання нових по$
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слуг) у сфері гостинності); стратегію інтегрованого ро$
сту; стратегію інтегрованого росту.
3. Стратегію скорочення, яка характеризується
установкою цілей на рівні нижче досягнутих раніше
результатів або виключенням деяких напрямів діяль$
ності, а також скороченням витрат (зменшення част$
ки бізнесу на ринку гостинності, викликане мінливи$
ми умовами). Ця стратегія передбачає скорочення
діяльності готельних підприємств, їх ліквідацію або
переорієнтацію.
4. Комбіновану стратегію. Авторка наголошує, що
на практиці готельні підприємства можуть одночасно
реалізувати не одну, а кілька стратегій. Особливо це по$
ширене у багатогалузевих компаній, зокрема, готель$
но$ресторанних комплексах, готельно$оздоровчих
організаціях тощо. Комбінована стратегія складається
з поєднання всіх попередніх стратегій. Вона підходить
великим компаніям, які здійснюють свою діяльність од$
ночасно в кількох галузях.
Можемо відмітити, що підхід авторки оснований на
теорії розвитку, є традиційним і має широке застосу$
вання в діяльності підприємств готельної сфери. Необ$
хідно зазначити, що кожна із стратегій може мати місце
у нових реаліях розвитку суспільства, економіки та го$
тельної сфери (кризові явища, карантинні обмеження,
скорочення обсягів ринку тощо). При цьому кожна із
стратегій може включати нові умови розвитку, нові види
продуктів (послуг), які мають попит.
По$третє, необхідно виокремити підхід до класифі$
кації стратегій управління розвитком підприємств сфе$
ри гостинності, сформульований в площині їх зв'язку із
інноваційністю та конкурентоспроможністю (ознака
конкурентоспроможності та інноваційності).
У межах вказаного третього підходу слід розгляну$
ти класифікацію даних стратегій, подану в дослідженні
Л. Семенової, К. Титова [5, с. 234, 235]. Зокрема, автори
зазначають, що сучасні готельні підприємства викорис$
товують такі стратегії управління розвитком:
— наступальну інноваційну стратегію, яка характе$
ризується високим рівнем ефективності та ризику. До$
слідники вказують, що цей вид стратегії вимагає вміння
швидко реалізувати нововведення, високої кваліфікації
співробітників, і здатність передбачити потреби ринку.
При використанні цієї стратегії робиться акцент на здат$
ності щодо впровадження складних інноваційних роз$
робок. Застосування даної стратегії характерне для ве$
ликих готельних мереж та консорціумів, коли в галузі
домінують кілька готелів і існує слабкий лідер (лідери).
Наступальна стратегія може бути реалізована і невели$
кими підприємствами (стартапами), які формують
зовсім новий ринок. На наш погляд, застосування такої
стратегії може мати місце в нинішніх умовах виникнен$
ня потреб до нових умов забезпечення розміщення в
карантинних обмеженнях;
— захисну (оборонну) стратегію, яка характери$
зується порівняно низьким рівнем ризику, певною за$
войованою часткою ринку та високим рівнем технічних
розробок. У рамках орієнтиру на таку стратегію, за
справедливим твердженням авторів, готелі намагають$
ся утримати ринкові позиції (зберегти рівень конкурен$
тоспроможності). Таку стратегію використовують
підприємства, які одержують значний прибуток. Ці го$
телі мають більш міцні позиції в області маркетингу,
порівняно з інноваційними розробками;
— проміжну стратегію, яка характеризується вико$
ристанням слабких сторін конкурентів та сильних сторін
готельного підприємства, а також відсутністю (на пер$
ших етапах) прямої конфронтації з конкурентами. За
реалізації цієї стратегії підприємства (переважно неве$
ликі) заповнюють прогалини у спеціалізації інших го$
телів, включаючи лідерів ринку. Аналіз довкілля та еко$
номічної ситуації, проведений під час вибору стратегії
виявляє такі ніші. Наявність слабких сторін у інших го$
телів пояснює наявність таких ніш. Така стратегія час$

www.economy.in.ua

то використовується стосовно поліпшень вже існуючих
товарів (послуг);
— стратегію поглинання, яка передбачає викорис$
тання інновацій, створених сторонніми організаціями.
Через складність розробки та різноманітності напрямків
для впровадження інновацій, готелі користуються но$
вовведеннями, розробленими як власними силами, так і
іншими. Такий підхід не лише прискорює впроваджен$
ня інновацій, але й збільшує їхню кількість, що значно
впливає на конкурентоспроможність готельного
підприємства. Ця стратегія особливо поширена в готель$
ному бізнесі через те, що готелі не мають власних ви$
робничих потужностей;
— імітаційну стратегію, якій характерне використан$
ня готелями випущених на ринок нововведеннями інших
готелів з деякими удосконаленнями та модернізацією.
Автори зазначають, що при використанні даної стратегії
за основу можуть бути прийняті інновації, розроблені
та освоєні як великими готельними підприємствами, такі
і малими інноваційними організаціями. Такі готелі ма$
ють високий організаційно$технологічний потенціал,
добре знають вимоги ринку, а часом мають досить сильні
ринкові позиції. Нерідко такі підприємства$імітатори
займають лідерські позиції ринку і стають більш конку$
рентними, аніж традиційні лідери.
Можемо констатувати, що орієнтир на зазначений
підхід може бути прийнятним для тих підприємств сфе$
ри гостинності, які націлені на підвищення конкурент$
них позицій, мають намір впровадження інновації (влас$
них або запозичених), і не передбачають вихід з ринку.
У контексті третього підходу слід виділити позиції
Ю. Давидюк, К. Шокот [2, с. 270, 271]. Автори виокрем$
люють низку стратегій різного характеру, при цьому на
увагу заслуговують саме ті, які відносяться ті, що доз$
воляють формувати конкурентні позиції готельних
підприємств. Зокрема, серед таких видів стратегій по$
трібно відмітити:
— BTL$стратегію, основану на цілеспрямованій
діяльності стосовно дії на споживачів під час прийнят$
тя рішень стосовно придбання послуг. У рамках вказа$
ної стратегії передбачено здійснення проакцій, бонусів,
представлення знижок, семплінгу тощо. Відповідно,
констатуємо, що така стратегія є стратегією локально$
го впливу та взаємодії із існуючими та потенційними
клієнтами підприємств готельної сфери;
— стратегію концентрації. Дослідники не вказу$
ють на дану стратегію напряму, але пропонують ви$
користання стратегії аутсорсингу, який оснований на
передаванні видів діяльності неосновних напрямів
іншим виконавцям (спеціалізованим підприємствам).
Відповідно, констатуємо, що в теорії стратегічного
управління відсутній вид стратегії аутсорсингу, але її
можна віднести до стратегії концентрації, коли го$
тельне підприємство для досягнення успіхів за основ$
ною діяльністю передає додаткові функції підприєм$
ствам$партнерам.
Відзначаємо, що визначені види стратегій дозволя$
ють сучасним підприємствам сфери гостинності забез$
печити позитивні результати при орієнтирі на ріст кон$
курентних позицій за певною ринковою нішею.
По$четверте, необхідно виділити підхід, оснований
на поведінковій теорії суб'єктів бізнесового середови$
ща. Зміст зазначеного підходу передбачає вибір стра$
тегій поведінки підприємств у відповідь на ринкові, еко$
номічні виклики, зокрема, орієнтир на превентивну,
реактивну, активну та пасивні стратегії розвитку в умо$
вах дії зовнішніх викликів та загроз. На нашу думку,
побудова стратегій розвитку з огляду на поведінкову
теорію є дуже важливою в нинішніх швидко змінюва$
них умовах, які не демонструють покращення для роз$
витку суб'єктів бізнесу, в тому числі готельних під$
приємств. У дослідженні Т. Пушкар, Г. Жовтяк [4, c. 118]
визначено характеристики таких поведінкових стратегій
викликів на зовнішньому кадровому ринку. На наш по$
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гляд, вказаний підхід прийнятний і для побудови пове$
дінкових стратегій управління розвитком готельними
підприємствами на рівні всіх сфер. Зокрема, автори заз$
начають, що: превентивна стратегія передбачає страте$
гічне управління за розробленими прогнозами змін зов$
нішнього середовища; реактивна — стратегічне управ$
ління, основане на реакції на зовнішні виклики (з огля$
ду на наявні ресурси), активна — стратегічне управлін$
ня, основане на активній протидії зовнішнім викликам;
пасивна — стратегічне управління, яке не передбачає
протистояння зовнішнім викликам, а включає лише
діяльність за обраними раніше напрямками. Варто заз$
начити, що пасивні поведінкові стратегії є найменш
прийнятними для нинішніх умов розвитку підприємств
сфери гостинності, оскільки не передбачають перспек$
тив їх протистояння, обумовлюють ймовірність виходу
з ринку.
ВИСНОВКИ
Було здійснено систематизацію сучасних стратегій
управління розвитком підприємств сфери гостинності.
У ході дослідження встановлено, що на нинішньому
етапі розвитку наукової думки є такі підходи стосовно
виокремлення стратегій зазначеної категорії, зокрема:
підхід, який передбачає акцент на визначенні стратегій
інтеграції у якості пріоритетних щодо розвитку
підприємств сфери гостинності на сучасному етапі впли$
ву економічних ризиків, дії суспільних загроз (визна$
чення стратегій за інтеграційною ознакою); підхід, осно$
ваний на класифікації стратегій управління розвитком
підприємств сфери гостинності, орієнтованих на скла$
дові SWOT$аналізу (слабкі і сильні сторони, загрози та
можливості суб'єктів готельного господарства) та еле$
менти теорії розвитку суб'єктів ринкового середовища
(основою даного підходу є ознака потенціалу та рівня
розвитку підприємств готельного господарства); підхід
до класифікації стратегій управління розвитком
підприємств сфери гостинності, сформульований в пло$
щині їх зв'язку із інноваційністю та конкурентоспро$
можністю (ознака конкурентоспроможності та іннова$
ційності); підхід, оснований на поведінковій теорії
суб'єктів бізнесового середовища. Серед основних пер$
спектив подальших досліджень можемо виділити на$
прям наукового обгрунтування розглянутих стратегій
щодо категорій готельних підприємств залежно від їх
ресурсного потенціалу.
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Розкрито зміст та особливості відтворювального підходу до регулювання аграрного сектора в умовах
ненасиченого агропродовольчого ринку. Визначено напрями формування системи державноQринкового
регулювання відтворювального процесу в сільському господарстві на сучасному етапі його розвитку.
Найважливішим завданням розвитку сільського господарства є забезпечення сталого відтворювальQ
ного процесу в цій галузі, збалансоване взаємозалежне його функціонування і розвиток за всіма стадіяQ
ми, включаючи виробництво, розподіл, обмін і споживання. Такий відтворювальний підхід означає
стійкість безперервного і розширеного відновлення сільськогосподарського виробництва. Зарубіжний і
вытчизняний досвід розвитку сільського господарства показує, що в умовах ринкової економіки не заQ
безпечується стійке розширене відтворення, не провадиться пропорційне і своєчасне відшкодування за
вартістю і в натурі всіх складових частин валового продукту галузі. У зв'язку з цим проблема механізмів
регулювання сільського господарства стає особливо значущою саме в воспроизводственном аспекті.
У сучасній літературі переважають два підходи до дослідження проблем регулювання сільського госQ
подарства: 1) регулювання виробництва, 2) регулювання ринку. На наш погляд, обидва підходи є кілька
односторонніми, що не дозволяють комплексно підійти до вирішення проблеми збалансованості виробQ
ничих можливостей суспільства і його потреб у продукції агропродовольчого сектору економіки. НедоQ
ліком виробничого підходу є те, що регулювання розглядається в основному з позиції повного викорисQ
тання виробничих (факторних) можливостей галузі та забезпечення зростання виробництва без достатQ
нього врахування абсолютних і платоспроможних потреб суспільства. Дослідження, присвячені регуQ
люванню агропродовольчого ринку, приділяють велику увагу збалансованості попиту, пропозиції, ціноQ
утворення, але при цьому недостатньо розробляються питання регулювання раціонального використанQ
ня наявних факторів виробництва, їх своєчасного відшкодування у вартісній та натуральній формі у взаєQ
мозв'язку з мінливими потребами суспільства в продукції галузі.
Механізм регулювання відтворення в галузі може істотно відрізнятися по етапах розвитку сільського
господарства і агропродовольчого ринку, а також по фазах відтворювального процесу. Залежно від особQ
ливостей зазначених етапів і фаз у галузі може функціонувати переважно ринковий механізм або ж різні
форми змішаного державноQринкового механізму регулювання. Форми державноQринкового механізму
відрізняються співвідношенням між ринковими і державними методами, а також спрямованістю і конкQ
ретними методами державного регулювання економіки.
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У світлі умов членства в СОТ і ефективного здійснення відтворювального процесу в регіонах важлиQ
вим напрямом є перегляд структури витрат на сільське господарство консолідованого бюджету в бік зміни
співвідношення і якісної спрямованості витрат державного і регіонального бюджетів. У світовій пракQ
тиці заходи з регулювання цін — цінові дотації, інтервенції, компенсації вартості ресурсів та інше поQ
винні допускатися тільки на державному рівні.
The content and features of the resumption approach to the regulation of the agricultural sector in the
conditions of unsaturated agricultural goods market are covered. The directions and basics of stateQmarket system
regulations are determined.
The most important task of agricultural development is to ensure a sustainable resumption process in this
area, its balanced interdependent functioning and development at all stages, including production, distribution,
exchange, and consumption. The resumption approach means sustainability of continuous and extended
development of agricultural production.
Analysis of foreign and domestic experience in field of agriculture market facilitation shows that market
economy does not provide a stable expanded resumption, and sometimes hinders proportional and timely
reimbursement of costs from all components of the gross product of the industry. The problem of agriculture
regulatory mechanisms becomes particularly significant in the domestic production aspect. In the modern
literature two approaches of agriculture regulation analysis prevail: 1) regulation of production, 2) regulation of
the market. In our opinion, both approaches are oneQsided, which cannot be claimed as a comprehensive approach
to solving the problem of balancing the productive capacity of society and its agriQfood needs. Main disadvantage
of the production approach is that regulation is considered mainly from the standpoint of full use of production
(factor) capabilities of the industry and ensure production growth without sufficient analysis of society needs.
Researches focused on the regulation of the agriQfood market pays great attention to the balance of demand,
supply, pricing, but insufficiently addresses to issues of regulations regarding rational use of production factors,
their timely reimbursement with relation to changing societal needs.
The regulation mechanism of resumption in the industry can differ significantly depending on development
stage of agriculture and agriQfood market, as well as in different phases of the resumption process. Depending on
the features of these stages and phases in the industry may operate mainly a market mechanism or various forms
of mixed stateQmarket regulatory mechanisms. Forms of state regulation of the agriculture markets varies in
mechanisms and are different between methods, as well as in direction and specific approaches.
Considering WTO membership and the effective implementation of resumption process in rural areas, an
important decision is to revise the structure of government agricultural budget expenditures and facilitate
rebalancing towards more productive ratios and ensure rationality of these expenditures. In world practice,
measures to regulate prices — price subsidies, interventions, compensation for the cost of resources, etc. should
be allowed only at the state level.

Ключові слова: державне регулювання, процес відтворення, сільське господарство, аграрний ринок.
Key words: state regulation, resumption process, agriculture, agriculture market.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найважливішим завданням розвитку сільського
господарства є забезпечення сталого відтворюваль$
ного процесу в цій галузі, збалансоване взаємопов'$
язане його функціонування та розвиток на всіх ста$
діях, включаючи виробництво, розподіл, обмін та
споживання. Такий відтворювальний підхід означає
стійкість безперервного та розширеного відновлен$
ня сільськогосподарського виробництва. Зарубіж$
ний та вітчизняний досвід розвитку сільського гос$
подарства показує, що в умовах ринкової економіки
не забезпечується стале розширене відтворення, не
здійснюється пропорційне та своєчасне відшкоду$
вання за вартістю та в натурі всіх складових частин
валового продукту галузі. У зв'язку з цим проблема
механізмів регулювання сільського господарства
стає особливо значущою саме у відтворювальному
аспекті.
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Попри достатню розробленість теорії суспільного
відтворення, комплексний підхід до організаційно$еко$
номічного забезпечення оновлення матеріально$техн$
ічної бази у сільськогосподарських товаровиробників
відсутній. Водночас посилення негативних тенденцій в
розвитку суб'єктів господарювання аграрного секто$
ру економіки вимагає концептуального підходу до за$
безпечення відтворення матеріально$технічних ре$
сурсів. У нинішніх умовах функціонування сільськогос$
подарських товаровиробників дослідження відтворю$
вального процесу набуває не фрагментарного харак$
теру, а комплексної направленості вивчення і вимагає
розробки наукових засад здійснення відтворення ма$
теріально$технічних ресурсів сільськогосподарських
товаровиробників як сукупності теоретико$методоло$
гічних положень і методичного інструментарію, які
дозволяють із позиції системного підходу взаємопов$
'язати відтворювальні потоки, забезпечити оновлення
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матеріально$технічної бази та забезпечити її економ$ ровину та продовольство. Можливості зростання по$
ічне зростання.
питу на вироблену в країні продукцію лімітуються:
розмірами доходів і рівнем насиченості потреб на$
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
селення у продовольстві, можливостями експорту
І ПУБЛІКАЦІЙ
тощо [1].
Відтворювальні процеси й раціональне використан$
Механізм регулювання відтворення у галузі може
ня ресурсів у сільському господарстві досліджували суттєво відрізнятися за етапами розвитку сільського
відомі вчені: В. Андрійчук, О. Бугуцький, А. Гальчинсь$ господарства та агропродовольчого ринку, а також
кий, В. Геєць, А. Даниленко, М. Дем'яненко, С. Дуса$ за фазами відтворювального процесу. Залежно від
новський, О. Здоровцов, М. Єрін, В. Іванишин, Д. Кри$ особливостей зазначених етапів і фаз у галузі може
санов, І. Лукінов, В. Мертенс, В. Месель$Веселяк, функціонувати переважно ринковий механізм або
О. Могильний, О. Онищенко, О. Олійник, І. Охріменко, різні форми змішаного державно$ринкового механі$
Б. Пасхавер, Г. Підлісецький, М. Пугачов, А. Стельма$ зму регулювання. Форми державно$ринкового меха$
щук, В. Трегобчук, О. Улянченко, Г. Черевко, В. Шиян, нізму відрізняються співвідношенням між ринковими
О. Шпичак, О. Шубравська та інші.
та державними методами, а також спрямованістю та
Водночас багато питань, пов'язаних із забезпечен$ конкретними методами державного регулювання еко$
ням стійкості економічного розвитку суб'єктів госпо$ номіки.
дарювання галузі, проведенням системного аналізу
В еволюційному розвитку аграрного сектора індус$
оцінки формування та відтворення матеріально$тех$ тріально розвинених держав досить чітко виділяються
нічних ресурсів у сільському господарстві на рівні три етапи. Вони відрізняються один від одного динамі$
підприємства, якісною оцінкою їх стану та забезпе$ кою відтворювальних процесів у галузі, особливостями
ченням матеріально$технічними ресурсами товарови$ формування ринкових цін на сільськогосподарську про$
робників, залишаються недостатньо вивченими й дис$ дукцію, що у свою чергу обумовлює їхню відмінність і
кусійними, що вимагає проведення подальших дослі$ за механізмами регулювання агропродовольчої еконо$
джень.
міки, за співвідношенням між ринковими та державни$
ми методами регулювання.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
У країнах із розвиненою ринковою економікою до
На основі узагальнення теоретичних досліджень 20$х ХХ ст. переважним регулюючим механізмом був
науковців запропонувати практичні рекомендації ринковий механізм конкурентного рівноваги. Панів$
щодо обгрунтування напрямків державної підтримки ною концепцією цьому етапі була неокласична кон$
відтворення потенціалу сільського господарства Ук$ цепція свободи конкуренції та ринкового саморегу$
раїни.
лювання економіки. Роль держави у регулюванні аг$
рарного сектора економіки була незначною. То був
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
етап ненасиченого агропродовольчого ринку (перший
ДОСЛІДЖЕННЯ
етап). Рівень насичення потреб населення продо$
У сучасній літературі переважають два підходи вольстві був вкрай низьким. У зв'язку з цим попит
до дослідження проблем регулювання сільського населення на продовольство був високоеластичний за
господарства: 1) регулювання виробництва, 2) регу$ доходами, і спостерігалася тенденція щодо його швид$
лювання ринку. На наш погляд, обидва підходи є кого зростання. На етапі ненасиченого ринку еластич$
дещо односторонніми, які не дозволяють комплекс$ ний попит на продовольство гнучко відображає зміни
но підійти до вирішення проблеми збалансованості ринку. Саме це зумовило висування як концептуаль$
виробничих можливостей суспільства та його потреб ну основу державної політики того періоду постулат
у продукції агропродовольчого сектору економіки. Ж.$Б. Сея, який отримав назву "закон ринку Сея".
Недоліком виробничого підходу є те, що регулюван$ Суть даного постулату: дія законів ринку веде до того,
ня розглядається в основному з позиції повного ви$ що виробництво саме створює потреби, а сукупний
користання виробничих (факторних) можливостей попит відповідає сукупній пропозиції. Таке автома$
галузі та забезпечення зростання виробництва без тичне ринкове врівноваження попиту та пропозиції
достатнього врахування абсолютних та платоспро$ обумовлює, на думку прихильників такої концепції,
можних потреб суспільства. Дослідження, присвя$ неможливість тривалих відхилень попиту та пропо$
чені регулюванню агропродовольчого ринку, при$ зиції та неприпустимість втручання держави в еконо$
діляють велику увагу збалансованості попиту, про$ міку. характеризує оптимум виробництва та відтво$
позиції, ціноутворенню, але при цьому недостатньо рення. Якщо немає шляху ринкового механізму пере$
розробляються питання регулювання раціонально$ шкод, то досконала конкуренція забезпечує перева$
го використання готівкових факторів виробництва, жають у всіх галузях, зокрема й у сільське господар$
їх своєчасного відшкодування у вартісній та нату$ ство, однаковий ступінь максимізації прибутку, яка
ральній формі у взаємозв'язку зі змінними потреба$ за умовою конкурентної ефективної рівноваги дося$
ми суспільства в продукції галузі. Усунути зазначені гається за рівності граничного доходу граничним вит$
недоліки і водночас поєднати переваги розглянутих ратам [2].
методів регулювання дозволяє відтворювальний
Міжгалузевий механізм досконалої конкуренції
підхід до регулювання аграрної економіки. Як відо$ призводить до вирівнювання в галузях ефективності
мо, теорія відтворення поєднує у собі теорію вироб$ розподілу та використання ресурсів та до вирівнюван$
ництва та теорію реалізації. К. Маркс, розробляючи ня виробничої ефективності. Ця умова конкурентної
теорію відтворення, проаналізував умови, необхідні рівноваги є водночас умовою здійснення нормального
для відтворення, які включають: 1) умови виробниц$ відтворювального процесу відповідно до потреб су$
тва (визначаються наявними виробничими можливо$ спільства. З позиції відтворення така рівновага харак$
стями); 2) умови реалізації (визначаються: пропорц$ теризується тим, що ринковий механізм за умов доско$
ійністю відтворювальної вартісної та натурально$ре$ налої конкуренції автоматично забезпечує створення
човинної структури валового продукту сільського нормальних рівних умов реалізації як простого, а й роз$
господарства та платоспроможними потребами сус$ ширеного відтворення. Ціна конкурентної ефективної
пільства у продукції галузі). Розширене відтворення рівноваги забезпечує при досконалій конкуренції одна$
сільському господарстві лімітується, з одного боку, кові рівні умови для:
наявними виробничими (факторними) можливостя$
1) відшкодування витрат виробництва, відновлення
ми, з іншого — обсягом ринку, що у кожен момент витрачених факторів виробництва (умова простого
визначається попитом на сільськогосподарську си$ відтворення);
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2) отримання нормального (середнього) прибутку,
достатнього для придбання додаткових факторів вироб$
ництва (умова розширеного відтворення);
3) кількісного та якісного нарощування виробницт$
ва продукції відповідно до потреб суспільства (умова
розширеного відтворення). ідеальна і характерна лише
для умов абстрактної досконалої конкуренції. У реаль$
ному житті ця рівновага постійно порушується через
виникнення різних бар'єрів по дорозі дії конкурентно$
го механізму [3].
На початку ХХ ст. відбулися докорінні зміни в
сільському господарстві та агропродовольчому рин$
ку індустріально розвинених держав. Ці зміни озна$
менували початок нового (другого) етапу у розвитку
агропродовольчої економіки — етапу відносного над$
виробництва за високого, але поки що не повного на$
сичення потреб. З 80$х років. ХХ ст. аграрний сектор
цих країн вступив у етап повного насичення та пере$
насичення внутрішніх потреб у продовольстві, у етап
абсолютного надвиробництва (у третій етап). На дру$
гому етапі у зв'язку з неповною насиченістю потреб у
продовольстві попит був ще відносно еластичний за
доходами та цінами. На третьому перенасиченому
етапі він стає практично нееластичною [4]. Така зміна
еластичності є одним із основних факторів, що зумов$
люють особливість кон'юнктури та характеру відтво$
рення на цих етапах.
Тенденція до сталого розширеного відтворення
змінилася на другому етапі нестійким циклічним роз$
витком сільського господарства. Розширене відтво$
рення періодично почало змінюватися депресією та
спадом виробництва. Зазначені особливості відтво$
рення в аграрному секторі економіки на етапі, що роз$
глядається, обумовлені тим, що конкурентний ме$
ханізм, з одного боку, не може різко наростити спо$
живання продовольства і попит у зв'язку з тим, що
останній в умовах високого насичення потреб став у
порівнянні з першим етапом менш еластичним, а з
іншого боку, не в змозі забезпечити швидке скорочен$
ня виробництва сільськогосподарської продукції до
рівня попиту, що склався, через нееластичність про$
позиції за цінами. Нееластичність пропозиції, його
нечутливість на ринкові регулюючі сигнали пов'яза$
на з бар'єрами на шляху міжгалузевого механізму
конкурентної рівноваги. Вони зумовлені низькою мо$
більністю ресурсів, зайнятих сільському господарстві.
Земля як специфічний сільськогосподарський фактор
виробництва практично не мобільний і не може брати
участь у міжгалузевому перезподілі надлишкових ре$
сурсів під впливом міжгалузевого механізму конку$
рентної рівноваги [5]. Необхідно зазначити, що інер$
тною, немобільною є й робоча сила сільському гос$
подарстві. Збереження ситуації відносної надмірності
ресурсів проти обсягами можливої реалізації про$
дукції при відстаючому зростанні попиту і наростаю$
чому імпорті призводить до стійкого перевищення
пропозиції над попитом.
У цій ситуації стала спостерігатися тенденція до
тривалого відхилення ринкових цін від цін конку$
рентної ефективної рівноваги. Тенденція до зани$
ження цін і доходів у сільському господарстві вия$
вилася у виникненні та загостренні проблеми ста$
лого (не короткочасного) диспаритету між цінами
на сільськогосподарську продукцію та на промис$
лову продукцію, що купується сільгосптоварови$
робниками.
З позиції відтворення зазначений стійкий між$
галузевий диспаритет цін означає, що ринковий ме$
ханізм за умов неповного насичення ринку агро$
продовольства неспроможна автоматично створю$
вати нормальні рівні у всіх галузях умови реалі$
зації розширеного відтворення. Занижені в по$
рівнянні з ціною конкурентної ефективної рівно$
ваги ринкові ціни в сільському господарстві не за$
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безпечують необхідні умови для розширеного від$
творення [6].
Отже, внаслідок стійкого заниження цін отримані
доходи у сільському господарстві виявляються ниж$
че сумарної потреби галузі у відшкодуванні і розши$
реному відтворенні чинників і результатів виробниц$
тва. Саме таким шляхом може бути підтримана ціна
на сільськогосподарську продукцію та підтягнута до
рівня ціни конкурентної ефективної рівноваги [7].
Внаслідок цього можуть бути відновлені умови, не$
обхідні для розширеного відтворення: відшкодуван$
ня витрат виробництва, відновлення витрачених фак$
торів виробництва, отримання нормального (середнь$
ого) прибутку, достатнього для розширеного відтво$
рення.
Але роль держави у цій ситуації має зводитися
не до заміни ринкового механізму регулювання, а до
створення таких умов, за яких він урівноважував би
попит та пропозицію. При цьому таке врівноважу$
вання відбувалося не за рахунок скорочення пропо$
зиції, виробництва продукції (як це робить механізм
економічної кризи), а за рахунок підвищення попи$
ту на неї. Вирішення завдання підвищення сукупно$
го попиту на сільськогосподарську продукцію та
продовольство може бути здійснено лише за певних
стимулюючих попит державних методів регулюван$
ня відтворювального процесу. У зв'язку з цим на дер$
жавну політику в аграрній сфері не могла не впли$
нути розроблена Дж.М. Кейнсом теорія ефективно$
го попиту [8]. Ця теорія стала концептуальною ос$
новою методів регулювання агропродовольчого рин$
ку, що впроваджуються на другому етапі. У дер$
жавній політиці стали широко використовуватися
методи активізації та розширення сукупного попи$
ту на сільськогосподарську сировину та продоволь$
ство. Для цього в передвоєнний і особливо в після$
воєнні періоди у західних країнах широко почала
використовуватися політика підтримання цін і до$
ходів фермерів. Ця політика є політикою створення
умов стійкого розширеного відтворення сільському
г о спо дарстві . К о рі нне змі на ко нцептуаль них
підходів та реальної політики регулювання агропро$
довольчого ринку дає підстави назвати етап непов$
ного насичення агропродовольчого ринку етапом
його державно$ринкового регулювання. Для Украї$
ни орієнтиром має бути не сучасна аграрна політика
Заходу, що застосовується в умовах перенасичених
внутрішніх потреб, а політика державно$ринкового
регулювання та розширення попиту на сільськогос$
подарську продукцію та продовольство з боку насе$
лення та держави, яка активно застосовувалася у
розвинених зарубіжних державах до 80$х років в
умовах, коли потреби на продовольство були не на$
сичені.
Проведення експансіоністської політики держа$
ви щодо розширення попиту та виробництва продо$
вольства і, відповідно, за підтримкою вітчизняних ви$
робників передбачає використання наступних ме$
тодів:
— інтервенція на аграрному ринку через здійснен$
ня політики підтримки вітчизняних виробників та за$
купівлі продукції державою;
— протекціоністські заходи щодо захисту внутріш$
нього ринку від імпортерів;
— експортні субсидії окремих продуктів.
Державне регулювання сільського господарства в
цілях забезпечення процесу розширеного відтворен$
ня повинно концентруватися на реалізації таких на$
прямів:
— формування й підтримка єдності середовища
діяльності господарюючих суб'єктів галузі із вико$
ристанням інструментів законодавчого закріплення
єдиних правил функціонування і бюджетної підтрим$
ки;
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— системне програмно$цільове використання бюд$
жетних та інвестиційних ресурсів для забезпечення
найбільш повного й ефективного використання госпо$
дарюючими суб'єктами галузі грунтово$кліматичного,
виробничого і соціального потенціалу;
— удосконалення системи наукового, інформа$
ційного, кадрового забезпечення сільського госпо$
дарства;
— організація і законодавче закріплення механізму
функціонування державного моніторингу процесів
відтворення у сільському господарстві, включаючи ціно$
вий моніторинг;
— проведення єдиної технологічної політики в га$
лузі за рахунок підтримки елітного насінництва і пле$
мінного тваринництва, встановлення єдиних державних
галузевих стандартів, системи підготовки і перепідго$
товки кадрів, регулювання трудової міграції у сільській
місцевості;
— підтримка базових підгалузей і підприємств шля$
хом здійснення структурної перебудови сільського гос$
подарства, розробки і реалізації механізмів концент$
рації засобів виробництва і землі в ефективних влас$
ників;
— розробки та реалізації єдиної кредитно$фінан$
сової політики, яка забезпечить умови для функціо$
нування про цесу ро зширено г о ві дтво рення у
сільському господарстві, використовуючи інстру$
ментарій системи пільгового кредитування, що за$
безпечує першочерговий доступ сільськогосподарсь$
ких товаровиробників до кредитних ресурсів, фор$
мування спеціалізованих пріоритетних систем стра$
хування;
— формування системи активізації інвестиційної
діяльності сільського господарства шляхом розробки
програм стимулювання приватних вітчизняних інвес$
тицій через надання інвесторам додаткових пільгових
преференцій та інших пільг при реалізації проєктів у
сфері сільського господарства;
— стимулювання розвитку альтернативної зайня$
тості у сільській місцевості, розвитку соціальної інфра$
структури села.
Заходи державної підтримки сільського господар$
ства повинні забезпечити такі умови функціонування,
за яких переважна частина сільськогосподарських то$
варовиробників буде спроможна вести розширене
відтворення за рахунок власних коштів, а також мати
можливість залучати й обслуговувати позичкові кош$
ти.
В умовах обмеженості можливостей реалізації про$
цесу повного відтворення засобів виробництва, та зва$
жаючи на дію виробничих і фінансових факторів, підви$
щується актуальність забезпечення процесу частково$
го відтворення, що подовжує термін служби технічних
засобів і розширює можливості їх використання у ви$
робництві.
Повне відтворення засобів виробництва ніколи не
відбувається без часткового, а закономірності частко$
вого відтворення зумовлені змінами: удосконаленням
конструкції технічних засобів. Будівлі, споруди, пере$
давальні пристрої в процесі виробничої діяльності зно$
шуються, що формує потребу їх повного або частково$
го відтворення.
Стратегія повного і часткового відтворення зале$
жить від терміну експлуатації технічних засобів, які
співіснують і паралельно реалізуються. Із старінням
технічного парку більшою мірою реалізується стра$
тегія часткового відтворення, яка забезпечує підтри$
мання засобів виробництва через здійснення ремон$
ту, а оновлення існуючого парку реалізується через
стратегію повного відтворення, яка передбачає
збільшення частки капіталовкладень на придбання
нової техніки. Більше того, ця стратегія залежить і від
науково$технічного прогресу, який сприяє створен$
ню нової, більш надійної техніки, що скорочує витра$
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ти на часткове відтворення. У перспективі розгля$
дається можливість мати технічні засоби, які потре$
бують менших витрат на підтримку їх у робочому
стані.
Отже, відтворення технічних засобів супро$
воджується двома паралельними економічними
процесами — повного і часткового відтворення
засобів виробництва. Засоби виробництва у про$
цесі експлуатації повинні мати відображення у
вигляді двох паралельних самостійних фінансових
потоків.
Перший потік капіталу, що формується відповід$
но до економічних законів у просторі та часі, пови$
нен відображати і забезпечувати процес створення
фонду амортизаційних відрахувань, який є цільовим
за своїм функціональним призначенням і сприяє за$
безпеченню повного відтворення засобів виробницт$
ва на існуючій або модернізованій, інноваційній ос$
нові. Реалізація повного відтворення є більш капіта$
ломістким процесом порівняно із частковим відтво$
ренням.
Другий потік капіталу повинен відображати за$
кономірності формування другого цільового фон$
ду — фонду ремонту, основною метою якого є аку$
мулювання капіталу на забезпечення часткового
відтворення, тобто, проведення необхідних ремонт$
них заходів, технічного обслуговування технічних
засобів. Його реалізація на практиці дозволяє подо$
вжити фактичні терміни експлуатації засобів вироб$
ництва, але залишковий ресурс машини після капі$
тального ремонту істотно менше ресурсу нової тех$
ніки.
Зазначимо, що кошти, які витрачаються на капі$
тальний ремонт, проходять свій кругообіг, поза ос$
новними засобами, оскільки вони належать до кате$
горії обігових і накопичуються за відповідним нор$
мами у фонді ремонту, залежно від конструкції ма$
шини. Фонд ремонту може значно перевищувати
фонд амортизації, тому що за оптимальний термін
служби витрачається коштів на підтримку у праце$
здатному стані у двічі більше, ніж коштує новий тех$
нічний засіб.
Амортизація як економічний процес виробництва
повинна забезпечити відтворення основних засобів ви$
робництва на технічно удосконаленій основі. Сучасні
будівлі, споруди, також і мобільні технічні засоби по$
винні відтворюватися на сучасній модернізованій основі,
оскільки ефективність їх використання залежить від
відповідності технологічним та організаційним особли$
востям виробництва.
ВИСНОВКИ
В умовах дефіциту засобів виробництва доціль$
ною є організація часткового відтворення для мак$
симально можливого подовження термінів їх екс$
плуатації, навіть за межами економічної доціль$
ності, з метою забезпечення стабільного функціо$
нування підприємства та продовольчої безпеки. При
цьому повне відтворення засобів виробництва може
бути реалізовано як на існуючій, так і на інновацій$
ній основі.
Закономірності руху основних засобів вироб$
ництва в межах економічно доцільних термінів
служби формують основу для введення у виробни$
чий процес нових технічних засобів завчасно до ви$
буття тих, по яких нараховано амортизацію. Нові
засо б и виро б ництва заб езпечую ть розширене
відтворення на сучасній інноваційній основі, що
сприяє поліпшенню умов її продуктивного викори$
стання.
Модернізація основних засобів виробництва пе$
редбачає конструктивні та технічні зміни з метою
поліпшення техніко$економічних показників вико$
ристання, тобто підвищення продуктивності, підви$
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щення надійності тощо. З економічної точки зору
модернізація — це додаткове залучення капіталу в
основні фонди з метою їх відтворення на розши$
реній інноваційній основі, доцільність яких обгрун$
товується розрахунком показників порівняльної
ефективності альтернативних варіантів її реалі$
зації.
Обгрунтування формування й розвитку виробни$
чо$технічного потенціалу суб'єктів господарювання
аграрної сфери повинно базуватися на економічних
закономірностях теорії руху капіталу, яка відобра$
жає техніко$економічні параметри та особливості
споживання в процесі виробництва товарів і послуг.
Відповідно до теорії руху засобів виробництва та їх
обороту розширене відтворення може бути успішно
реалізоване лише після того як, буде забезпечене
просте відтворення. Нині у вітчизняній практиці, зва$
жаючи на закономірності поставок і вибуття техні$
ки, просте відтворення не забезпечується. Пріори$
тетними завданнями сучасного етапу розвитку
сільського господарства є забезпечення рівня про$
стого відтворення на інноваційній або модернізо$
ваній основі.
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