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INSTITUTIONAL AND INVESTMENT DETERMINANTS OF THE WORLD ECONOMIC SYSTEM
DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF POST;INDUSTRIAL CHANGES

Визначено ключові інституційно;інвестиційні детермінанти розвитку світової господарської системи в умовах
постіндустріальних змін. Вказано на якісну відмінність і необхідність доповнюваності в постіндустріальній еко;
номічній системі двох ключових чинників розвитку: інформації та знань. Важливим виробничим ресурсом сусп;
ільства стає не інформація як відносно об'єктивна сутність, а знання, тобто інформація, яка засвоєна людиною і не
існує поза її свідомістю. Виокремлено низку аспектів, які підтверджують якісну відмінність і необхідність допов;
нюваності в постіндустріальній економічній системі інформації та знань. Доведено, що знання (мірою їх накопи;
чення) мають властивість швидкого самозростання. Чим більше знань накопичено, тим вищими будуть темпи їх
самозростання. Навіть у разі добровільного передання знань іншій людині властивість швидшого самозростання
їх збережеться у людини, яка їх створила або згенерувала. Таким чином, вони створюють базу для якісно нової
економічної системи. Формування економіки знань остаточно спрямовує економічну систему від притаманної інду;
стріальному суспільству певної об'єктивної основи до сфери зростання суб'єктивізму. Виявлено тенденції нарос;
таючого суб'єктивізму, зростання диспропорцій та асиметрій розвитку в умовах постіндустріалізації та глобалі;
зації як у рамках національних економічних систем, так і в світовому масштабі. Теоретично обгрунтовано аб;
сурдність варіантів розбудови егалітарного суспільства, адже не існує людей з абсолютно однаковим рівнем знань.
Доведено необгрунтованість тверджень про те, що за доби інформатизації та розвитку економіки знань відбувається
вирівнювання можливостей і доходів у суспільстві. Знання не сприяють такій рівності, а навпаки — поглиблюють
нерівність. Зроблено висновок, що розвиток особистісних якостей людини (а цей процес апріорі є тотожним акти;
візації споживання) може бути за своєю суттю більш "інвестиційним", аніж нарощування матеріальних чинників
виробничого потенціалу. Обгрунтовано, що постіндустріальні країни мають джерело інвестицій, відмінне від зао;
щаджень у традиційному розумінні цього терміна. Основним джерелом економічного розвитку постіндустріаль;
них країн стає самореінвестований інтелектуальний капітал. Це капітал, самозростання якого не скорочує обсягів
особистого споживання громадян, а фактично передбачає таке споживання. Доведено, що переважна більшість
сучасних теорій, які пропонують нові моделі світового економічного розвитку, є утопічними, відірваними від об;
'єктивної реальності, не містять глибокого теоретичного обгрунтування основних концептуальних положень.

The key institutional and investment determinants of the development of the world economic system in the conditions
of post;industrial changes are identified. The qualitative difference and the need for complementation in the post;industrial
economic system of two key factors of development are pointed out: information and knowledge. An important productive
resource of society is not information as a relatively objective entity, but knowledge, that is, information which is mastered
by man and does not exist outside his consciousness. There are a number of aspects that confirm the qualitative difference
and the need for complementation in the post;industrial economic system of information and knowledge. It is proved that
knowledge (as they accumulate) has the property of rapid self;growth. The more knowledge is accumulated, the higher will
be the rate of their self;growth. Even in the case of the voluntary transfer of knowledge to another person, the property of
faster self;growth will retain them in the person who created or generated them. Thus, they create the basis for a qualitatively
new economic system. The formation of a knowledge economy ultimately directs the economic system from the inherent
industrial society of a certain objective basis to the sphere of growth of subjectivism. Trends of increasing subjectivism,
growing disparities and asymmetries of development in the context of post;industrialization and globalization, both within
the national economic systems and globally, are revealed. The absurdity of options for building an egalitarian society is
theoretically substantiated, since there are no people with exactly the same level of knowledge. It is proved the statement
that the equalization of opportunities and incomes in society has a place to be in the age of informatization and development
of the knowledge economy. Knowledge does not contribute to such equality, but rather intensifies inequality. It is concluded
that the development of personal qualities of a person (and this process is a priori identical to the activation of consumption)
may be inherently more "investment" than the increase of material factors of production potential. It is justified that
postindustrial countries have a source of investment other than savings in the traditional sense of the term. The main
source of economic development in postindustrial countries is self;reinvested intellectual capital. It is capital whose self;
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відмітною рисою сучасного економічного розвитку

є вихід на перший план процесів постіндустріалізації та
глобалізації. У найближчій перспективі лідерство у
світовій економіці безумовно належатиме постінду$
стріальній господарській системі. Найочевиднішим на$
слідком її становлення в розвинених країнах від сере$
дини 70$х рр. ХХ ст. є формування нового міжнародно$
го порядку, що характеризується поглибленням і роз$
ширенням диспропорцій у розвитку між постінду$
стріальними країнами та іншими країнами світу. Тому
дослідження довгострокової перспективи економічно$
го розвитку країн видається продуктивним передусім у
рамках процесу постіндустріальної трансформації. Під
час дослідження закономірностей постіндустріальних
змін не можна не брати до уваги тісного взаємозв'язку
їх із надсистемними глобальними трансформаціями.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Значний внесок у розвиток теорії і методології ево$

люції економічних систем в умовах постіндустріаліза$
ції та глобалізації зробили Л. Абалкін, В. Базилевич,
Л. Бальцерович, О. Бузгалін, А. Гальчинський, В. Геєць,
П. Єщенко, В. Іноземцев, П. Леоненко, Ю. Ольсевич,
А. Ослунд, Дж. Стігліц, В. Тарасевич, А. Чухно та ін.
Проте, попри широкий спектр публікацій, залишають$
ся недостатньо розкритими глибинні, сутнісні, об'єк$
тивні причини значної асиметричності розвитку світо$
вої господарської системи в умовах глобалізації. На
основі виявлення та грунтовного розкриття причинно$
наслідкових зв'язків і чинників еволюції національних
економічних систем уможливлюється прогнозування
подальших тенденцій такої еволюції, а також розробка
науково обгрунтованих пропозицій щодо формування
моделі вітчизняного економічного розвитку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення інституційно$інвести$

ційних детермінант розвитку світової господарської си$
стеми в умовах постіндустріальних змін.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Базовими засадами розвитку постіндустріального

суспільства заведено вважати перетворення наукового
знання на безпосередній виробничий ресурс, різке зро$
стання значимості професій, пов'язаних з генеруванням
знань [1, с. 62—65]. Для формалізації нового економіч$
ного укладу, який починає домінувати в розвинених
країнах, у західній літературі широко використовують
два терміни: 1) "knowledge economy" — економіка, що
базується на знаннях, або, не так точно, але більш ємно
— "економіка знань"; 2) "information economy" — еко$
номіка, що базується на інформації, або "інформаційна
економіка" [2, с. 3]. Аналогічну термінологію широко ви$
користовують вітчизняні науковці та дослідники з
близького зарубіжжя.

Утім, слід наголосити принципову фундаментальну
особливість — сучасна економічна система має являти
собою симбіоз цих термінів. Як вважає А. Чухно, прин$
ципово важливою і вирішальною рисою нової економі$
ки є те, що вона народжує якісно новий фактор вироб$
ництва — інформацію і знання [3, с. 47]. Цим підкрес$

growth does not diminish the volume of personal consumption of citizens, but actually implies such consumption. It is
proved that the vast majority of modern theories that propose new models of world economic development are utopian,
detached from objective reality, and do not contain a deep theoretical substantiation of basic conceptual provisions.

Ключові слова: економічний розвиток, постіндустріалізація, постіндустріальна модель економічного роз�
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люється, що важливим виробничим ресурсом суспіль$
ства стає не стільки інформація як відносно об'єктивна
сутність, скільки знання, тобто інформація, яка засвоє$
на людиною і не існує поза її свідомістю.

В. Іноземцев виокремлює низку напрямів, за якими
досліджується і підтверджується якісна відмінність і не$
обхідність доповнюваності в постіндустріальній еко$
номічній системі інформації та знань:

— інформація, одного разу вироблена (згенерова$
на), стає доступною широкому колу людей, а її засвоє$
ння тією чи іншою людиною не передбачає відчуження
в кого$небудь; і навпаки, знання, які не існують в об'єк$
тивізованій формі, є доступними у своєму автентично$
му вигляді тільки людині, яка їх створила, і в принципі
невідчужуваними, оскільки будь$яке передання змінює
їхні первинні якості;

— інформація є тиражованою, а витрати на вироб$
ництво чергової копії носія її початкової версії із кож$
ним новим етапом технічного прогресу прямують до
нуля; створення ж нових знань мірою розвитку інфор$
маційної системи потребує засвоєння дедалі більшого
обсягу даних, тому кожен новий успіх у примноженні
знань вимагає докладання дедалі більших зусиль;

— придбання інформації в її об'єктивізованому виг$
ляді вимагає дедалі менших витрат, і в цьому плані
інформація є доступною й "демократичною"; навпаки,
знання виникають як наслідок досягнення особистістю
високого інтелектуального рівня розвитку, зумовлено$
го не лише рівнем освіти, а нерідко і вспадкованими чин$
никами, і в цьому смислі знання є рідкісними, вони ста$
ють основою соціальної нерівності в суспільстві [2,
с. 4].

Отже, доходимо висновку, що інформація, подібно
до виробничих ресурсів, може бути і є об'єктом влас$
ності, й у цьому плані інформаційна економіка має
схожість з індустріальною економікою; і навпаки, знан$
ня, на відміну від виробничих ресурсів, можуть бути і є
лише об'єктом володіння. Водночас знання (мірою їх на$
копичення) мають властивість швидкого самозростан$
ня (чим більше знань накопичено, тим вищими будуть
темпи їх самозростання). Навіть у разі добровільного
передання знань іншій людині властивість швидшого са$
мозростання їх збережеться у людини, яка їх створила
або згенерувала. Таким чином, вони створюють базу для
якісно нової економічної системи. Формування еконо$
міки знань остаточно спрямовує економічну систему від
притаманної індустріальному суспільству певної об'єк$
тивної основи до сфери зростання суб'єктивізму.

Суб'єктивізм, що зростає, є вагомим аргументом,
завдяки якому можна теоретично обгрунтувати аб$
сурдність варіантів розбудови егалітарного суспільства,
оскільки не існує людей з абсолютно однаковим рівнем
знань. Використання знань людьми "примножує резуль$
тати набагато ефективніше, ніж застосування будь$яко$
го іншого виробничого чинника і, як сили природи в до$
індустріальну епоху, вони (знання) перебувають поза
безпосереднім контролем суспільства загалом" [2, с. 4].
Отже, абсолютно необгрунтованими є твердження де$
яких науковців, що за доби інформатизації та розвитку
економіки знань відбувається вирівнювання можливо$
стей і доходів у суспільстві, — знання не сприяють такій
рівності, а навпаки — поглиблюють нерівність.
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Як наголошує А. Чухно, процеси, що відбуваються
сьогодні, є діалектичною протилежністю Марксового
твердження про те, що фабрична система сама сприяє
колективізації свідомості, тому всі працівники зрештою
у кінцевому підсумку почнуть розглядати себе як членів
одного класу — "трудящими масами". "Сучасні галузі
потребують ініціативних, винахідливих, освічених і
навіть індивідуалістичних робітників… Зростання попи$
ту збільшує доходи інтелектуальних власників у вигляді
ліцензійних виплат, гонорарів, заробітної плати, участі
у прибутках. До того ж така праця забезпечує не лише
гроші, а й моральне задоволення" [4, с. 129, 133]. При$
чому не слід думати: якщо всі працівники, за словами А.
Чухна, будуть "зайняті аналізом та символами", то їхні
доходи будуть більш рівними — спостерігаються зворотні
тенденції (доходи менеджерів, маркетологів, архітек$
торів, режисерів, акторів тощо значно різняться).

Становлення постіндустріальної господарської си$
стеми в розвинених країнах призвело до того, що сфор$
мувалися два вектори розвитку економічних процесів у
світовому масштабі: в переважній більшості країн і далі
розвивалося виробництво матеріальних благ, споживан$
ня яких апріорі є обмеженим, а в розвинених країнах
нарощувалося виробництво інформаційних продуктів і
знань. І кожен новий акт споживання був підставою для
розширення цього виробництва, оскільки "споживання
знань формує нові якості людини, вона відтворюється як
суб'єкт нової господарської моделі; споживання ж ма$
теріальних благ, хоч би якими масштабним воно ставало,
не давало і не може давати подібного ефекту" [2, с. 5].

Забезпечення економічного розвитку вможлив$
люється за низьких темпів зростання обсягів матеріаль$
ного виробництва. І навіть значні темпи економічного
зростання із переважанням первинного і вторинного
секторів економіки не можуть змінити статусу країни в
системі світового поділу праці та забезпечити її ста$
більний і комплексний розвиток. Нині виявляється, що
"нагромадження людського капіталу — це один із най$
важливіших елементів економічного зростання" [5,
с. 580]. В. Іноземцев вказав на специфічність впливу про$
цесів постіндустріалізації на співвідношення інвести$
ційної активності й економічного прогресу певних країн
— розвиток особистісних якостей людини (а цей процес
апріорі є тотожним активізації споживання) може бути
за своєю суттю більш "інвестиційним", аніж нарощуван$
ня матеріальних чинників виробничого потенціалу.

За умов постіндустріалізації зниження обсягів інве$
стицій у їх традиційному розумінні не є перешкодою для
сталого і поступального економічного розвитку. Окрім
того, нагромадження людського капіталу відбувається
незалежно від розмірів заощаджень, на відміну від інве$
стування в основний, обіговий капітал. Таким чином,
вочевиднюється, що постіндустріальні країни мають
нині джерело інвестицій, відмінне від заощаджень у тра$
диційному розумінні цього терміна. Основним джере$
лом економічного розвитку постіндустріальних країн
стає самореінвестований інтелектуальний капітал — ка$
пітал, самозростання якого не скорочує обсягів особи$
стого споживання громадян, а фактично передбачає
таке споживання. Індустріальна господарська модель не
має іншого джерела фінансування свого розвитку, окрім
скорочення поточного споживання і, відповідно, змен$
шення можливостей акумулювання людського (інтелек$
туального) капіталу.

Отже, нами доведено існування такого парадоксу:
процеси постіндустріалізації призводять до негативних
наслідків у світовому масштабі, а саме — формують
значні диспропорції в економічному розвитку країн, і
ці диспропорції лише посилюються в період глобалі$
зації. Якщо на національному рівні через нарощування
суб'єктивізму перерозподіл доходів державою пов'яза$
ний з певною формою примусу, то на наднаціонально$
му рівні примусовий розподіл багатства між країнами в
принципі є неприпустимим.

Нині вельми поширеною у світовому економічному
співтоваристві є теорія "глобалізації", що набула свого
розвитку у 90$х рр. ХХ ст. У рамках цієї теорії переваж$
но робляться акценти на неоліберальній моделі глоба$
лізації, тобто на експансії ліберальної моделі економі$
чного та політичного устрою "західного зразка". Ідея
глобалізації нерідко пов'язується з концепцією "відкри$
того суспільства", яку було детально розроблена
К. Поппером [6] як проект усесвітньої демократії з ме$
тою об'єднання людства на основі гуманістичних прин$
ципів.

Утім, навіть такий явний прихильник ідеї "відкрито$
го суспільства", як Дж. Сорос мусив визнати, що розви$
ток глобальної економіки не супроводжується відпо$
відним розвитком глобального суспільства [7, с. 20].
Якщо на початку 1950$х рр. США і країни Західної Євро$
пи направляли одна одній лише близько 50% своїх іно$
земних інвестицій, то сьогодні цей показник переважає
70%. 90% цінних паперів, емітованих американськими і
європейськими компаніями, належать інвесторам зі
США та ЄС" [8, с. 118].

Загалом більшість товарних і фінансових потоків не
виходять за межі постіндустріальної цивілізації, і шан$
си на включення до цієї системи інших країн зменшу$
ються. Глобалізація дає можливість розвиненим краї$
нам і міжнародному капіталу, попри державні кордо$
ни, функціонувати на території всієї планети й отриму$
вати надприбутки завдяки своєму домінантному стано$
вищу. Нині з$поміж 6,5 млрд жителів планети 2,6 млрд
вважаються бідними, вони витрачають на день не більше
2 дол. США, і таких людей стало на 36% більше, ніж у
1961 р. Близько 20% світового населення, що прожива$
ють у трьох десятках багатих країн, споживають 86%
усіх вироблених товарів і наданих послуг [9, с. 115].

Парадокс ситуації полягає в такому: визнаючи той
факт, що переваги від поглиблення міжнародного по$
ділу праці отримує передусім група розвинених країн,
інші країни не тільки вимушені брати участь у глобаль$
них процесах, а й зацікавлені в такій участі. Вибір ізо$
ляції від світового господарства призвів би зрештою до
зниження темпів зростання економіки, до загрози хро$
нічного застою через дефіцит технологічних, фінансо$
вих й інформаційних ресурсів, людського капіталу,
відсутності зовнішніх імпульсів розвитку. Водночас зав$
дяки усвідомленню причин і наслідків світової фінан$
сово$економічної кризи 2008—2009 років, навіть розви$
нені країни з'ясували, що їхні національні економічні си$
стеми є недосконалими, і це гальмує подальший прогрес
не тільки їх самих, а й усього навколишнього світу, за$
лежного від них.

Отже, стає очевидним, що необхідні глибинні зміни
в механізмі функціонування сучасної глобальної рин$
кової економіки. Більшість наукових концепцій, що про$
понують нові моделі розвитку цивілізацій, — концепція
"відкритого суспільства" (Дж. Сорос), "соціально$еко$
лого$ринкова модель" (Г. Куенг), "моральний капі$
талізм" (С. Янг), "духовний капіталізм" (П. Абурдене),
"транснаціональне, космополітичне, постмодерні$
стське суспільство" (У. Бек), "вільнолюбивий соціалізм"
(Н. Хомський), "кіберкомунізм" (К. Мей, А. Драгічевіч) —
пропонують глибоку перебудову нинішньої системи в
напрямі ще більшого обмеження надмірного проникнен$
ня ринку в неекономічні сфери життя людей, прибор$
кання індивідуалізму й егоїзму людської особистості,
сприяння більшій справедливості тощо.

Одначе, як нами було доведено вище, об'єктивна
реальність є зовсім іншою — за доби постіндустріалі$
зації відбувається формування "економіки знань", і саме
знання формують значні конкурентні переваги як окре$
мих індивідів, так і окремих країн. Таким чином, вони
стають основою соціальної нерівності в суспільстві та
спрямовують економічну систему від притаманної
індустріальному суспільству певної об'єктивної основи
до сфери наростаючого суб'єктивізму, що зростає.
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Тому постіндустріалізація якраз і породжує об'єк$
тивний процес посилення індивідуалізму людської особи$
стості. Й. Стігліц у своїй книзі "Примушуючи глобаліза$
цію працювати" [10] стверджує, що егоїстичні приватні
інтереси здатна обмежити лише держава, що стала на за$
хист суспільних інтересів і публічних благ шляхом норма$
тивно$правового регулювання і впровадження в економі$
чне життя соціально відповідальної етики. Одначе масш$
таби міждержавної добровільної допомоги, пожертвувань
тощо не можуть бути настільки значними, щоб вирішити
проблему зростання нерівності в економічному розвитку.

ВИСНОВКИ
Отже, переважна більшість сучасних теорій, що про$

понують нові моделі розвитку суспільства (у т.ч. еконо$
мічного розвитку), є утопічними, абсолютно відірвани$
ми від сучасної реальності, переважно базуються на
бажаннях, у них відсутнє глибоке теоретичне обгрун$
тування основних концептуальних положень. Також за
результатами досліджень можна також дійти виснов$
ку, що глобалізація не є основною глибинною причи$
ною наявних диспропорцій економічного розвитку
країн — такою причиною є нерівномірність процесів
постіндустріалізації. Глобалізація лише підсилює
імпульси переважного розвитку певних країн.

Проблеми, породжені глобалізацією, — зокрема
необхідність приборкання інтересів ТНК — можна роз$
в'язати розробленням відповідних механізмів і впровад$
женням нормативів (наприклад, антимонопольного за$
конодавства) на міжнародному рівні в рамках Світової
організації торгівлі та міждержавної взаємодії. Однак
куди складніше у світовому масштабі вирішити пробле$
му, породжену нерівномірною постіндустріалізацію, —
поглиблення безодні в економічному розвитку країн.

Й. Стігліц пропонує запровадити в міжнародній еко$
номіці такі правила, які б поєднували економічний зиск
із дотриманням соціальної справедливості, викорінен$
ням бідності й захистом природи [10]. Проте існує знач$
на ймовірність того, що цих правил, навіть якщо вони й
будуть розроблені, не дотримуватимуться розвинені
країни. Красномовним прикладом цього є факт непідпи$
сання Китаєм і США (найбільшими забруднювачами
атмосферного повітря) Кіотського протоколу, що об$
межує і регламентує викиди шкідливих газів в атмосфе$
ру. Причому створення наддержавних органів, системи
міждержавного регулювання наднаціональної еконо$
міки навряд чи розв'яже зазначену проблему (це мож$
ливо лише в рамках гіпотетичного політичного союзу, а
його формування ми вважаємо нині нереальним).

Тезу, згідно з якою навіть у рамках економічного
союзу цю проблему вирішити дуже складно, можна
підтвердити на прикладі Європейського Союзу, адже
надто відчутною є різниця в економічному розвитку
Німеччини, Великої Британії, з одного боку, і Греції,
Іспанії та Ірландії — з іншого. Ніхто не може примуси$
ти німців, які володіють більшими знаннями (а знання,
як відзначено вище, мають властивість швидкого само$
зростання), перерозподіляти свій добробут на користь
греків, іспанців чи ірландців. Відбуваються процеси кре$
дитування, надання певної допомоги, однак вони не
можуть розв'язати проблему загалом.

У контексті зазначеного слід наголосити, що роз$
роблення і впровадження наздоганяючої моделі ево$
люції (поступового розвитку) вітчизняної економічної
системи не принесе очікуваних результатів — необхід$
но свідомо стимулювати трансформаційні процеси,
спрямовані на прискорену постіндустріалізацію. Інакше
участь України у процесах глобалізації принесе пере$
важно негативні наслідки.
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У статті проаналізовано зміни показників доступності житла для громадян України у 2018—2019 ро;

ках. Досліджено соціальну та комерційну доступність житла. Застосовано авторську методику визна;

чення комерційної доступності житла. Визначено фактичні значення комерційної доступності житла у

2018—2019 роках та тенденції їх динаміки. Встановлено, що фактична результуюча траєкторія у 2018—

2019 роках вказує на те, що комерційна доступність житла у цей період значно підвищилась і напрям цієї

траєкторії фактично збігається з напрямом максимального збільшення доступності житла для громадян

України.

Проведене дослідження показало, що державна влада в останні роки фактично відсторонилась від

вирішення проблеми соціальної доступності житла для найбідніших громадян. Одночасно яскравим про;

явом правильної політики державної влади і Національного банку України стало суттєве зростання у

2018—2019 роках коефіцієнта комерційної доступності житла.

The article analyzes the change of indicators of housing affordability for citizens of Ukraine in 2018—2019

years. The social and commercial housing affordability was studied. The author specifies the method for

determining the commercial availability of housing. The actual values and commercial availability of social

housing in the years 2018—2019 and trends of their dynamics were defined. It was established that the actual

overall trajectory in the years 2018—2019 indicates that the commercial availability of housing increased in this

period and the direction of this trajectory actually coincides with the tendency to maximum magnification of

housing availability for the citizens of Ukraine.

The conducted research has shown that the state authorities have in recent years effectively removed the

solution to the problem of social accessibility of housing for the poorest citizens.

At the same time, a significant manifestation of the right policy of the State Government and the National

Bank of Ukraine was a significant increase in the commercial housing affordability ratio in 2018—2019.

The period of accumulation of the initial mortgage contribution decreased to 5,3 years, with the index of

commercial affordability of housing reached a record since 2011, the value of 21%.

Such trends can be explained by the fact that after the sharp fall of the hryvnia against the US dollar in 2014,

hryvnia house prices increased several times, and the purchasing power of citizens fell sharply. Accordingly,

housing affordability has become minimal.

After that, in 2015—2017, housing prices in dollar terms fell sharply against the background of stabilization

of the hryvnia.

At the same time, a gradual substantial increase in the minimum wage by the Government of Ukraine in

recent years has led to an increase in average wages and an increase in household incomes.

In 2019, the hryvnia against the US dollar has grown significantly, and house prices, typically denominated

in US dollars, have remained stable. As a result, the index of commercial affordability of housing began to increase

significantly.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема доступності житла для громадян Украї$

ни за роки незалежності лише поглибилась.
З року в рік зменшується кількість сімей і одиноких

громадян, які отримують житло з числа тих, котрі пе$
ребувають на квартирному обліку, тобто знижується
соціальна доступність житла. Українські автори прак$
тично не займаються дослідженнями динаміки доступ$
ності житла для громадян України.

Ця стаття є продовженням ряду статей автора, які
були присвячені моніторингу соціальної і комерційної
доступності житла з 1990 року по 2017 рік [1; 4; 16].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Житловій проблемі в Україні присвячено значну

кількість наукових досліджень [5; 7; 8].
Ситуацію з доступністю житла в Україні стали ви$

вчати також і міжнародні організації [2].
У жовтні 2018 р. Уряд України прийняв Постанову

№819 "Про деякі питання забезпечення громадян до$
ступним житлом" [3].

Фахівці одностайні: доступність житла в нашій дер$
жаві вкрай низька у порівнянні з розвиненими країна$
ми.

Водночас слід зазначити, що фактичні оцінки дос$
тупності житла для різних категорій громадян України
здійснюються дуже рідко.

Найчастіше автори ототожнюють доступність жит$
ла з його вартістю [11]. Але житло є одним з найдорож$
чих товарів і придбання житла з одномоментною повною
сплатою його вартості не тільки в Україні, а і у світовій
практиці є частіше винятком, ніж правилом.

У більшості випадків у разі придбання житла гро$
мадяни користуються іпотечним кредитуванням та
різноманітними програмами державної підтримки.

У разі отримання іпотечного кредиту на придбання
житла враховується не тільки можливість громадянина
(домогосподарства) обслуговувати іпотечний кредит, а
також і такий важливий елемент, що визначає мож$
ливість доступу до житла, як наявність суми грошових
коштів, достатньої для сплати початкового внеску.

Початковий внесок громадянина (аванс) на придбан$
ня житла також є значною величиною (від 30% до 50%
вартості житла) і виступає обмежувальним фактором
доступності житла.

Існують різні методологічні підходи щодо визначен$
ня доступності житла.

На думку, дослідників в основі формування комер$
ційного та соціального попиту на житло лежать різні
базові концепції задоволення житлових потреб [12].
Тому необхідно окремо виділяти соціальну та комерц$
ійну доступність житла.

Поняття соціальної доступності житла вводиться
стосовно тих категорій громадян, які через низькі до$
ходи не можуть без державної підтримки вирішити на$
явну у них проблему невідповідності їхніх житлових
умов прийнятим у суспільстві мінімальним житловим
стандартам.

Загальноприйнятим індикатором соціальної доступ$
ності житла є частка громадян, які отримали житло про$

Thus, further enhancement of the effectiveness of income policy, macroeconomic stabilization and

strengthening of the national currency may allow Ukraine to move closer to the European standards of housing

affordability for citizens in the medium term.
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тягом року у загальній кількості громадян, які потре$
бують соціального житла.

Під комерційною доступністю житла розуміють, як
правило, доступність іпотечних кредитів, для якої різни$
ми авторами розроблено ряд показників [13].

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
У дослідженні планується здійснити оцінку змін

показників доступності житла для громадян України у
2018—2019 роках для виявлення їх фактичних тенденцій
та розроблення практичних рекомендацій щодо підви$
щення рівня як соціальної так і комерційної доступності
житла.

Цієї статтею автор також запроваджує системний
моніторинг показників соціальної і комерційної доступ$
ності житла для громадян України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Громадяни України у 2—3 рази гірше забезпечені
житлом, ніж громадяни розвинених країн, а абсолютна
більшість житла збудована в Україні за часів СРСР і це
житло часто перебуває у передаварійному стані.

Соціальна доступність житла стає мінімальною.
Наприклад, у 2014 році житло отримали близько 3000 сі$
мей та одиноких громадян, що перебували на квартир$
ному обліку, а це удвічі менше, ніж у 2013 році.

Станом на початок 2015 року в Україні на квартир$
ному обліку перебувало 657 тис. сімей та одинаків. Вод$
ночас починаючи з 2015 року, Державне статистичне
спостереження за формою №4$житлофонд (річна)
"Квартирна черга та надання житлових приміщень" ска$
совано.

Враховуючи, що середній розмір домогосподарств
в Україні в 2015 році становив 2,59 особи, отримуємо
загальну кількість громадян, які були лише офіційно
зареєстровані як такі, що потребують житла, майже
1,7 млн. Однак вищенаведені цифри стосуються лише
офіційної статистики. В реальності незадоволені потре$
би в житлі має значно більша кількість членів українсь$
кого суспільства. Це стосується зокрема молоді, яка
офіційно зареєстрована в невеликих містах та селах, але
працює у великих містах і формує величезний тіньовий
ринок оренди житла.

Зміни соціальної доступності житла для громадян
України протягом 1990—2017 років розглянуті автором
у дослідженні [1]. З наведеного дослідження очевидно,
що соціальна доступність житла в Україні була низькою
у всі роки незалежності. Адже не можна вважати прий$
нятним середній термін перебування в житловій черзі
майже 30 років (1995 рік), не кажучи вже про 154 роки
(2011 рік) і 313 років (2017 рік). Особливо слід наголо$
сити, що коефіцієнт соціальної доступності житла для
громадян в Україні стрімко падав починаючи з 1990 року
до 2010 року, а у 2011—2017 роках досяг критично низь$
кого рівня.

У 2018—2019 роках ця тенденція ще поглибилась.
Враховуючи, що внаслідок бойових дій на сході в Ук$
раїні приблизно 1,5 млн осіб є вимушеними пересе$
ленцями, які потребують житла, проблема доступ$
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ності соціального житла стала просто катастрофіч$
ною.

Держава не в змозі вирішити цю проблему в корот$
костроковій перспективі, про що свідчать цифри, перед$
бачені у державному бюджеті України за програмою
"Доступне житло". У 2017 році було передбачено 30 млн
грн (житло для 65 домогосподарств ВПО), а у 2018—
2019 роках по 100 млн грн (по 300 домогосподарств ВПО
у рік) [2]. Така ситуація свідчить про те, що державна
влада в останні роки фактично відсторонилася від про$
блеми забезпечення соціальної доступності житла і не
виробила сучасних ефективних інструментів вирішення
житлової проблеми громадян, які потребують соціаль$
ного житла.

Здійснимо тепер аналіз комерційної доступності
житла, оскільки переважна більшість громадян по$
ліпшує житлові умови, використовуючи ринкові механ$
ізми.

Під комерційною доступністю житла розуміють, як
правило, доступність іпотечних кредитів, для якої різни$
ми авторами розроблено ряд показників [9].

Чисельною характеристикою комерційної доступ$
ності житла, як правило, приймають індекс доступності,
який визначається як відношення платоспроможного
попиту до пропозиції на ринку житла.

У зарубіжній і вітчизняній економічній теорії про$
понуються різні підходи до виведення його значення.

Так, Національна асоціація ріелторів США засто$
совує показник (аffordability index) — індекс доступ$
ності, який розраховується так:

%100

mI
MIАI ⋅

= (1),

де MI — середній дохід домогосподарства, гр. од.;
 

mI  — дохід, необхідний для отримання і обслуговуван$
ня довгострокового іпотечного кредиту, достатнього
для придбання середнього за вартістю житла, гр. од.

Цей показник орієнтований на визначення доступ$
ності житла через іпотечний механізм. Значення показ$
ника, рівне 100%, свідчить про доступність житла за
умови його придбання через запозичення довгостроко$
вого іпотечного кредиту, оскільки середній дохід домо$
господарства відповідає доходу, необхідному для здо$
буття такого кредиту. Однак цей показник охоплює
лише один з блоків іпотечної схеми — вимоги іпотеч$
них кредиторів до позичальника, але залишає поза ува$
гою інший — можливість позичальника зібрати кошти
на початковий внесок. Адже формула (1) коректно ви$
значає доступність житла лише в разі нульового пер$
шого внеску, тоді як у випадку його значної величини
громадянин чи сім'я, які претендують на іпотечний кре$
дит, повинні спочатку накопичити суму, еквівалентну
початковому внеску.

У методиці ООН$ХАБІТАТ індекс доступності жит$
ла визначається кількістю років, необхідних середньо$
статистичній сім'ї для накопичення коштів на придбан$
ня середньостатистичного житла за умови, що всі до$
ходи домогосподарства будуть направлені на означені
цілі:

D
CID = (2),

де ID — індекс доступності житла; D  — середній
дохід домогосподарства, гр. одиниць/рік; C  — середня
вартість житла, грошових од. (площа квартири не вра$
ховується).

Індекс доступності, визначений за (2) — найпрості$
ший показник, що розраховується на основі статистич$
ної інформації про ціни на житло і доходи населення.

Окремі автори для розрахунку доступності житла
використовують методику ООН$ХАБІТАТ, але на
відміну від неї приймається, що домогосподарство скла$
дається з трьох осіб, а площа необхідної квартири скла$
дає 54 м2 [15].

З врахуванням вищеозначеного індекс доступності
розраховується так:

123
54
⋅⋅

⋅
=

Cd
VmId (3),

де Vm — вартість 1 м2 житла, гр. одиниць; Cd — се$
редньомісячний дохід, гр. од.; — площа умовної квар$
тири, м2; 3 — число членів домогосподарства, осіб; 12 —
кількість місяців в році.

Слід погодитися з Сердюк А. В., що недоліком фор$
мули (3) є відсутність врахування витрат домогоспо$
дарств [10]. Такі витрати мають бути враховані, хоча б
на рівні прожиткового мінімуму. Тоді уточнена форму$
ла (3) буде мати такий вигляд:

123)(
54

⋅⋅−
⋅

=
VdCd

VmId (4),

деVd  — середньомісячні витрати на одного члена
сім'ї.

Наведені методики, на нашу думку, потребують
вдосконалення.

Нами пропонується оцінювати комерційну до$
ступність житла за двома параметрами: кількість років,
потрібних для накопичення домогосподарством суми,
еквівалентної початковому внеску з врахуванням ви$
трат, та відношення доходів домогосподарств до
витрат по обслуговуванню кредиту (з врахуванням ви$
мог банків).

Перший показник визначається за формулою:

123)( ⋅⋅−
=

VdCd
VрТ (5),

де Т  — період накопичення початкового внеску в
роках; Vр  — початковий внесок при придбанні житла
по іпотечній схемі в грошових одиницях. Цей показник
залежить від такого параметру іпотечної схеми, як час$
тка кредиту у вартості житла (LTV).

Другий показник визначається за формулою (4).
Формули (4) і (5) можуть бути вдосконалені і спро$

щені. Перший показник ми розрахуємо за формулою:

122: ⋅
=

CD
VрТ (6),

де CD — фактичні доходи в середньому на місяць у
розрахунку на одне домогосподарство (сім'ю) в Україні
в гривнях; 2 — коефіцієнт, який визначає, що частка пла$
тежів по іпотечному кредиту в доходах позичальника
складає 50%.

Другий показник є індексом доступності житла за
іпотечною схемою mІD  і розраховується за наступною
формулою:

%1002:

m
m I

CDІD ⋅
= (7),

де mI  — дохід, необхідний для отримання і обслуго$
вування довгострокового іпотечного кредиту.

Таким чином, доступність житла за іпотечною схе$
мю буде характеризуватись точкою, координати якої
відповідатимуть індексу доступності за іпотечною схе$
мою (7) та мінімальному періоду, необхідному для на$
копичення суми початкового внеску при придбанні жит$
ла за іпотечною схемою (6).

Розрахунок координат комерційної доступності
житла у 2018—2019 роках за іпотечною схемою в Ук$
раїні наведено в табл. 1.

На основі результатів, наведених у таблиці 1, а також
враховуючи результати попередніх досліджень [1], побу$
дуємо траєкторію доступності жила для громадян Украї$
ни за іпотечною схемою у 2011—2019 роках (рис. 1).

Як бачимо на рисунку 1 комерційна доступність жит$
ла у 2011—2019 роках змінювалась за складною траєк$
торією.

У 2011—2012 роках вона набула позитивного напря$
му, але вже у 2012—2013 роках доступність суттєво
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знизилась і у 2013—2014 роках траєкторія доступності
житла була спрямована у напрямку максимального зни$
ження доступності житла.

З 2015 року, а особливо у 2016—2017 роках тенден$
ція змінилась на позитивну, тобто траєкторія комер$
ційної доступності житла для громадян України була
спрямована у напрямку збільшення доступності житла.

У 2018—2019 роках позитивні тенденції поглибились
і у 2019 році показник комерційної доступності житла
для громадян України став найвищим за період моніто$
рингу автором вказаного показника з 2011 року. А саме:
період накопичення початкового внеску по іпотечному
кредиту знизився до 5,3 років і водночас індекс комер$
ційної доступності житла досягнув рекордного з
2011 року значення 21%.

Такі тенденції можна пояснити тим, що після різко$
го обвалу курсу гривні по відношенню до долара США
у 2014 році гривневі ціни на житло зросли в рази, а ку$
півельна спроможність громадян катастрофічно упала.
Відповідно і доступність житла стала мінімальною.

Після цього у 2015—2017 роках різко знизились ціни
на житло у доларовому еквіваленті на фоні стабілізації
курсу гривні.

Водночас поетапне суттєве збільшення Урядом Ук$
раїни мінімальної заробітної плати в останні роки при$
звело до збільшення середніх заробітних плат і зрос$
тання доходів домогосподарств.

 У 2019 році курс гривні по відношенню до долара
США суттєво зростав, а ціни на житло, як правило, но$
міновані в доларах США, залишались стабільними. Як
наслідок, суттєво став зростати індекс комерційної до$
ступності житла.

ВИСНОВКИ
Дослідження виявило, що у 2018—2019 роках відбу$

лись суттєві зміни показників доступності житла для
громадян України.

Коефіцієнт соціальної доступності житла в Україні
продовжував знижуватися і досяг критично низького
рівня, що свідчить про те, що державна влада фактично

Роки Показники 2018 2019 
Вартість 1 кв. м житла в Оболонському районі м. Києва, $ 865 875 
Фактичні відсоткові ставки за іпотечними кредитами в 
національній валюті, % 

23 20 

Термін кредиту, років 10 10 
Вартість квартири площею 54 кв. м, $ 46710 47250 
Частка іпотечного кредиту у вартості житла, % 60 60 
Сума іпотечного кредиту, $ 28026 28350 
Середньорічний курс, грн/$ 27,15 24,12 
Сума іпотечного кредиту, грн 760906 683802 
Щомісячний платіж, грн 20925 17095 
Частка платежів по кредиту в доходах позичальника, % 50 50 
Необхідний сукупний дохід в місяць, грн 41850 34190 
Фактичні доходи в середньому на місяць у розрахунку на 
одне домогосподарство (сім'ю) в Україні, грн 

 
12572 

 
14347 

Початковий внесок по іпотечному кредиту, грн 507271 455868 
Частка доходу домогосподарства (сім'ї), яка може бути 
спрямована на накопичення початкового внеску та 
обслуговування іпотечного кредиту, грн/місяць 

 
6286 
 

 
7174 

Період накопичення початкового внеску, роки 6,7 5,3 
Індекс доступності житла за іпотечною схемою, % 15 21 

Таблиця 1. Показники комерційної доступності житла в Україні у 2018—2019 роках

Джерело: розраховано автором згідно з даними [14].

Джерело: побудовано автором згідно з таблицею 1 і попередніми дослідженнями [1].

Рис. 1. Траєкторія комерційної доступності житла у 2011—2019 роках
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відсторонилась від проблеми соціальної доступності
житла і не виробила сучасних ефективних інструментів
вирішення житлової проблеми найбіднішого прошарку
громадян, які потребують соціального житла.

Одночасно яскравим проявом правильної політики
державної влади і Національного банку України стало
суттєве зростання у 2018—2019 роках коефіцієнта ко$
мерційної доступності житла.

Отже, подальше підвищення ефективності політи$
ки доходів, макроекономічна стабілізація і укріплення
національної валюти можуть дозволити Україні в серед$
ньостроковій перспективі наблизитись до Європейських
стандартів індексів доступності житла для громадян.

Крім того, на нашу думку, в Україні слід запровади$
ти запропоновані нами ощадно$кредитні механізми [6]
та імплементувати в нашій державі кращі зразки Євро$
пейського досвіду державної житлової політики.
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INVESTMENT MECHANISM FOR GRANTING COMPETITIVENESS OF AGRARIAN ENTERPRISES

У статті розглянуто стратегічні пріоритети інвестиційного забезпечення аграрних підприємств з

урахуванням світового досвіду; доведено доцільність впровадження дієвого комплексного механізму

інвестування агроформувань з метою зміцнення конкурентоспроможності та економічного зростан;

ня, підвищення рівня якості життя сільського населення і його зайнятості, оновлення технічної та ма;

теріально;технологічної бази в сільськогосподарському виробництві. Сформовано пріоритети інвес;

тиційного забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних аграрних підприємств за товарним,

маркетинговим, торгово;технологічним, управлінським, ринковим та соціально;економічним напря;

мами. Доведено домінуючий влив інвестицій на економічне зростання аграрних підприємств, забезпе;

чення ефективного сталого розвитку аграрної сфери, підвищення рівня якості життя сільського насе;

лення і його зайнятості, оновлення технічної бази в сільськогосподарському виробництві, зважаючи

на це, доцільною є розробка й формування дієвого комплексного механізму інвестування агроформу;

вань для забезпечення їх конкурентоспроможності

Визначено очікуваний ефект реалізації механізму інвестування у сучасному сільському госпо;

дарстві, а саме: використання розробок аграрної науки, стимулювання зацікавленості агробізнесу у їх

впровадженні та фінансової підтримки галузі. Цілями комплексного механізму інвестування агрофор;

мувань визначено: управління показниками доходності і ризиків агроінновацій та проектів, що реалі;

зуються аграрними підприємствами; створення прозорих інформаційних потоків, що забезпечувати;

муть рівний доступ до інформації обох учасників інвестиційних відносин; системне посилення інвес;

тиційного іміджу агроформувань; чітке визначення стратегічних цілей та напрямів конкурентоспро;

можного розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Конкуренція в аграрному секторі на сьогодні є од$

ним із постійно діючих чинників розвитку сільськогос$
подарських підприємств. Конкурентне середовище ха$
рактеризується своєю мінливістю, стахостичністю та
наявністю сталих біфуркацій, що стимулюють агрови$
робників до пошуку та впровадження нових механізмів
конкурентоспроможного розвитку. Інвестиційний ме$
ханізм відіграє провідну роль при формуванні конкурен$
тних стратегій, стимулює активізацію інноваційної
активності, прискорює реагування на зміни кон'юнкту$
ри ринку та своєчасність провадження відповідних
структурних змін у виробничій політиці, дозволяє фор$
мувати нові підходи у системі управління аграрних під$
приємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням формування механізмів управління аграр$
ними підприємствами присвячено наукові дослідження
провідних українських науковців$економістів в аграрній
сфері: В. Білошапки, О. Величка, І. Вініченка, О. Гуд$
зинського, Н. Демчук, О. Єрмакова, Л. Катан, Ю. Кири$
лова, Ю. Лупенка, М. Маліка, О. Скидана, О. Чернеги
та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою дослідження є обгрунтування доцільності
впровадження дієвого комплексного механізму інвес$
тування агроформувань з метою зміцнення їх конкурен$
тоспроможності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

На сучасному етапі від фінансово$кредитного й інве$
стиційного механізму значною мірою залежить віднов$
лення і зростання виробничого капіталу, підвищення
рівня виробництва та конкурентоспроможності про$
дукції, вирішення всього спектру соціально$економіч$

The article considers the strategic priorities of investment support of agricultural enterprises considering

the world experience; the expediency of introducing an effective integrated mechanism for investing in agro;

formations with the purpose of strengthening competitiveness and economic growth, improving the quality of

life of the rural population and its employment, updating the technical and material and technological base in

agricultural production has been proved. Priorities of investment provision of competitiveness of domestic

agricultural enterprises in commodity, marketing, trade and technological, managerial, market and socio;

economic directions have been formed. The dominant influence of investments on the economic growth of

agricultural enterprises, ensuring the effective sustainable development of the agricultural sector, improving

the quality of life of the rural population and its employment, updating the technical base in agricultural

production is proved for their competitiveness.

The expected effect of the implementation of the investment mechanism in modern agriculture is determined,

namely, the use of agrarian science developments, stimulation of agribusiness interest in their implementation

and financial support to the industry. The objectives of the integrated mechanism of investing in agro;formations

are defined management of indicators of profitability and risks of agro;innovations and projects implemented

by agricultural enterprises; creation of transparent information flows that will provide equal access to information

of both participants of investment relations; systematic strengthening of the investment image of agricultural

companies; clear definition of strategic goals and directions of competitive development.

Ключові слова: аграрні підприємства, інвестиції, інвестиційний механізм, інновації, конкурентоспро�
можність, система управління, стратегія підприємства, управління підприємствами.

Key words: agrarian enterprises, investment, investment mechanism, innovations, competitiveness, management
system, enterprise strategy, enterprise management.

них проблем галузі. Економічний механізм підтримки в
розвинутих країнах світу сільського господарства пе$
редбачає субсидування держави в обсязі 20—80 % вар$
тості виробленої аграрної продукції. Так, наприклад, у
США федеральні бюджетні асигнування на сільське гос$
подарство виділяються у вигляді прямих грошових вип$
лат, пільгових кредитів, безвідсоткових позик, безпо$
воротних платежів. Фермерам надаються податкові
пільги на інвестиції, пролонгація платежів за кредита$
ми. У Німеччині стимулюється виробництво екологіч$
ної чистої продукції. Фермам, що ведуть альтернативне
землеробство, належить 3,7 % сільгоспугідь країни і
вони отримують 200 євро/га прямих виплат у рік. Дер$
жавна політика у сфері кредитного забезпечення
сільського господарства серед інших заходів передба$
чає пом'якшення умов одержання кредитних ресурсів.
З метою стабілізації фінансового становища госпо$
дарств у країнах заходу було розроблено і реалізовано
кредитні програми для аграрної сфери. Цими програ$
мами передбачалося покращити систему кредитування
власників ферм та їхніх об'єднань на основі залучення
фермерських кооперативів і кооперативних банків,
коштів компаній і фірм, що працюють в аграрному бізне$
су [5].

Основними напрямами інвестування у провідних
країнах світу є: придбання сільськогосподарської тех$
ніки, впровадження інноваційних технологій виробниц$
тва, що передбачають ресурсозбереження та еко$
логічність, модернізація сільського господарства, яка
буде одним із чинників пропонування ринку одним із
чинників пропонування ринку конкурентоспромож$
ності продукції. З цією метою кредитною політикою
західних держав передбачено пільгові умови кредиту$
вання, а саме: відсоткова кредитна ставка від 3 до 9 %,
для кооперативів пільгова кредитна ставка коливаєть$
ся від 4 до 4.4 %. Крім того, у США, наприклад, ферме$
рам що постраждали від стихійних лих, надаються
пільгові кредити для відшкодування збитків у галузі тва$
ринництва і рослинництва, а також за втрачений
сільськогосподарський інвентар та інше майно [3].
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Одним із напрямів активізації інвестиційної діяль$
ності в сільському господарстві за кордоном є механізм
оподаткування, який включає: податки на прибуток (чи$
стий дохід) корпорацій; нерухомість, зокрема землю;
капітал, що інвестується, або приріст основного капі$
талу; додану вартість; соціальне страхування найманої
робочої сили; акцизи. На податки пересічний фермер
США відраховує 2,5—3% від усіх своїх витрат. Основ$
ними вважаються податки з прибутку і з нерухомості.
Такий механізм оподаткування пов'язаний із наданням
широкого спектру пільг. Особи, що відкривають нове ви$
робництво в Єгипті, на 10 років звільняються від сплати
податків. У переважній більшості країн законодавчо
дозволено використовувати землю як кредитне забез$
печення або заставу для отримання кредиту. За даними
Європейської іпотечної федерації, сумарна вартість
кредитів, що діють, під заставу нерухомості в Європі
3,4 трлн євро, або 40 % усіх банківських активів. Світо$
ва практика свідчить про те, що система поєднання бан$
ківських і земельних капіталів виробила особливі фінан$
сово$кредитні інститути. Сюди можна включити зе$
мельні банки, сільськогосподарські та комерційні бан$
ки, товарно$кредитні корпорації, асоціації виробничо$
го кредиту, адміністрації у справах фермерів, не$
банківські кредитні організації (іпотечні агентства). Як
інструменти державної політики та регулювання цін у
зарубіжних країнах реалізуються також програми, які
мають на меті пряму підтримку доходів фермерів, зок$
рема програми компенсаційних платежів, гнучких ви$
робничих контрактів, страхування. Програма компен$
саційних платежів сприяла підвищенню доходів вироб$

ників, захистивши їх від непередбачених коливань кон$
'юнктури ринку [2]. Особливі методи підтримки доходів,
розроблені Євросоюзом, передбачають високі ціни на
продовольство, вироблене в країнах Співдружності, а
надлишкові запаси продовольства продаються іншими
країнами світу за цінами, нижчими ніж на світовому
ринку.

Урахування та адаптація світового досвіду дозволяє
формувати пріоритети інвестиційного забезпечення
конкурентоспроможності вітчизняних аграрних
підприємств та здійснювати його за товарним, марке$
тинговим, торгово$технологічним, управлінським, рин$
ковим та соціально$економічним напрямами (рис. 1).

Для нарощування потенціалу збільшення обсягів
інвестиційного забезпечення аграрних підприємств не$
обхідно залучати інвестиції з внутрішніх (прибуток,
амортизаційні відрахування, страхові відшкодування,
іммобілізовані оборотні активи, внутрішні фінансові зо$
бов'язання) та зовнішніх (банківські та бюджетні кре$
дити, недержавні інвестиційні інституції, пайові, безо$
платні та благодійні внески, гранти) джерел.

Джерела інвестиційних ресурсів для аграрних
підприємств доцільно розподілити на внутрішні та
зовнішні. До внутрішніх джерел інвестиційного забез$
печення розвитку інноваційного потенціалу агроформу$
вань варто віднести кошти місцевого бюджету, власні
кошти підприємств, амортизаційні відрахування, лізинг.
До зовнішніх джерел належать централізовані державні
кошти та прямі іноземні інвестиції.

Здійснення інноваційного процесу забезпечується
надходження коштів з різних джерел. Інвестиційним

Рис. 1. Стратегічні пріоритети розвитку інвестиційного забезпечення аграрних підприємств
за функціональними складовими

Джерело: сформовано авторами.
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джерелом можуть бути власні фінансові ресурси аграр$
них підприємств, кошти юридичних і фізичних осіб,
державних кредитних організацій, міських бюджетних
організацій, тощо. Основним джерелом фінансування
нині залишаються власні кошти. За відсутності меха$
нізму залучення їх в інноваційну сферу економічний
ріст аграрних підприємств неможливий. Тому існує
потреба створення на регіональному рівні системи сти$
мулів, щоб використання нових технологій стало еко$
номічно вигідним для підприємств аграрної сфери.
Підвищення фінансової самостійності аграрних
підприємств, що визначає фінансову самодостатність,
можливе на основі зниження податкового навантажен$
ня на господарюючих суб'єктів, широкого запровад$
ження прискореної амортизації активної частини ос$
новних фондів, реорганізації системи оплати праці та
інших заходів. Адже якщо кошти місцевих бюджетів
не є достатніми, щоб надавати фінансову допомогу
розвитку інноваційного потенціалу аграрного підприє$
мства, держава та місцева влада повинні сприяти та
заохочувати господарських суб'єктів до нагромаджен$
ня, а не споживання власного фінансового потенціалу
[1].

Серед власних джерел фінансових ресурсів підприє$
мства вагомим резервом є становлять амортизаційні
відрахування підприємств. В економічно розвинених
країнах вони як важливе джерело фінансування станов$
лять близько 40 % від загального обсягу поточних і ка$
пітальних витрат аграрних підприємств з позабюджет$
них джерел. В Україні цей показник коливається на рівні
10—15 % (залежно від галузей і виробництв). Це при$
зводить до обмеженості інвестиційних ресурсів агро$
формувань [6].

В умовах розвинутих ринкових відносин важливим
джерелом інвестиційного забезпечення розвитку аграр$
них підприємств є лізинг. Він є довгостроковою орен$
дою машин, обладнання, транспортних засобів, вироб$
ничих споруд тощо на підставі договору між орендодав$
цем і орендарем. За рахунок лізингу орендар має мож$
ливість використовувати нову техніку не витрачаючи
одразу значну суму коштів. Лізингові угоди можуть бути
багатоваріантними за передбаченими умовами щодо
інвестиційної складової. Тому особливістю інвестуван$
ня в сільське господарство є постійна потреба вкладень
у виробничі процеси за сезонної нерівномірності над$
ходжень доходів від організаційно$економічної діяль$

Рис. 2. Комплексний механізм інвестування вітчизняних агроформувань

Джерело: сформовано авторами.
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ності. За такої умови постає необхідність використан$
ня різних форм інвестицій у виробництво.

Проте вкладаючи свої кошти, закордонні інвестори
мають на меті окупити їх та одержати прибуток, споді$
ваючись, що величина інвестованих фінансових ресурсів
з часом зросте і перевищить суму первинних вкладень.
Інвестиції варто залучати у всі сфери виробництва, але
залежно від рівня інноваційного потенціалу та конку$
рентоспроможності їх обсяг та спрямування можуть
бути різними. Так, для аграрної сфери економіки із
низьким рівнем інноваційного потенціалу та конкурен$
тоспроможності кошти слід вкладати в структурну пе$
ребудову економіки підприємств, що дасть змогу ста$
білізувати фінансово$економічний стан та відповідно
сформувати інноваційний потенціал і конкурентні пе$
реваги суб'єкта господарювання. Для аграрної сфери
економіки із середнім рівнем інноваційного потенціалу
та конкурентоспроможності інвестиції варто спрямо$
вувати в ті види економічної діяльності, які дадуть змо$
гу в найкоротший термін створити інноваційний продукт
та забезпечити конкурентоспроможність підприємства.
Для аграрної сфери економіки із високим рівнем інно$
ваційного потенціалу та конкурентоспроможності інве$
стиції варто спрямувати в експортоорієнтовані та нау$
комісткі галузі задля підвищення рівня конкуренто$
спроможності й досягнення конкурентних переваг на
світових ринках. Тому на державному рівні варто ство$
рити умови, за яких регіон мав би реальний доступ до
інвестиційних ресурсів і на конкурсних пропонував
реальні проекти, спрямовані на ефективне використан$
ня та розвиток інноваційного потенціалу аграрних
підприємств. Більшість інвестицій в Україні припадають
на агросферу завдяки високому її потенціалу. Україна
вже вийшла на лідируючі позиції у світі з виробництва й
експорту багатьох продуктів, і це за меншої ефектив$
ності та врожайності, порівняно з деякими країнами
світу.

Інвестиційний механізм виступає рушійним елемен$
том інвестиційної діяльності аграрних формувань. Ви$
ходячи з визначення, що механізм — це алгоритм про$
цесу, вважаємо за доцільне покласти в основу інвести$
ційного механізму його стадії, які і визначають першо$
черговість виконання завдань. Напрям інвестиційного
процесу визначає інвестиційна політика, формуючи ме$
ханізм здійснення інвестицій та передбачаючи предмет
та термін інвестування, джерела коштів та ефективність
їх окупності. Основними напрямами інвестиційної по$
літики можуть бути такі: забезпечення високих темпів
економічного розвитку підприємства за рахунок ефек$
тивної інвестиційної діяльності; максимізація доходів
від інвестиційної діяльності; мінімізація ризиків, які ви$
никають в інвестиційній діяльності. Якщо інвестиційна
діяльність — це складова економічної діяльності під$
приємства, то як і будь$який інший бізнес$процес вона
потребує визначення організаційно$економічних ме$
тодів і форм управління всіма стадіями інвестиційних
процесів на рівні підприємства, а отже використання
інвестиційного механізму [7].

Визнаючи домінуючий влив інвестицій на економіч$
не зростання аграрних підприємств, забезпечення ефек$
тивного сталого розвитку аграрної сфери, підвищення
рівня якості життя сільського населення і його зайня$
тості, оновлення технічної бази в сільськогосподарсь$
кому виробництві, доцільною є розробка й формування
дієвого комплексного механізму інвестування агрофор$
мувань (рис. 2) для забезпечення їх конкурентоспро$
можності.

Цей механізм у сучасному сільському господарстві
дозволить досягти високих результатів господарюван$
ня взаємовигідно поєднавши важливі складові: викори$
стання розробок аграрної науки, стимулювання зацікав$
леності агробізнесу у їх впровадженні та фінансової
підтримки галузі. Одним із основних елементів комплек$
сного механізму інвестування агроформувань слід вва$

жати активний розвиток бізнес$інкубаторів, фондів і
стартап$лабораторій. Як складова механізму інвестуван$
ня, ця форма дозволить забезпечити трансформування
інновацій у виробництво та реальний сектор економі$
ки, прискорити технологічне зростання суб'єктів гос$
подарювання на селі. Очікуваним ефектом від розвитку
стартапів є нарощування обсягів залучення іноземного
капіталу в національну економіку. Також це диверси$
фікація сфер впровадження інноваційного продукту.
Продукт стартап$проекту можна використовувати як у
традиційному чи великотоварному виробництві, так і
для унікальних або експериментальних видів сільсько$
господарської продукції.

До цілей комплексного механізму інвестування
агроформувань нами віднесено: управління показни$
ками доходності і ризиків агроінновацій та проектів,
що реалізуються аграрними підприємствами; створен$
ня прозорих інформаційних потоків, що забезпечува$
тимуть рівний доступ до інформації обох учасників
інвестиційних відносин; системне посилення інвести$
ційного іміджу агроформувань; чітке визначення стра$
тегічних цілей та напрямів конкурентоспроможного
розвитку.

Окрім цього, функціональність та ефективність да$
ного механізму залежатиме від узгодженості його
складових та дієвості їх взаємодії із зовнішнім сере$
довищем. Інвестиційне забезпечення підприємства аг$
рарного сектору має передбачити й задовольняти не$
обхідність оновлення його технічного парку, запровад$
ження новітніх ресурсозберігаючих технологій вироб$
ництва сільськогосподарської продукції та зберіган$
ня з акцентом на збереженні навколишнього природ$
ного середовища. Слід орієнтуватися на положення
європейських стандартів, в яких прописано суворі ви$
моги щодо зменшення впливу антропогенної діяльності
на довкілля в частині зменшення забруднення атмос$
ферного повітря шкідливими викидами. Саме цей на$
прям має бути передбачений як надзвичайно важливий
в інвестиційному забезпечення конкурентоспромож$
ності діяльності аграрний підприємств. Важливим під
час забезпечення сільгоспвиробників довгостроковим
інвестиційним ресурсом є можливість диверсифікува$
ти виробництво та освоювати нові напрями господа$
рювання, відійти від домінування технічних культур у
структурі товарної продукції, активізувати розвиток
тваринництва та переробної галузі, сільського будів$
ництва.

У сфері інформаційного забезпечення комплекс$
ного механізму інвестування агроформувань необхі$
дно: системно акумулювати інформацію міжгалузево$
го характеру з метою пошуку оптимальних джерел
інвестиційного забезпечення та вивчення практики
інших підприємств; здійснювати моніторинг та адап$
тувати іноземний досвід інвестування аграрних про$
ектів до національних економічних умов; здійснюва$
ти огляд звітів міжнародних організації та рейтинго$
вих агенцій у сфері інноваційного розвитку аграрних
підприємств.

Найважливішими атрибутами цього механізму вва$
жаємо: конкретизацію плану розвитку аграрного
підприємства на основі визначення пріоритетних на$
прямів конкурентоспроможного розвитку у формі реа$
лізації проектів із модернізації, реконструкції та тех$
нічного переоснащення підприємства з метою забезпе$
чення його конкурентного функціонування; підтримку
відповідного внутрішнього середовища діяльності
підприємства на основі систематичного моніторингу
інвестиційних ризиків з метою своєчасного їх поперед$
ження та мінімізації впливу.

ВИСНОВКИ
Механізми інвестиційного забезпечення іннова$

ційного розвитку мають на меті залучення інвестицій$
них фінансових ресурсів для ефективного їх застосу$
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вання, щоб аграрні підприємства позиціонували себе
на ринку як конкурентоспроможні. Кожне агрофор$
мування залежно від особливостей його розвитку ви$
користовує прийнятний для нього механізм інвестиц$
ійного забезпечення інноваційного розвитку, що може
будуватися на принципах територіального самовряду$
вання або самофінансування. Цей механізм на основі
впровадження інновацій матиме такі складові: вибір
пріоритетних напрямів інвестиційного забезпечення;
визначення джерел інвестування; вибір інвестора; виз$
начення інструментів інвестиційного забезпечення;
прогнозування обсягів інвестування на новий період з
аналізом ефективності попереднього. До інвестиційних
конкурентних переваг, що є основою функціонування
цього механізму, нами віднесено недорогу робочу силу,
вигідну ціну активів, взятий курс на дерегуляцію та
сприяння притоку іноземного капіталу. Очікувані ви$
годи мають довгострокову перспективу та поки що не
призвели до суттєвого підвищення інвестиційної при$
вабливості аграрних підприємств. Успішність функці$
онування інвестиційного механізму забезпечення кон$
курентоспроможності безпосередньо залежить від
вдалого поєднання інфраструктури для інвестицій та
створення іміджевої складової аграрного бізнесу, фор$
мування точок зростання, що є привабливими для інве$
сторів, усунення гальмівних моментів у регулюванні
взаємодії інвесторів та українських компаній. Основ$
ними мотиваторами агроінвестицій є: бажання досту$
пу до найкращих ділянок землі, підвищення капіталі$
зації, диверсифікація інвестиційного портфелю за ра$
хунок вкладень в аграрний сектор за зниження віддачі
від інших секторів тощо. Водночас важливою є роль
держави в регулюванні відносин у інвестиційному се$
редовищі, яке характеризується нерівністю доступу
аграрних підприємств до ринків, кредитних ресурсів,
інновацій та технологій.

Запропонований механізм у сучасному сільському
господарстві дозволить досягти високих результатів
господарювання взаємовигідно поєднавши важливі
складові: використання розробок аграрної науки, сти$
мулювання зацікавленості агробізнесу у їх впровад$
женні та фінансової підтримки галузі.
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CREATIVE INDUSTRIES AS A SOURCE OF EXPORT GROWTH

Креативні індустрії створюють нематеріальні цінності з високою доданою вартістю, що розкриває

можливості генерування значних доходів від експорту. Зазначено, що креативність є ключовим векто;

ром для суспільства, заснованого на знаннях та економіці, що робить свій внесок у політику, бізнес, куль;

туру, мистецтво, а також всі сфери суспільного життя та сприяє стабільному розвитку країни. Метою

дослідження було визначення перспективних галузей креативної економіки для виходу на зовнішні рин;

ки, визначення умов та детемнінант, які можуть сприяти розвитку культурних (креативних) індустрій в

Україні.

Зазначено основні напрями сектору креативних індустрій, легка промисловість; послуги індустрії

моди та дизайну; пам'ятки культурної спадщини; традиційна культура; аудіовізуальні послуги, на які

звертається увага в Експортній стратегії України. Визначено детермінанти, які визначають розвиток креа;

тивних індустрій в нашій державі. Розкрито зміст восьми основних факторів розвитку, які є найбільш

важливими для України. Наведено доступну статистичну інформацію зовнішньоторговельної складової,

представленої у базі даних UNCTAD. Зазначено, що нині Україна потребує якісних структурних змін та

цілісної стратегічної програми господарсько;економічних перетворень. Досліджено такі перспективні

галузі креативної економіки для виходу на зовнішні ринки, як IT;індустрія, ринок "хендмейду" та архі;

тектурний дизайн. Названо складові національної інноваційної екосистеми: наукові парки, інноваційні

парки, технологічні парки, технополіси, інноваційні кластери, розвиток яких буде сприяти як залучен;

ню інвестицій, так і виробництву конкурентоспроможної продукції.

The article is a study of various aspects of the creative industries as a direction for export development. It is

found that the modern functioning of the world economic system is characterized by a new stage of economic

development. It is stated that creativity is a key vector for a society based on knowledge and economy, which

contributes to politics, business, culture, art, as well as all spheres of social life, and it leads to the stable

development of the country. That is why the issue of the development of creative industries is extremely important.

It is stated that J. Hawkins first introduced the concept of the creative industry, and R. Florida formulated the

definition used by modern scholars. It is noted that in the contemporary context of post;industrial economies,

creative industries can become a powerful superstructure of the material and technical sphere. The purpose of

the study was to identify promising sectors of the creative economy for entering foreign markets, to identify

conditions and factors that can contribute to the development of cultural (creative) industries in Ukraine.

The key elements that are the basis for the existence of the creative industries are listed and four branches, in

which culture, business and technology intersect, are listed, according to the UNCTAD classification. A number

of key characteristics of creative industries are listed. The main directions of the sector of creative industries are

named: light industry; the services of the fashion and design industry; monuments of cultural heritage; traditional

culture; audiovisual services, which are all addressed in the Export Strategy of Ukraine for 2017;2021. The factors

that contribute to the development of cultural (creative) industries in our country are identified. The contents of

the eight main factors of development, which are the most important for Ukraine, are revealed. The available

statistical information of a foreign trade component, presented in the UNCTAD database, provides information

on the state of trade in the context of selected types of creative products and services. It is noted that nowadays

Ukraine needs qualitative structural changes and a comprehensive strategic program of economic transformation.

Such promising areas of creative economy for entering foreign markets as the IT industry, the handmade market
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Креативні індустрії вже багато років є прибутковим

сектором економіки у багатьох країнах світу. Останнім
часом вони стають все більше інтегрованими в міський
розвиток, процеси демократизації, розвиток терито$
ріальних громад, а також прав і свобод громадянського
суспільства. Креативні індустрії сприяють формуванню
інноваційних ринків. У зв'язку з тим, що креативність є
ключовим вектором для суспільства, заснованого на
знаннях та економіці, що робить свій внесок у політи$
ку, бізнес, культуру, мистецтво, а також всі сфери су$
спільного життя, що сприяє стабільному розвитку краї$
ни [14, с. 151]. Креативні індустрії створюють немате$
ріальні цінності з високою доданою вартістю. Саме такі
види економічної діяльності здатні генерувати значні
доходи від експорту, що обумовлює актуальність цього
дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Одним з перших, хто застосував поняття та зосере$

див увагу на темі креативної економіки були Дж. Хоу$
кінс, який розглядав вплив креативних індустрій на
світову економіку та Р. Флоріда, який взяв за основу
трудовий підхід та ввів поняття креативного класу. Різні
питання пов'язані з особливостями креативної еконо$
міки теоретичного та практичного значення досліджу$
вали в своїх працях українські та зарубіжні вчені$еко$
номісти: І. Дубіна, О. Білокрилова, С. Головін, М. Ка$
менських, А. Локалов, А. Пакуліна, А. Степанов, В. Чор$
на. Перспективи розвитку креативної економіки в Ук$
раїні досліджували: А. Мержвинська, А. Пакуліна,
Ю. Сотнікова та ін.

Необхідно також відмітити праці представників
франкфуртської критичної школи, зокрема Т. Адорно
та М. Хоркхаймера, які в середині ХХ ст. критикували
концепцію культурних індустрій. На їх думку, корпо$
рації насаджують та контролюють процес зверху, підри$
ваючи будь$яку надію, що культура формується в сере$
дині народних мас. Однак у сучасному контексті пост$
індустріальних економік, креативні індустрії можуть
стати потужною надбудовою матеріально$технічної
сфери, активно залучаючи до створення доданої вар$
тості тих, хто вивільняється з промисловості [15, с. 144].

Нині економічна наука в Україні не приділяє знач$
ної уваги дослідженням детермінант, факторів і стра$
тегій розвитку креативних індустрій у національному
господарстві, тоді як саме концепція розвитку креатив$
них індустрій має на меті створення матеріальних та не$
матеріальних товарів з високою доданою вартістю, що
може розкрити експортний потенціал країни з іншого,
постіндустріального боку. Саме тому метою статті є
дослідити перспективні галузі креативної економіки для
виходу на зовнішні ринки, визначити умови та детермі$
нанти, які можуть сприяти розвитку креативних
індустрій в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
З початку XXI ст. концепція "креативних індустрій"

є "однією з найпопулярніших інноваційних ідей, що ма$
ють відношення як до культури, так і до економіки". У
найширшому сенсі — це діяльність, в основі якої лежить
індивідуальне творче начало, навик або талант і яка
може створювати додану вартість і робочі місця шля$
хом виробництва і експлуатації інтелектуальної влас$

and architectural design have been explored. The components of the national innovation ecosystem are named:

science parks, innovation parks, technology parks, technopolis, innovation clusters. The development of them

will facilitate both investment and producing competitive products.

Ключові слова: креативні індустрії, розвиток експорту, світова економічна система, галузі креативної
індустрії, інноваційна екосистема.

Key words: creative industries, export development, world economy system, the creative industry branches,
innovative ecosystem.

ності. Таке визначення було сформульовано Департа$
ментом культури, медіа та спорту Уряду Великобританії
в 1998 році і є загальноприйнятим на сьогодні. По суті,
"Creative industries" є діяльністю зі створення, виробниц$
тва та розповсюдження товарів і послуг, заснованих на
творчості й інтелектуальному капіталі. Вони були виз$
нані окремим сектором економіки в кінці 90$х років ХХ ст.
Спочатку, згідно з опублікованою Департаментом куль$
тури, медіа та спорту Великобританії мапі креативних
індустрій в 1998 році, цей сектор економіки складався з
13 підсекторів, проте в 2001 році у роботі Дж. Хокінса
"Креативна економіка. Як перетворити ідеї в гроші"
кількість підсекторів було збільшено до 15 [13, с. 38].

До основних елементів, на яких грунтується існуван$
ня креативних індустрій, відноситься обов'язкова на$
явність художньої (творчої) складової, поєднання куль$
тури з менеджментом, економікою і технологією, ство$
рення ринкової продукції, економічна цінність якої
співвідноситься з її інтелектуальною (культурною)
цінністю. Відповідно до класифікації ЮНКТАД на рисун$
ку 1 наведено складові елементи креативних індустрій.

Розвиток креативних індустрій, з одного боку, за$
безпечує мобільність, вихід на глобальний ринок, фор$
мує проектне мислення, використовує безліч різнома$
нітних ресурсів, сприяє розвитку людської індивідуаль$
ності і довіри в суспільстві, а з іншого — сприяє розвит$
ку і збереженню культури, історії і традицій, формуван$
ню креативного середовища. Саме тому креативні
індустрій стають "найбільш динамічним сектором еко$
номіки" [4, с. 44] територіальних суспільних систем, за$
безпечуючи підвищення їх конкурентоспроможності,
пов'язаної з реструктуризацією і модернізацією систе$
ми економічних відносин, на основі здатності генерува$
ти значно вищі доходи та забезпечувати стабільність їх
розвитку. Такий ефект зумовлений тим, що функціону$
вання креативних індустрій посилює взаємозв'язок її
основних суб'єктів, креативних інститутів. Це забезпе$
чується завдяки розвитку малого бізнесу, активізації
впровадження інновацій та знань, реалізації креативно$
го потенціалу, стимулювання нових форм бізнесу, акти$
візації інвестиційного потенціалу, створення нових ро$
бочих місць, формування якісної інфраструктури та на
цій основі покращення якості життя населення [1, с. 43].

Функціонування креативних індустрій орієнтоване на
пошук альтернативних ресурсів, здатних сприяти динамі$
чному соціально$економічному розвитку територіальних
суспільних систем. Реалізація концепції креативних
індустрій в регіональних програмах розвитку обумовлена
зростанням значення інноваційного розвитку, що в рам$
ках креативної економіки, реалізується за допомогою на$
лагодження системної взаємодії між наукою, культурою,
промисловістю і бізнесом та проявляється через своєрідні
культурні ресурси та використання креативного потенці$
алу як ресурсу економічного зростання.

До ключових характеристик креативних індустрій
відносять:

зниження рівня безробіття завдяки самозайнятості
населення;

орієнтування як на малий, так і на великий бізнес;
максимальне використання унікальності міст, з ме$

тою нарощування економічного, туристичного, соціаль$
ного та духовного потенціалу;

поєднання науки і мистецтва, креативності та інно$
вації;
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міжнародне співробітництво через відкритий доступ
до інформаційних потоків;

створення сучасних унікальних ідеї завдяки куль$
турній та етнічній різноманітності;

сприяють розвитку наступних позитивних людських
якостей, як творчість, креативність, толерантність,
оптимізм, відкритість, комунікабельність [8, с. 243].

Відповідно до Експортної стратегії України на 2017—
2021 рр. креативні індустрії представлені наступними сек$
торами: легка промисловість; послуги індустрії моди та
дизайну; пам'ятки культурної спадщини; традиційна куль$
тура; аудіовізуальні послуги. Характерною особливістю
креативних індустрій сьогодні є те, що вони розвиваються
переважно в містах, особливо в тих, де ринок уже насиче$

ний споживчими товарами, функціонує розвинута соціаль$
на сфера та спостерігається високій рівень доходів насе$
лення. Висока якість життя та стандартів міського обслу$
говування підвищує економічну і соціальну динаміку, що
сприяє формуванню конкурентних переваг перед іншими
територіями. Ще однією особливістю креативного секто$
ру є його відкритість як для великих міжнародних ком$
паній, так і для мікро$, малих та середніх фірм без при$
меншення їх значення у розвитку галузі. Специфіка орган$
ізаційної та виробничої діяльності сприяє прямому залу$
ченню до створення доданої вартості значної кількості
жінок та підтримування політики гендерної рівності.

Нині найбільший обсяг витрат в креативних індуст$
ріях пов'язані з креативною працею. І наскільки креа$
тивна праця присутня у всіх галузях сучасної економі$
ки, настільки ті галузі, в яких вона переважає, можна
назвати креативними. Креативні індустрії — "особливі
користувачі креативної праці", що і характеризує їх спе$
цифіку. Так, зробивши креативну працю вихідною точ$
кою своїх міркувань, Алан Фріман намагався сформу$
лювати чіткі, зрозумілі для статистики параметри креа$
тивної праці. Він стверджує, що потрібний статистич$
ний інструментарій для цього вже існує — він відомий
як підхід "інтенсивності" [17, с. 79]. На думку вченого,
всередині креативних індустрій можна визначити част$
ку креативних працівників, які виробляють специфічний
для індустрії продукт, і частку тих, хто обслуговує
різноманітні потреби всередині індустрії. Таким чином,
креативні індустрії групуються в окрему галузь не тому,
що мають статус культурних, а тому, що в своїй основі
спираються на креативну працю [12, с. 185].

Україна відповідно до рейтингу Global Creativity
Index [16] за індексом креативності у 2015 р. займала
45 місце серед 139 країн з показником 0,53. Цей інтег$
ральний показник формується на основі трьох складо$
вих: технології; талант; толерантність. В рейтингу Global
Innovation Index [17] у 2018 р. Україна за три роки підня$
лась на понад 20 позицій та посіла 43 місце. Така пози$
тивна динаміка зумовлена покращенням інфраструкту$
ри, умов організації ринку, бізнес клімату, інтенсифі$
кації розвитку технологій та креативних секторів. Важ$

Креативні 
індустрії 

Культурна 
спадщина 

Мистецтво 

ЗМІ 

Функціональна
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фестивалі 

Виконавче: 
жива музика; 
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танок; 
цирк 

Культурні джерела:
музеї; бібліотеки; архіви; 
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Візуальне: 
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Рис. 1. Складові креативних індустрій

Джерело: сформовано на основі [16].

Роки Показники 2015 2018 
2018 до 
2015, % 

Зовнішньоторговельний оборот, 
млн дол. США 

153936,8 171254,7 111,25 

Зовнішньоторговельний оборот 
товарів креативної індустрії,  
млн дол. США 

2224,6 2616,1 117,6 

Сукупний експорт,  
млн дол. США 

70176,8 71299,6 101,6 

Експорт товарів креативної 
індустрії, млн дол. США 

1123,5 1611,1 143,4 

Частка товарів креативної 
індустрії в сукупному експорті, % 

1,61 2,24 139,2 

Сукупний імпорт, млн дол. США 83792,6 82790,4 98,8 
Імпорт товарів креативної 
індустрії, млн дол. США 

1298,6 1388,2 106,9 

Частка товарів креативної 
індустрії в сукупному імпорті, % 

1,54 1,65 106,4 

Сальдо торговельного балансу 
країни, млн дол. США 

-13852,0 -11885,0 85,8 

Сальдо торговельного балансу 
товарів креативної індустрії,  
млн дол. США 

-302,1 -220,8 73,1 

Таблиця 1. Показники зовнішньої торгівлі товарами
креативних індустрій в Україні, 2015—2018 рр.

Джерело: сформовано за даними [17].
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ливо зазначити, що в цьому ж році міжна$
родне рейтингове агентство Moody's зміни$
ло свій прогноз для банківської системи
України зі стабільного на позитивний.

Аналіз показників зовнішньої торгівлю
продукцією креативних індустрій дає мож$
ливість говорити про позитивні тенденції
(табл. 1). До видів товарів креативного сек$
тору за класифікацією UNCTAD віднесено
сім груп: "ремесла" (килими, пряжа, плетені
вироби тощо); "дизайн" (предмети для інте$
р'єру й екстер'єру, ювелірні вироби, іграш$
ки та ін.); "аудіовізуальні твори" (кіно$
продукція); "нові медіа" (мультимедійні за$
писи, відеоігри); "виконавче мистецтво" (му$
зичні записи й диски); "видавництво" (кни$
ги, преса тощо); "образотворче мистецтво"
(живопис, фотографія, скульптура та ін.).

Частка товарів креативної індустрії в за$
гальному експорті за чотири роки збільши$
лась майже на 40%, водночас приріст торгівлі
товарами креативних індустрій відбувається
швидшими темпами ніж загалом по економіці.
Передовою сферою креативної економіки
нині є IT$індустрія, яка переважно орієнто$
вана на експорт та працює за технологією
аутсорсингу, виконуючи замовлення крупних
іноземних компаній. Станом на 2017 р. в Ук$
раїні нараховувалося більше 130 тис. ІТ$спе$
ціалістів, а обсяг експорту програмного за$
безпечення приніс біля 3,2 млрд дол. США. У
2017 р. до світового рейтингу Тhe Global
Outsourcing 100, увійшло 13 компаній, цент$
ри розвитку яких знаходяться в Україні. Це
втричі більше, ніж у попередньому році, і в
дев'ять разів більше, ніж у 2015 р. Потужним
потенціалом IT$ринку є технологічні та про$
дуктові стартапи, про що свідчать великі уго$
ди з потужними транснаціональними корпо$
раціями. Зокрема у 2012 р. Google придбали
український проект Viewdle за 45 млн дол, а в
2015 р. Snapchat купили одеський стартап Looksery за ре$
кордну вартість — 150 млн дол. Таким чином, динамічний
характер розвитку свідчить про те, що IT$індустрія в Ук$
раїні може стати однією з передових експортоорієнтова$
них галузей економіки, яка генеруватиме висомаржиналь$
ний продукт та забезпечуватиме Україні сильні конку$
рентні позиції на світовому ринку [2, с. 116].

Значний потенціал в Україні має і ринок "хендмейду",
за різними оцінками сюди залучено від 120 до 140 тис.
осіб. Висока частка товарів групи "ремесла" успішно ек$
спортується. Так в даному напрямку лідирують за об$
сягами експорт килимів, пряжі та товари для святкуван$
ня (весільні та ін.). Українська Буковина відома далеко
за межами України завдяки налагодженому виробниц$
тву весільних суконь та супутніх товарів, а окремі села
Чернівецької області (Волока, Грушівка) стали спеціа$
лізованими центрами з багаторічною історією, більшість
мешканців яких зайняті саме в цій індустрії.

Поступово набирає обертів архітектурний дизайн. За
підрахунками Міністерства регіонального розвитку, бу$
дівництва та житлово$комунального господарства, в Ук$
раїні нараховується біля 3,7 тис сертифікованих архітек$
торів. У 2016 р. за офіційними даними Державної служби
статистики, в Україні було виконано будівельних робіт на
суму 73,7 млрд грн, з яких на архітектуру та проектуван$
ня, зазвичай, припадає біля 5%. Таким чином, приблизний
обсяг даного ринку може становити близько 3,7 млрд грн.

Людина, її креативність, інтелект і підприємницька
ініціатива стає центром розвитку економіки. Саме навко$
ло цього і для стимулювання цього повинно вибудовува$
тись функціонування державних органів, фінансових
інститутів, освітніх і наукових закладів, інфраструктури
та всіх інноваційних екосистем [10, с. 54]. В умовах роз$

гортання четвертої промислової революції все більше за$
гострюється глобальна конкуренція країн за інтелекту$
альний капітал, який стає основним ресурсом для нової
якості економічного зростання і перемоги країн у гло$
бальній конкуренції. Тому глобальна конкуренція все
швидше зміщується від конкуренції на рівні компаній до
боротьби за інтелектуальний капітал на рівні національ$
них інноваційних екосистем. Необхідно стимулювати
формування і розвиток національних інноваційних еко$
систем, які можуть приймати різні форми [5, с. 308]. Спи$
раючись на результати попередніх досліджень, можна
виокреми детермінанти, які формують та впливають на
розвиток креативних індустрій загалом (табл. 2).

На сучасному етапі поштовхом до інтенсифікації
розвитку креативних індустрій в Україні можуть стати
якісні структурні зміни та розробка стратегії госпо$
дарсько$економічних перетворень. В умовах децентра$
лізації нині вже відбувається господарська трансфор$
мація територій що сприятиме, на нашу думку, активі$
зації креативного класу. Першочерговим завданням
повинно стати формування іміджу креативних індустрій
як повноцінного виду підприємницької діяльності, яка
може забезпечувати прибутки як від внутрішньо, так і
від зовнішньоекономічних операцій.

ВИСНОВКИ
1. Креативні індустрій об'єднують галузі, в яких пере$

тинаються культура, бізнес і технології. Їх розвиток за$
безпечує мобільність, вихід на глобальний ринок, формує
проектне мислення, використовує безліч різноманітних
ресурсів, сприяє розвитку людської індивідуальності і до$
віри в суспільстві, а також сприяє розвитку і збереженню
культури, історії і традицій, формуванню креативного се$

Таблиця 2. Детермінанти розвитку креативних індустрій

Детермінанта Зміст 
Попит Характер попиту визначається рівнем освіти, розвитком 

творчого потенціалу, здібностями і сприйняттям людини. 
Необхідно, щоб в суспільстві цінувалися, насамперед, естетика 
і культурна освіта 

Рівень доходів 
споживачів 

Продукція креативної економіки не є предметом першої 
необхідності. Щоб попит на її продукцію був досить високим, 
необхідна наявність широких верств людей із доходами вище 
середніх 

Рівень освіти і 
компетентності 

Залежить як від здібностей зайнятих в креативному секторі 
людей, так і від споживачів. Важливими є культурний, 
естетичний і технологічний рівень населення 

Наявність 
відповідних навичок 

Володіння новітніми технологіями є необхідним не тільки для 
творців креативної продукції, але і для споживачів. Споживач 
повинен вміти користуватися складними технічними 
пристроями 

Здатність створювати 
інфраструктуру, яка 
необхідна для 
повноцінної 
реалізації знань 

У зв’язку з розвитком креативних індустрій можна припустити, 
що ринок праці буде зміщуватися в бік індивідуалізації, коли 
через електронні мережі творчі особистості будуть 
обмінюватися накопиченими знаннями та досвідом і 
об’єднуватися в групи з метою досягнення визначених цілей та 
поставленої задачі 

Рівень розвитку 
громадського сектора

Громадські замовлення, наприклад, організація міського 
освітлення, озеленення, створення місць загального 
користування або великі архітектурні замовлення, створюють 
не тільки нові робочі місця в області креативних індустрій, але 
і впливають на естетичне сприйняття і розвивають естетичні 
потреби населення 

Відношення 
громадських і 
державних 
інституцій, 
інтелектуальний 
капітал 

Увага з боку громадських інституцій до формування 
креативного середовища веде не тільки до розвитку талантів, а 
й допомагає розвивати культурне сприйняття майбутніх 
споживачів. Йдеться про підтримку аматорських товариств, 
створення музеїв, бібліотек або фінансуванні суспільних 
замовлень 

Наявність великих 
комерційних 
структур, вищих 
навчальних закладів 

Великі комерційні структури сприяють проведенню нових 
експериментів і впровадженню інновацій, а також найбільш 
ефективному використанню оригінальних ідей, продукованих 
невеликими креативними фірмами. Університети є рушійною 
силою освіти і розвитку талантів, що тісно пов’язано з 
розвитком інтелектуального капіталу, інноваціями та новими 
технологіями 
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редовища. В рейтингу Global Innovation Index у 2018 р. Ук$
раїна за три роки піднялась на понад 20 позицій та посіла
43 місце. Позитивна динаміка зумовлена покращенням
інфраструктури, умов організації ринку, бізнес клімату,
інтенсифікації розвитку технологій та креативних сек$
торів. Частка товарів креативної індустрії в загальному ек$
спорті за чотири роки збільшилась майже на 40%.

2. Найбільший економічний та експортний потенціал
мають сфери IT$технологій, медіа, "хендмейд" та архі$
тектурний дизайн. Головними детермінантами розвит$
ку креативних індустрій виступають попит та рівень
доходів споживачів, рівень освіти, наявність відповід$
них навичок та компетентностей, рівень розвитку гро$
мадського сектору та навчальних закладів, інтелек$
туальний капітал тощо.
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У статті запропоновано багаторівневий підхід до впровадження персоналізації послуг у сфері туриз;

му, який включає п'ять основних кроків: зміна підходу до обслуговування; пошук цифрових каналів пер;

соналізації реклами; розуміння даних про клієнта; розуміння життєвого циклу клієнта; готовність до три;

валого шляху до лояльності клієнта.

Визначено, що запорукою успішної персоналізації послуг є позиціонування туристичного підприєм;

ства, а саме: визначення можливих конкурентних переваг, на яких можна засновувати позицію турис;

тичного продукту, проведення їх ранжування з метою визначення пріоритетності; складання переліку

конкуруючих туристичних продуктів, що володіють аналогічними конкурентними перевагами; вибір

оптимального набору конкурентних переваг, а також ефективних інструментів інформування щодо них

ринку туристичних послуг; просування обраної позиції туристичного продукту (набору конкурентних

переваг) на цільовий ринок.

Проведено візуалізацію результатів соціологічних досліджень, виконаних асоціацією "American

Marketing Association", дослідницьким центром "Pew Research Center", компанією "Venture Beat", стосов;

но методик персоналізації послуг, збору персональних даних, використання персональних даних у сфері

туризму, причин незадоволеності клієнтів персоналізацією, ресурсів пошуку основних персональних

даних.

The article proposes a multi;level approach to the implementation of the services personalization in the tourism

sector, which includes five main steps: changing the approach to services; search for digital channels of advertising

personalization; understanding customer data; understanding the customer lifecycle; ready for a long journey

to customer loyalty.

The author of this article is convinced that the key to the successful of the services personalization is the

positioning of the tourism enterprise is determined: the identification of possible competitive advantages on

which the position of the tourism product can be based; ranking the services in order to determine priority; a list

of competing tourism products with similar competitive advantages; selection of an optimal set of competitive

advantages and effective tools for informing the tourism services market about them; promoting the selected

position of the tourism product, which represents a certain set of competitive advantages in the target market.

The visualization of results of sociological research about methods of the services personalization, collection

of personal data, use of personal data in tourism, reasons of dissatisfaction with personalization, resources of

search for basic personal data was created by the data of "American Marketing Association, "Pew Research Center",

"Venture Beat" company.

It has been proven that the services personalization is one of the most effective tools. Owners of tourism

enterprises should use it to attract customers more productively, to have an advantage over competitors.

Personalization is the future in a brand;client relationship. The key determinants of customer relationship

management in an expanded value creation network are corporate relationship programs, interoperability
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформаційна підтримка маркетингової діяльності

у сфері туризму, яка організована на базі персоналізо$
ваного підходу до клієнта з використанням сучасного
інструментарію інформаційних технологій, є однією з
найважливіших концепцій досягнення туристичними
підприємствами стійких конкурентних переваг, забез$
печення досягнення ринкової мети функціонування в
зовнішньому середовищі в умовах скорочення життє$
вого циклу продуктів і послуг. Одним із основних зав$
дань маркетингу є відслідковування змін ринку і роз$
робка стратегії адекватного реагування. Проте якість
управління маркетинговою політикою туристичного
підприємства тісно пов'язана зі ступенем задоволення
інформаційних потреб на всіх рівнях і етапах управлін$
ня, оскільки маркетингова діяльність — це процес над$
звичайно динамічний, заснований на використанні ве$
ликих обсягів різноманітної турбулентної інформації.
Використання інструментарію управлінських техно$
логій дозволяє фіксувати всі процеси, що відбуваються
між клієнтами туристичної компанії та її співробітни$
ками, керувати цими процесами, нагромаджувати
інформацію у формалізованому вигляді практично без
дублювання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз останніх досліджень і публікацій в галузі тех$

нологій персоналізації послуг демонструє зацікав$
леність до теоретичних питань як західних, так і вітчиз$
няних вчених, спроби перевести дослідження в практич$
ну площину. Теоретичні та прикладні аспекти процесу
розробки технологій персоналізації послуг представ$
лені у наукових працях закордонних вчених: С. Ап$
пелбаума, Р. Глазера, Р. Лінга, С. Ловелоцка, Р. Луща,
Е. Рейчелда, Й. Шетга, В. Зеттгамла та інших. Розв'я$
зання проблем формування технологій персоналізації
туристичних послуг знайшло відображення також у
працях українських науковців — В. Дишлевого, А. Ма$
заракі, С. Мельниченко, Г. Михайліченко, Г. Муніна,
П. Пуцентейла, Т. Ткаченко, З. Тимошенко та інших.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проте спостерігається тенденція прямого перене$
сення західного досвіду використання таких систем, а
особливості національного ринку туристичних послуг
практично не враховуються. Недостатньо опрацьовані
методологічні питання стратегії переходу до реалізації
парадигми орієнтування на клієнта та формування
інформаційної бази щодо підтримки цього процесу в
комплексі організаційної структури.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у розробленні практичних ре$

комендацій з формування технологій персоналізації по$
слуг у сфері туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Персоналізація послуг пов'язана з поняттям
клієнтоорієнтованості. Сучасна сфера туризму по пра$

technology platforms, relationship management systems, etc. Of particular importance are the definition of

partner roles and other participants in the service chain, partner relationship management, and relationship

integration aimed at implementing different business processes.
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ву вважає клієнтів і стосунки з ними найважливішим
ресурсом, який дозволяє створювати конкурентні пе$
реваги і є джерелом зростання доходів компанії. Якщо
туристичне підприємство враховує інтереси клієнтів, то
клієнти, у свою чергу, звертаються до послуг компанії
більше, частіше, довше та рекомендують іншим ці по$
слуги.

Під клієнтоорієнтованістю насамперед розуміють:
— здатність підприємства отримувати додатковий

прибуток за рахунок глибокого розуміння й ефектив$
ного задоволення потреб клієнтів;

— інструмент, який дозволяє знаходити лояльних
клієнтів і формувати їх доброзичливе ставлення;

— вибір підприємця між поточним станом і довго$
строковим;

— характеристику бізнесу, що відображає місце
інтересів клієнта в діяльності туристичного підприєм$
ства.

Таким чином, клієнтоорієнтованість — це характе$
ристика, що відсвічує місце інтересів клієнтів у системі
пріоритетів керівництва туристичного підприємства.
Практично всі визначення сутності поняття "клієнтоо$
рієнтованість" пов'язані з поняттями "цінність", "задо$
волення потреб" та "клієнти".

У всіх визначеннях простежується зв'язок поняття
клієнтоорієнтованості з основною метою маркетингу в
туризмі — досягнення задоволення клієнтів у процесі
вибору послуг певного туристичного підприємства.
Орієнтація саме на клієнтів дозволяє підприємствам
сфери туризму зробити наголос на них. У науковців
немає єдиного погляду стосовно того, чим є клієнто$
орієнтованість — філософією, підходом, інструментом
(засобом), процесом (орієнтацією, ініціацією), резуль$
татом зусиль (показником, характеристикою), страте$
гією тощо [3]. Однак вчені одностайні в тому, що
клієнтоорієнтованість підвищує лояльність клієнтів по
відношенню до готелю.

Разом із терміном "клієнтоорієнтованість" компан$
іями з різних галузей все частіше використовується сло$
во "персоналізація". Зазвичай це поняття асоціюється з
рітейлом і туризмом, оскільки саме в цих сферах нако$
пичується колосальний обсяг даних. Обіцянка форму$
вати індивідуальні пропозиції для споживачів у режимі
реального часу, дійсно, частіше за все виходить від рітей$
лерів, яким в умовах жорсткої конкуренції найскладні$
ше утримати увагу потенційного клієнта. У сфері туриз$
му цей процес виглядає ще більш комплексним. По$
трібно не просто спонукати відвідувача сайту до покуп$
ки, але і зробити весь процес пошуку і вибору послуг
максимально персоналізованим, щоб потенційний
клієнт зміг у найкоротший час знайти саме те, що йому
потрібно. Водночас бронювання поїздки — це тільки
перший етап подорожі, тому говорячи про персоналі$
зацію в туризмі, потрібно враховувати і інші можливості.

Згідно з результатами дослідження глобальної тех$
нологічної компанії "Sabre", яке проводилося в Вели$
кобританії, персоналізація сервісу має на увазі таке:
звертатися до споживача за ім'ям і направляти йому
тільки індивідуально підібрані пропозиції. Так, більше
половини опитаних висловилися за персоналізацію за
умови, що компанії будуть пропонувати їм доречні по$
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слуги і сервіси, що відповідають їх інтересам і поточній
ситуації. Також більшість респондентів хотіли б, щоб у
подальшій комунікації компанія враховувала досвід їх
попередніх замовлень. Тобто очікування споживача зас$
новане на його впевненості в тому, що у компанії є його
особистий профіль з інформацією про покупки і пере$
ваги, і персоналізовані пропозиції мають спиратися на
ці дані. Цю тезу підтверджує і нове дослідження "GBTA",
згідно з яким 69 % мандрівників хочуть отримувати ва$
ріанти поїздок, персонально підібрані на основі їх спо$
живчого досвіду [12].

Політика "Знай свого клієнта" (англ. "know your
customer" — KYC) стає новою мантрою туристичного
бізнесу. З огляду на що, практично всі споживачі в тій
чи іншій формі демонструють свої переваги, це відкри$
ває компаніям нові можливості через лояльність і підви$
щення якості обслуговування. Для декого важливо
більш зручне крісло в літаку, для декого — пріоритетна
посадка на борт, а для декого — низька вартість. Оскіль$
ки бюджет кожного мандрівника так чи інакше еластич$
ний, персоналізація стає важливим інструментом для
отримання додаткового доходу, якщо пропонувати
клієнту потрібні йому послуги на вигідних умовах. Про$
те, готовність користувачів ділитися з компаніями
інформацією про свої уподобання йде з одним застере$
женням: все ж таки потрібно фокусуватися на цінності
персоналізації для кінцевого споживача, а не намагати$
ся нав'язати йому послуги, які вигідні для продавця.

У сфері туризму персоналізація означає, що
клієнтські профілі мають постійно оновлюватися з кож$
ним новим зверненням мандрівника. Для цього компа$
ніям необхідно використовувати ефективні рішення з
оброблювання персональних даних з метою отримання
коректних даних, які будуть використовуватися під час
формування кастомізованих пропозицій. Іншими сло$
вами, це постійний процес роботи з даними, в основі яко$
го має знаходитися надійна технологічна платформа із
штучним інтелектом.

Персоналізація завжди була однією з основ сфери
туризму та гостинності — вітати гостя на ім'я або па$
м'ятати, на які продукти у нього алергія. Мобільна ре$
волюція привнесла "великі дані" в процес прийняття
кожного рішення, роблячи новий виклик галузі і стиму$
люючи її до модернізації підходу щодо обслуговування
клієнтів. Тепер тричі назвати гостя на ім'я — це вже не
персоналізація в сучасному розумінні. Але якщо завдан$
ня оброблення і швидкого аналізу клієнтських даних
можуть вирішити технології, сфері туризму все ж не
варто забувати про свої основи — про теплоту, добро$
ту і гостинність, які формують яскраві і незабутні вра$
ження від подорожі. Це також важливо, як і невидимий
клієнтський профіль.

У разі ефективного впровадження персоналізація
в туризмі стане інструментом підвищення якості обслу$
говування клієнтів і буде здатна перетворити їх в рек$
ламних агентів туристичного підприємства. За останні
роки в туристичній галузі з'явилося розуміння того, на$
скільки важливим є персональний підхід в обслугову$
ванні клієнтів. Однак, створити достатньо зрозумілу
бізнес$практику роботи туристичного підприємства за
стандартами персонального підходу й досі не вдаєть$
ся.

Саме персоналізація бізнес$процесів зможе виріши$
ти три ключові завдання туристичного підприємства:

— залучення нових клієнтів на тлі демографічних
змін, що відбуваються в усьому світі;

— утримання поточного потоку клієнтів;
— збереження конкурентних переваг на ринку ту$

ристичних послуг, який постійно поповнюється новими
гравцями.

Персональне обслуговування в жодній сфері
бізнесу не дається легко. Адже немає єдиного підхо$
ду, який би працював в будь$якій ситуації. Постійні
зміни в туристичній галузі, зміна даних і нові очіку$

вання клієнтів весь час ускладнюють процес роботи.
Так, на сьогодні існує маса даних про клієнтів, але
щоб конвертувати їх у персональний підхід і, відпо$
відно, профіт від аналізу цих даних, потрібен бага$
торівневий підхід, який включає п'ять основних
кроків.

Крок 1. Персоналізація мас. Ідея персоналізації "он$
лайн" і "оф$лайн" спілкування з клієнтами не є новою у
туристичній галузі. До цього завжди прагнули в тій чи
іншій мірі, в основному, в сегменті продажу VIP$турів.
А ось персоналізація при продажу турів масового по$
питу завжди гальмувалася високими витратами. Однак,
інновації та доступність даних, змінили правила гри.
Тепер туристична компанія знає набагато більше про
своїх клієнтів. Все це дозволяє змінити підхід до їх об$
слуговування. Сьогодні персоналізація можлива і дос$
тупна за ціною.

Крок 2. Як донести персональне послання в маси?
Зростання кількості цифрових каналів збуту і багато$
канальне середовище дозволять персоналізувати
спілкування з клієнтами.

Дослідження, проведене компанією "Venture Beat"
показало рівень прогресу персоналізації ринку турис$
тичних послуг (табл. 1).

Електронні листи досі очолюють рейтинг в якості
одного з головних каналів доставки особистих повідом$
лень. 8 з кожних 10 приватних повідомлень доставля$
ються за допомогою e$mail і віддача від них досить ви$
сока. Ефект від роботи в соціальних мережах зріс на
42%. Якщо задуматися, то саме два канали (e$mail$роз$
силка і робота "паблік" у соціальних мережах) є основ$
ними інструментами маркетологів: вони доставляють
повідомлення особисто і дають можливість говорити зі
знайомим клієнтом "тет$а$тет".

З іншого боку, дослідження також показали, що є
великі невикористані можливості з доставки персональ$
них повідомлень іншими каналами, як для знайомих, так
і для незнайомих клієнтів. До того ж використання
різних джерел інформації, таких як контекстні дані і
чужі бази даних, теж посилюють персоналізацію. Бага$
то сфер цифрового і особистого спілкування залиша$
ються знеособленими (табл. 2).

Крок 3. З чого почати? Починати потрібно із розу$
міння даних (адже дані — це основа персоналізації). Ми
йдемо по тонкій кризі вторгнення в приватне життя
клієнтів. Скільки даних нам потрібно для того, щоб до$
сягти своєї мети? Де межа, де перебір? У загальному
випадку, дані, які вже введені в PSM— або CRM$систе$
ми, — ідеальний варіант того, як почати персональні
стосунки з клієнтми, особливо, якщо мова йде про по$
стійних клієнтів. З новими клієнтами дещо складніше —
потрібно заповнити прогалину в даних, щоб почати з
ними персональну розмову. Прогрес у цій сфері ру$
хається повільно через перешкоди щодо захисту прав
на приватне життя.

Крок 4. Стратегія і намір. В основі всіх стратегій пер$
соналізації лежить чітке розуміння життєвого циклу
клієнта. Раніше це називали маркетинговою "воронкою",
адже вона набувала такої форми, звужуючись під час
конверсії клієнтських кроків у замовлення. Однак спро$
щений підхід воронки продажів вже застарів. У сфері
туризму залучення клієнта зростає у процесі руху його
життєвого циклу. На ранніх стадіях, особливо на етапі
пошуку$вибору (при бронюванні відпусток) все дуже
неточно (тобто місця поїздок, активність і досвід). Пер$
соналізація, тобто знання попереднього досвіду, місць
поїздок, активності і відгуків, грає важливу роль і впли$
ває на намір клієнта, а також створює зв'язок, який при$
водить їх до вибору бренду.

Іншими словами, персоналізація дуже важлива на
етапі, коли клієнт сам не дуже розуміє, що він хоче. А
коли він вже визначився з вибором, здійснив поїздку,
накопичив досвід і готовий їм поділитися, саме персо$
налізація може допомогти зробити його лояльність пуб$
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лічною і перетворити його у агента продажів туристич$
ного підприємства.

Найкраща можливість для персоналізації — це знай$
омий клієнт з широким полем пошуку. Це нелегко, адже
такий клієнт вже має бути пов'язаний з брендом турис$
тичної компанії. І мета полягає не стільки у тому, щоб
утримати клієнта, скільки перетворити в промоутера
бренду.

З іншого боку, і знайомі клієнти, і незнайомі, але з
особливими запитами, відкривають ще більше можли$
востей. І не дивно, що з ними складно працювати. Пер$
соналізація для клієнтів з наміром, про який ви знаєте,
представляє можливість довести йому, що відданість на$
городжується.

До того ж хоча у клієнта можуть бути вже сформо$
вані наміри або місця поїздки та розміщення, а також
власний досвід, він може і не розуміти всіх можливос$
тей поліпшити свій досвід і відпочинок саме разом з

вами. Тому персоналізація в туризмі — це особлива
можливість підвищити прибуток, а також поліпшити
досвід клієнта.

Крок 5. Початок шляху. Виявлення і визначення
життєвого циклу клієнта, персоналізація для всіх кори$
стувачів за всіма каналами має сприйматися як трива$
лий шлях. Найчастіше доводиться бачити, як програми
з персоналізації зосереджують свої зусилля на компо$
нентах, нехтуючи основами. Способи доставки персо$
налізованого контенту, пропозицій, поліпшення досві$
ду клієнтів — це лише стіни, які зводять на підставі да$
них, інформації та доставки.

На сьогодні персоналізація є однією з найцікавіших
і важливих областей електронної комерції і цифрового
маркетингу у сфері туризму. Цей процес допомагає ту$
ристичним підприємствам надавати кращий сервіс, ство$
рюючи міцні відносини з клієнтами, які вигідні і клієнту,
і компанії.

Таблиця 1. Цифрові канали персоналізованої реклами

Джерело: складено автором за даними компанії "Venture Beat" [19].

Цифрові канали 
Частка 

респондентів, 
% 

Електронні листи 80 
Соціальні мережі 42 
Цільові веб-сторінки 37 
Веб-сторінки 36 
Веб-контент (у тому числі публікації 
в блогах) 

31 

Дисплей-реклама 26 
Мобільний інтернет 26 
Пошукова реклама 24 
Соціальна реклама 24 
Веб-медіа (наприклад, найбільш 
релевантні статті) 

24 

Веб-продукти (електронна комерція) 24 
Мобільні SMS-повідомлення 22 
Рекламна переорієнтація 19 
Онлайн спілкування 19 
Обмін повідомленнями для 
мобільних пристроїв 

19 

Веб-діалог (чат) 12 
Цифрові знаки 7 
Інше 3 
Нічого з наведеного 3 

Тип даних 
Частка 

респондентів, 
% 

Адреса електронної пошти 57 
Ім’я 45 
Постійне місцезнаходження 41 
Демографічні показники 40 
Файли cookies 34 
IP–адреса 33 
Соціальний ідентифікатор 30 
Пов’язана робота 25 
Ідентифікатор пристрою 22 
Соціальний профіль 22 
Поштова адреса 20 
Дані про поточне місцезнаходження 18 
Інформація про власний обліковий запис 18 
Номер телефону 17 
Деталі стилю життя 15 
Соціальний вплив 15 
Специфічні дані вашого бізнесу 15 
Сімейні подробиці 13 
Психографія 8 
Інше 3 
Жодне з вищевказаних 5 

Таблиця 2. Типи даних, що використовуються з метою персоналізації

Джерело: складено автором за даними компанії "Venture Beat" [19].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/201928

Персоналізація має низку переваг, таких як відпо$
відність інформації запитам клієнта, економія його часу,
краща якість наданої послуги і, як результат, лояльність
споживачів. Персоналізація стоїть в одному ряду з та$
кими факторами, як ефективність, зниження витрат,
рентабельність, продуктивність, прозорість.

Моделювання алгоритмів поведінки користувачів і
персоналізація грають ключову роль в адаптації інте$
лектуальних систем до специфічних характеристик їх
користувачів. У цьому випадку дуже важливо визначи$
ти ефективні і точні методи отримання інформації про
користувача, його перевагах і інтересах для використан$
ня їх у подальшому в процесі адаптації всього масиву
інформації.

Зростаючий обсяг інформації в мережі Інтернет ви$
являє величезну потребу в персоналізації онлайн$інфор$
мації. Звичайно, труднощі, пов'язані з пошуком по$
трібної, корисної інформації, в кінцевому рахунку мо$
жуть відштовхувати клієнтів від використання сервісів
електронного пошуку у сфері туризму. На щастя, пер$
соналізація допоможе вирішити дану проблему. Багато
сайтів застосовують технологію персоналізації, орієн$
туючись на повторні заходи користувачів на сайт. Ана$
літики консалтингової групи "IDC" [14] прогнозують
щорічне зростання застосування сервісів персоналізації
практично в два рази. Персоналізація базується на тісній
взаємодії і розумінні потреб індивідів або груп спожи$
вачів.

Вирішуючи завдання вибору свого цільового ринку,
менеджери і маркетологи туристичного підприємства,
як правило, вивчають аналогічні туристичні продукти
конкурентів, що допомагає краще оцінити можливості
проникнення на ринок і сформувати заходи успішного
їх освоєння. Визначення потреб клієнтів і місця конк$
ретних туристичних продуктів на ринку по відношенню
до вже існуючих продуктів називається операцією по$
зиціонування. Ключове завдання туристичного менед$
жменту — максимальне наближення характеристик
продуктів до вимог клієнтів. Для цього необхідно
здійснити вибір таких параметрів продукту та відповід$
них елементів комплексу маркетингу, які можуть забез$
печити йому конкурентні переваги. Позиціонування є
логічним продовженням процесу сегментації і початком
планування комплексу маркетингу для обраного сегмен$
та ринку. Позиціонування туристичних послуг перед$
бачає оцінку споживачами їх основних характеристик.
Керівники туристичних підприємств мають бути зацікав$
лені в постійному контролі позицій, які займає їх ком$
панія. Ці позиції заздалегідь обмірковуються, а потім

розробляються комплекси маркетингу, створюються
прогнозовані позиції туристичного продукту.

Позиція туристичного продукту на ринку визна$
чається на основі виявлення його якісних, цінових і
інших переваг і особливостей перед аналогічними харак$
теристиками продуктів конкурентів. В якості пара$
метрів, що описують позиціонування, вибирають ті, які
мають найбільшу важливість для споживача. В резуль$
таті подальшого ранжирування і оптимізації рядів ту$
ристичних послуг будуть сформовані конкурентні пе$
реваги. Чим більшою вагою володіє конкурентна пере$
вага з точки зору клієнта, тим більш ефективним може
виявитися позиціонування.

Наприклад, у туризмі основними конкурентними
перевагами туристичного підприємства можуть бути
його місце розташування, високий рівень якості обслу$
говування, широкий спектр послуг, що надаються,
відносно низький рівень цін тощо. Так, наприклад, кон$
статується, що туристична компанія має перевагу за
місцем розташування у порівнянні з компаніями$кон$
курентами, якщо вона розташована в центрі міста, або
знаходиться поблизу ділового центру з добре розви$
неною інфраструктурою тощо. Туристичне підприєм$
ство, що пропонує свої послуги за цінами нижче, ніж у
конкурентів, має цінову конкурентну перевагу, яку ту$
ристичний менеджмент визначив на основі порівняння
якості своїх послуг з аналогічними показниками кон$
курентів, визначив модель ціноутворення послуг, що
надаються, і постійного вдосконалення прийняття так$
тичних цінових рішень з урахуванням аналізу іміта$
ційних даних моделювання та реалізованих стратегій.
Основним же джерелом відмінностей в позиціонуванні
туристичного підприємства на ринку, як показує прак$
тика, є співвідношення між ціною і якістю послуг, що
надаються. Це два ключові параметри, що впливають
на прийняття рішень клієнтом щодо вибору туристич$
ної компанії.

Припустимо, що туристичне підприємство пропонує
на ринок послуги, які на його думку мають високу якість
при відносно низьких цінах, але на думку клієнтів, ту$
ристична компанія сповідує інший принцип — послуги
середньої якості при низьких цінах. Така ситуація пе$
редбачає певні проблеми з клієнтами. Однак слід вра$
ховувати, що позиція туристичного продукту на одно$
му сегменті ринку може відрізнятися від того, як його
сприймають споживачі іншого сегменту.

Позиціонування має проводитися в чотири етапи:
1) визначення можливих конкурентних переваг, на

яких можна засновувати позицію туристичного продук$

Рис. 1. Рейтинг методик персоналізації послуг

Джерело: складено автором за даними асоціації "American Marketing Association" [9].
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ту, проведення їх ранжування з метою визначення пріо$
ритетності;

2) складання переліку конкуруючих туристичних
продуктів, що володіють аналогічними конкурентними
перевагами;

3) вибір оптимального набору конкурентних пере$
ваг, а також ефективних інструментів інформування
щодо них ринку;

4) просування обраної позиції туристичного продук$
ту (набору конкурентних переваг) на цільовий ринок.

Персоналізація, заснована на даних, — бажана мета
будь$якого маркетолога. Але її невірне застосування
може відвернути клієнтів і зіпсувати образ бренду ту$
ристичної компанії, не зазначаючи вже про неефек$
тивність таких кампаній.

Розглянемо популярні методи та інструменти пер$
соналізації для збирання інформації про клієнтів.

Маркетологи давно визначилися в своїх перева$
гах: цільові повідомлення — добре, масова розсилка —
погано. Більшість з них мають намір досягти успіху в

тактиках персоналізації, але лише деякі використо$
вують їх ефективно. Для цього найчастіше застосо$
вуються веб$аналітичні програми, CRM— і CMS$сис$
теми (рис. 1).

Як свідчать дані досліджень, проведених асоціацією
"American Marketing Association" [9], навіть у потужних
туристичних компаніях з широкими технологічними
можливостями персоналізація не функціонує повноці$
нно:

— 78 % опитаних не вистачає інструментів для ефек$
тивної реалізації персоналізації;

— 14 % стверджують, що їх персоналізація некомп$
лексна і недосконала;

— 59 % незадоволені чинними методиками персо$
налізації;

— тільки третина респондентів має готову карту пер$
соналізації.

Навіть туристичні компанії зі значними прибутка$
ми часто не можуть використовувати персоналізацію
ефективно для бізнесу. Більше половини опитаних асо$

Рис. 2. Типи даних для персоналізації послуг
Джерело: складено автором за даними асоціації "American Marketing Association" [9].

Рис. 3. Системність використання даних для персоналізації

Джерело: складено автором за даними асоціації "American Marketing Association" [9].
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ціацією "American Marketing
Association" туристичних ком$
паній витрачають від 1 до 10 %
маркетингового бюджету на
інструменти персоналізації,
але 74 % з них не отримують
істотного повернення вкла$
день (рис. 2).

У чому ж причина такої не$
ефективної роботи? Фахівці з
персоналізації збирають дані
про користувачів на сайті, з рек$
ламних кампаній, з e$mail$роз$
силки і з безлічі інших джерел.
Якщо запитати маркетологів у
сфері туристичного бізнесу, чи
збирають вони дані, 76% з них да$
дуть стверджувальну відповідь.

Але чи використовують
маркетологи ці дані, щоб пол$
іпшити персоналізацію в будь$
яких сферах взаємодії з брен$
дом? Системність використан$
ня певних методик персоналі$
зації наведено на рисунку 3.

Рис. 4. Основні причини незадоволеності клієнтів персоналізацією

Джерело: складено автором за даними асоціації "American Marketing Association" [9].

Рис. 6. Джерела збирання персональних даних
Джерело: складено автором за даними асоціації "Pew Research Center" [18].

Рис. 5. Суб'єкти, від яких приховуються персональні дані
Джерело: складено автором за даними асоціації "Pew Research Center" [18].
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Демографічні дані збираються підприємствами сфе$
ри туризму найчастіше, хоча використовуються тільки
в 47 % компаній на постійній основі, а в режимі реаль$
ного часу — всього в 8 %.

Виходить, причина низької ефективності персона$
лізації тільки в тому, що вона не використовується ту$
ристичними підприємствами по максимуму. За даними
дослідження компанії "Guardian Media Group" 49 %
клієнтів вважають, що туристичні підприємства прихо$
вують, які дані про клієнтів вони збирають і як їх вико$
ристовують [13].

Клієнти часто не в захваті від методик та засобів
персоналізації їх уподобань. Близько 71 % користу$
вачів виступають за персоналізацію, 20 % вважають,
що вона працює погано, а 20 % стверджують, що брен$
ди занадто настирливі. Найпростіший спосіб персо$
налізації — програма лояльності, але, на думку
клієнтів, тільки в 22% випадків вона спрацьовує якіс$
но. Інші активності туристичних компаній ще менш
ефективні.

Але все ж клієнти туристичних підприємств хочуть
персонального звернення. Близько 57 % опитаних згодні
з твердженням "Я розраховую, що туристичні компанії,
до яких я звертаюсь, розуміють мої потреби і перева$
ги". І чим молодші респонденти, тим більше вони чека$
ють від персоналізації. Більше 70 % молоді, яка добре
знайома з цифровими технологіями, вимагають персо$
налізації на сайтах та інших точках комунікації. Серед
старшого покоління відсоток набагато нижче: 38 % у віці
50—64 років і 62 % у віці понад 65 років вважають пер$
соналізацію неприпустимою.

За даними результатів дослідження основних при$
чин незадоволеності клієнтів персоналізацією, найбіль$
ший подразник для клієнтів — контент, який їм просто
нецікавий (рис. 4).

Клієнти чекають персоналізації, а туристичні
підприємства не можуть її забезпечити на належному
рівні, хоча збір даних не припиняється. З одного боку,
клієнти не хочуть передавати компаніям інформацію про
себе. З іншого боку, компанії навіть не використовують
отриману інформацію. Саме це фахівці в області комп'$
ютерних технологій Н.Ф. Евад і М.С. Крішнан назива$
ють "Парадоксом персоналізованої приватності" (The
Personalization Privacy Paradox) [10] — клієнти хочуть
персоналізації, але не такою ціною.

Побоювання клієнтів підкріплюють актуальні на
сьогодні проблеми інформаційної безпеки. Клієнти емо$
ційно не готові передавати особисті дані — це їх лякає.
Цей ефект значно знижується, якщо користувач після
надання даних відразу ж отримує вигоду від туристич$
ної компанії. Або коли користувача попереджають про
те, що будуть використовувати його дані в роботі, і це
вже не стане для клієнта несподіванкою.

Дослідницький центр "Pew Research Center" [18]
провів опитування, в результаті якого з'ясувалося: 40
% повнолітніх респондентів вважають, що пошукові си$
стеми і інтернет$провайдер не повинні зберігати інфор$
мацію щодо їх активності в інтернеті. А 28 % опитаних
намагалися скинути або підробити свою історію, щоб
уникнути зайвої реклами (рис. 5).

Нав'язлива персоналізація не викликає приємних
почуттів і не стимулює до повторного звернення клієнтів
до туристичного підприємства. Для того щоб клієнти на
довгий час залишалися вірними туристичній компанії,
треба шукати більш зважені рішення.

Занадто часто у туристичних підприємств відсутня
чітка стратегія використання персоналізації і змішують$
ся два напрями — ледь помітна персоналізація і та, що
пропонується користувачеві безпосередньо в обмін на
вигоду. В результаті виходить нав'язливе збирання да$
них і грубий таргетинг, який лякає користувачів і в ре$
зультаті не приносить доходу. Для досягнення резуль$
тату потрібно обрати тільки один варіант — невидиму
або імпульсну персоналізацію.

Невидима персоналізація непомітна, коли вона
працює. Персоналізація стає видимою, тільки коли
щось йде не так. Достатньо просто пропонувати реле$
вантну інформацію правильним клієнтам і в правиль$
ний час, не показуючи, що ви можете збирати будь$які
дані про них.

Збирання даних для невидимої персоналізації має
бути настільки непомітним і ненав'язливим, наскільки
це можливо. Клієнти зазвичай не проти, якщо збираєть$
ся базова інформація, але обурюються цільовою рекла$
мою, яка переслідує їх на кожному кроці. Тому потрібно
почати з основ і відшукати ту грань клієнтської толе$
рантності, яку не можна переступати.

Для збирання подібних даних є три основних дже$
рела: сайт, точка продажу і (або CRM) та e$mail$канал
(рис. 6).

Невидиму персоналізацію можна впровадити з ви$
користанням техніки моделювання. За допомогою на$
явних даних створюються моделі, які відображають при$
близний портрет клієнтів і сегментують базу за цими
моделями. Таким чином, керівництво туристичної ком$
панії буде вести діалог з клієнтом, не втручаючись в його
особистий простір.

Тут постає важливе питання щодо оцінювання ефек$
тивності персоналізації. Стандартні дані аналітики
"Google" не зможуть довести, що фахівці з персоналі$
зації працюють ефективно. Маркетологи, які тільки пла$
нують впровадження персоналізації, найчастіше став$
лять перед собою три головні цілі:

1. Підвищення залучення.
Туристичним підприємствам у разі онлайн$замовлень

потрібно підраховувати такі ключові показники ефектив$
ності, як показник відмов, час, проведений на сайті, і
кількість переглянутих сторінок за сеанс, відстежувати
відсоток клієнтів, що повертаються, щоб визначити, як
довго триває ефект від персоналізації.

Під час використання персоналізації в мобільних до$
датках потрібно орієнтуватися на такі показники: три$
валість сесії; частота сесії; повторні використання; по$
казник виходів з екрана.

2. Покращення клієнтського досвіду.
Цей показник нелегко виміряти цифрами, але цілком

можливо. Можна використати функціонал від "Google
Analytics" — "User Flow". Він показує кількість користу$
вачів на кожному етапі проходження сценарію до
здійснення цільової дії. Це відстежить поведінку корис$
тувачів на сайті і визначить сильні та слабкі сторони на
кожному етапі воронки.

3. Зростання продажів.
Кращий спосіб — прив'язати дані "Google Analytics"

щодо поведінки користувача на сайті до CRM туристич$
ної компанії. Можна прив'язати cookie$файли і переда$
вати ці дані автоматично як приховані поля. Також, щоб
визначити, як персоналізація впливає на користувачів,
можна впровадити прості форми з питаннями. Такий
спосіб швидко і легко допоможе отримати відповідь, що
подобається користувачам, а що ні.

Мета імпульсної персоналізації — залучати корис$
тувачів відкрито, а не приховано. Деякі туристичні ком$
панії рекламують персоналізацію на сайті як послугу і
наполегливо випрошують у клієнтів їхні дані, щоб на$
дати послугу найбільш коректно. Суть в тому, щоб бути
повністю відвертими з користувачами: запитайте осо$
бисту інформацію у клієнта і поясніть, що ви збираєте$
ся з нею робити. Поки туристичні компанії залишають$
ся чесними з користувачами, ті із задоволенням по$
діляться інформацією про себе, оскільки самі зацікав$
лені в тому, щоб отримати максимально зручний клієнт$
ський досвід.

На наш погляд, потрібно знайти спосіб об'єднати
обидва ефекту — невидиму й імпульсну персоналізацію,
підтримуючи високий рівень довіри до бренду туристич$
ної компанії будь$яким способом, а також надаючи най$
вигідніші пропозиції в обмін на дані, які допоможуть
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персоналізувати клієнтський досвід прозоро і на висо$
кому рівні.

ВИСНОВКИ
Таким чином, персоналізація послуг — це один з

найефективніших інструментів підвищення ефектив$
ності діяльності туристичних підприємств. Власникам
туристичних підприємств слід використовувати персо$
налізацію, щоб більш продуктивно залучати клієнтів,
мати перевагу над конкурентами. Персоналізація — це
майбутнє у відносинах "туристичне підприємство —
клієнт". Ключовими детермінантами управління взаємо$
відносинами з клієнтами у розширеній мережі створен$
ня цінності є корпоративні програми взаємин, техно$
логічні платформи взаємодії, системи управління взає$
минами тощо. Особливої значущості набувають визна$
чення ролей партнерів та інших учасників сервісного
ланцюга, управління взаєминами з партнерами, а також
інтеграція взаємин таким чином, щоб можна було реа$
лізувати різні бізнес$процеси.
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Метою статті є системний аналіз економічних, правових та інших механізмів і інструментів реалі;

зації медійної політики ЄС у процесі створення єдиного цифрового ринку та розвитку демократичного

плюралізму. В роботі проаналізовано цілу низка документів ЄС, що регламентують діяльність медійного

бізнесу та визначено, що пріоритетним інструментом реалізації амбітних цілей ЄС є ""Media Creative

Europe", який через низку механізмів дозволив максимально підтримати кінематографічні і аудіовізу;

альні індустрії. Проаналізовано ефективність підпрограм Media і Media Mundus. Визначено сфери селек;

тивної підтримки культурної і медіа сфери в ЄС, до яких віднесено сектори: культурних і креативних

індустрій, аудіовізуальний, культурний. Проаналізоване фінансування пріоритетних програм (ініціати;

ви доступу до ринків підтримки телевізійних програм, заходи щодо розвитку міжнародного співробіт;

ництва тощо). Розглянуто особливості цифрової ідентифікації медійного контенту в межах важливого

тренду: Dіgital — single — market, що передбачає захист авторських прав, покращення доступності креа;

тивного контенту, спрощення ліцензування. Звернуто особливу увагу на подальшу демократизацію ме;

діа і медійний плюралізм, а також особливості фінансування їхніх інституцій.

The purpose of the article is to systematically analyze the economic, legal and other mechanisms and tools

for implementing EU media policy in the process of creating a digital single market and developing democratic

pluralism. The paper analyzes a number of EU documents regulating the activities of the media business and

identifies that the "Media Creative Europe" is a priority tool for achieving the EU's ambitious goals, which through

a number of mechanisms has allowed to support the cinema and audiovisual industries as much as possible. The

effectiveness of the Media and Media Mundus subroutines is analyzed. Areas of selective support for the cultural

and media sphere in the EU are identified, which include sectors: cultural and creative industries, audiovisual,

and cultural. Financing of priority programs (initiatives to access the markets for support of television programs,

measures for the development of international cooperation, etc.) is analyzed. The features of digital identification

of media content within the important trend are considered: Digital — single — market, which provides copyright

protection, improvement of availability of creative content, simplification of licensing. Special attention was

paid to the further democratization of the media and media pluralism, as well as to the particular financing of

their institutions. In the context of increasing globalization processes, the role and significance of the process

has increased enormously, because not only the regional or local environment, but also the whole world, arena.

The expansion of many media outlets has significantly altered consumer behavior, moods and behavior, pushing

society to another transformation. It is not necessary that democratic levers come first. Against this background,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах посилення глобалізаційних процесів роль

та значущість надзвичайно посилилась, адже ареною
їхньої дії стало не лише звичне для них регіональне чи
локальне середовище, а й увесь світ. Експансія багатьох
ЗМІ суттєво змінювала поведінку споживачів, їхні на$
строї та вчинки, підштовхуючи суспільство до чергової
трансформації. Необов'язково, що водночас на перше
місце виходили демократичні важелі. З огляду на це над$
звичайно великий досвід має Європейський Союз, який
упродовж останніх чверть століття здійснив системну
трансформацію механізмів і інструментів регулювання
європейського медійного простору за допомогою селек$
тивних систем підтримки окремих видів медіа продукції
(кіно, книги, формати тощо). В ЄС залишаються дале$
кими від вирішення завдання створення і гармонізації
єдиного цифрового ринку, консолідованого розподілу
коштів, виявлення секторальних реакцій на ті фундамен$
тальні зміни, що стрімко насуваються на глобальний і
європейський медійний простір та численних загроз, що
вони несуть людству.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми медійного розвитку в сучасному Євро$

пейському Союзі, має давню історію і багатоаспектний
статус дослідження, адже її різними аспектами захоп$
лювалися як фахівці з питань теорії інтеграції (Алі$ель
— Аграа, Н. Мусис, Д. Даймонд), так і фахівців з креа$
тивної сфери (Г. Гагоорт, Ч. Лендрі, П. Монто, А. Скотт,
М. Фезерстоун, Дж. Ноукінс та багато інших. Варто
відмітити, що лише останнім часом з'явилися роботи, що
присвячені окремим секторам медіа T. Gibbons, D. Hallin,
P. Mancini, L. Kung). Варто зазначити, що проблема між
секторальної ідентифікації медійного ринку, його оциф$
рування та взаємодії в межах європейської моделі над$
національного трансферу культурної дифузій й досі
залишається далекою від вирішення. Її важливим аспек$
том залишається також потенційна можливість імпле$
ментації моделі європейської медійної політики в інші
країни, зокрема в Україну, що потребує усвідомлення
усієї ієрархічної архітектури регулювання.

МЕТА СТАТТІ
Проведення системного аналізу економіко$право$

вих механізмів і інструментів реалізації медійної по$
літики ЄС у процесі створення єдиного цифрового рин$
ку Європейського Союзу і гармонізації демократичних
стабілізаторів країн$членів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Швидка диверсифікація глобального медійного про$

стору не оминула в своєму розвиткові й держави Євро$
пейського Союзу, в якому протягом останніх десяти
років склалася мультиструктурна ієрархічна система
моніторингових сигналів, активного трансферу послуг
і креативних продуктів, розгалужених комунікативних
мереж, а також системних механізмів і інструментів ре$
гулювання, частину з яких з легкістю можна віднести
до най конкурентніших у світі. Інтенсивний розвиток
телекомунікаційних технологій вніс суттєві доповнен$

the European Union has an extremely strong track record of systematically transforming the mechanisms and

instruments of regulating the European media space through selective support systems for certain types of media

(cinema, books, formats, etc.) over the last quarter of a century. Carrying out a systematic analysis of the economic
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ня до трактування суті самої регулярної системи ЄС,
адміністративний контент якої майже зник зовсім, на$
томість значно зросло застосування принципово нових
засобів креативного стимулювання розвитку медійно$
го сектору. З огляду на це, надзвичайно важливим для
країн, що прагнуть до інтеграції з ЄС стало системне
розуміння еволюційних перетворень у медійній сфері
європейської спільноти.

Слід зазначити, що стрімке нарощування техноло$
гічної складової медіа наприкінці 1970$х — поч. 1980$х рр.
суттєво змінило характер та структуру теле— радіомов$
лення що, на нашу думку, призвело до певних зрушень:
по$перше до створення розгалуженої системи комер$
ційних медіа, по$друге до вибудовування потужних
транскордонних мереж, які з часом перетворилися у
глобальні. Це також потребувало відповідного націо$
нального і наднаціонального регулювання, що торкну$
лося насамперед імплементації технічних стандартів,
тривалості сповіщень, рекламних пауз, доступності, ме$
дійного плюралізму та свободи слова. Отже, ця пробле$
ма стала вважатися не лише міждисциплінарною, а й до$
тичною до цілого ряду секторальних і горизонтальних
політик ЄС.

Протягом наступного часового лагу аудіовізуальна
(медійна) політика зазнавала численних змін, котрі мож$
на віднести до різних сфер традиційних медіа, а також
до підсектору кіновиробництва. З$поміж основних до$
кументів, що завжди носили регуляторний характер слід
назвати історичну Директиву 1989 року "Телебачення
без кордонів" (TVWF 89 /552/ EEC [1]. Цей інструмент
впливу містив надзвичайно багато посилань щодо зас$
тосування принципів, процедур, етичних та етнічних
норм і критеріїв. До того ж у процесі подальшого удос$
коналення він не один раз переглядався. Приміром щодо
часу демонстрування реклами на TV, то встановлюва$
лась щоденна норма, яка не повинна була більшою за
15% ефірного часу. Втім, вже у 1997 р. й ці обмеження
було переглянуто і доповнено окремими важливими
нормами, а також новими принципами. Надзвичайно
важливим виявилось застосування одного з них — прин$
цип у "країни походження" медіапростору. С плином
часу з'явилися додаткові правила, зокрема "Відео на
запит" (VOD), яке максимально спрощувало обмін віде$
оматеріалами. Утім, вже у 2010 р. зазначену Директиву
(TVWF) було значно розширено, вона набула нової наз$
ви "Директива про аудіовізуальні медіа$послуги"
(AVMSD), яка вже у 2018 році зазнала чергових прин$
ципових змін [2].

Фундаментальним документом, який визначив важ$
ливі правові рамки реалізації аудіовізуальної політики
спільноти без сумніву став Лісабонський договір
(TFEU), 167 та 178 стаття якого чітко виокремлювали
мету, завдання, напрями, секторальні переваги цього
нового, для Європейського Союзу тренду економічної
діяльності [3].

Медійний композит сучасного виробництва є над$
звичайно складним і інтегрує у своїй основі не лише суто
інформаційні та розважальні програми, а й показ ху$
дожніх і телевізійних,документальних та інших фільмів,
а це повною мірою підпадає під дію підпрограми "Media
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Creative Europe" [4], двадцятип'ятиріччя існування якої
було урочисто в ЄС у 2016 р. Саме цей інструмент вия$
вився конче важливим для підтримки європейських кіне$
матографічних і аудіовізуальних індустрій, а також для
популяризації європейських витворів мистецтва не лише
на континенті, а й за його межами.

Слід зазначити також, що впродовж усього свого
розвитку заявлена вище підпрограма також зазнавала
значних еволюційних перетворень. Найбільш інформа$
тивно це відображалося в зростаючих бюджетних
відшкодуваннях. Так, за даними "Інформаційного бю$
летеня про Європейський Союз" [5], упродовж 2007 —
2013 рр. успішно діяли дві підпрограми: MEDIA і MEDIA
Mundus, які попри усю їхню значущість мали доволі об$
межений бюджет. Натомість на наступну "семирічку"
(2014—2020 рр.) було заплановано вже 1,46 млрд євро
витрат, що виявилось на 9% більшим за попередній пер$
іод. Також слід зазначити, що більша частина бюджету
була скерована на реалізацію програми "MEDIA"
(близько 56%). Проте зростаючі витрати на креативну
сферу стали об'єктивною реальністю сучасного ЄС. Як
результат, виявилось, що Європейський Парламент
запропонував збільшити фінансування на період 2021—
2027 рр. з 1, 85 млрд євро як це пропонувала Європейсь$
ка Комісія (зростання на 26,7%) до рекордних 2,8 млрд
євро (зростання на 91,7%). Тобто цілком очевидною ста$
ла тенденція суттєвого збільшення витрат на весь креа$
тивний комплекс Європейського Союзу, чільне місце в
якому посіло медійне виробництво.

Відмінною рисою сучасної спільноти стала підтрим$
ка багатьох медійних сфер ЄС з їхнім чітко домінуючим
культурно — освітнім трендом діяльності, котрий по$
ділити на окремі сектори доволі проблематично. Проте
конче важливим для фінансового планування цього виду
активності, як і раніше залишається принцип органіч$
ної єдності (рис. 1).

З огляду на наведений вище рисунок, може склас$
тися враження, що окремі сектори аудіовізуальної (ме$
дійної) політики ЄС повторюються. Насправді це не так.
Приміром, підтримка культурного сектору означає роз$
виток співробітництва та торгівлю культурними това$
рами. Сектор підтримки культурних і креативних індуст$
рій, навпаки, орієнтований на максимізацію економіч$
ного потенціалу через залучення вільних фінансів під$
тримки мереж, а також отримання інформації. І, на$
решті, сектор аудіовізуальної підтримки є відповідаль$
ним за розвиток медійної грамотності, а також підтрим$
ку діджитал дистриб'юції європейських аудіовізуальних
творів. Попри описані вище підходи до розподілу "по$
вноважень" він носить доволі — таки умовний харак$
тер, яскравим підтвердженням чого є згадувана вище
підпрограма "MEDIA", котра скерована на підтримку

аудіовізуального і мультимедійного субсекторів. Саме
цей підрозділ, за даними Media Creative Europe, охоп$
лює:

— ініціативи щодо просування, розподілу робіт і до$
ступу до ринків;

— ініціативи щодо розроблення проектів або комп$
лексу проектів (державне фінансування);

— підтримка виробництва телевізійних програм або
відеоігор;

— діяльність щодо підвищення інтересу і покращен$
ня доступу до аудіовізуальних творів;

— заходи щодо просування європейських фільмів в
кіномережі або їхнє демонстрування на кінофестивалях;

— ініціативи щодо наближення європейських
фільмів до смаків та уподобань громадян. Пришвидшен$
ня переходу на регіональний, локальний, міжнародний
рівні;

— заходи, що сприяють спільному міжнародному
виробництву та розповсюдженню європейських вит$
ворів мистецтва;

— діяльність щодо розвитку навичок і професіона$
лізму аудіовізуального сектору [7, p. 2].

Утім, згадувана вище "Директива про аудіовізуальні
медіа$послуги" має більш конкретну скерованість і
охоплює такі заходи, насамперед, обмежувального, а
вже ніяк не стимулюючого характеру, як це було з під$
програмою "Креативна Європа". Зокрема в згадуваній
Директиві йдеться:

— про зміну ліміту ефіру для комерційних повідом$
лень з 12 хвилин на годину до 20%, в проміжок часу з
6:00 до 18:00;

— захист неповнолітніх від контенту, що може зав$
дати їм шкоди;

— розповсюдження положень [5] "…про євро$
пейські твори та надання послуг за вимогою". Водночас
запроваджується доволі жорстка обмежувальна норма
про те, щоб питома вага творів європейських авторів має
становити не менше 30% змісту тих каталогів, які роз$
повсюджуються в країнах ЄС;

— перенаправлення, згадуваної раніше платформи
обміну відео, в сферу діяльності AVMSD, що, на думку
експертів, дозволить ефективно протистояти терорис$
тичним діям різних екстремістських угруповань.

Слід додати також, що захист дітей і неповнолітніх
став основою для ухвалення доволі важливого докумен$
ту "Європейська стратегія покращення Інтернету для
дітей". Водночас ЄС максимально удосконалила проце$
дури додержання авторського права для єдиного діджи$
тального (цифрового) ринку Європейського Союзу, що,
на нашу думку, сприяло його гармонізації і паритет$
ності.

Цілком зрозуміло, що в умовах сьогодення надзви$
чайно важливим є створення передумов для економіко
— правової легітимізації зазначеного вище ринку, про
наміри створення якого з усією відповідальністю за$
явила Європейська Комісія ще у грудні 2012 р. Саме тоді
була задекларована концепція проведення цифрової
ідентифікації усього культурного контенту на єдиному
цифровому ринку ЄС, котрий передбачав встановлення
доволі важливого тренду Dіgital — single — market [8],
котрий, по$перше, передбачив структурований діалог із
зацікавленими сторонами, в межах так званих "Ліцензій
для Європи", по$друге, докорінного перегляду системи
авторського права ЄС, що охоплювало:

— врахування еволюції авторського права у світо$
вому, у т. ч. європейському правовому і економічному
середовищі;

— покращення доступності креативного контенту в
Інтернеті;

— спрощення процесів ліцензування, забезпечення
його прозорості за рахунок запровадження відповідних
стандартів, а також створення баз метаданих тощо.

Аналіз багатьох наукових джерел щодо проблема$
тики розширеної підтримки мас медіа в Європейському

 Рис. 1. Сфери селективної підтримки культурної
і медійної сфери в ЄС

Джерело: складено автором за: Culture and media policy [6].
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Союзі у багатьох випадках зводиться до оцінювання
масштабів матеріального, духовного, етичного внесків,
а також до оцінювання країнового рівня демократії і
плюралізму, насамперед тоді, коли йдеться про євро$
пейські цінності. Справді, у сучасному європейському
середовищі нерідко виникають ситуації, коли потужні
медіаконцерни терміново починають віддзеркалювати
лише чиюсь одну політичну позицію. Так було з "пре$
сою Берлусконі" в Італії і вже не так давно з окремими
ЗМІ в Польщі та Угорщині. Ось чому проблемами де$
мократичності медіа та відкритості їхньої та ринку ЄС
опікується чимало науковців, наукова спеціалізація яких
відноситься до різних сфер знань. Саме таку спрямо$
ваність віддзеркалює системна праця C.E. Baker [9], що
була присвячена дослідженню співвідношень медіа рин$
ку і демократії. Питання медійного плюралізму в євро$
пейському аудіовізуальному просторі порушує F. Bar$
zanti [10], проблему докорінного технологічного пере$
оснащення медійного обладнання та діджиталізацію
усієї медійної сфери розглядають P.L. Parcu, V. Silvestri
[11], а також J. Van Dijk [12]. Водночас слід зазначити,
що окремі роботи фахівців цього напрямку скеровані на
вивчення економічних аспектів медіа плюралізму, як це
роблять A. Pratt та D. Stromberg [13], дослідження впли$
ву національних і транснаціональних медіа корпорацій,
на чому наполягає W.A. Meier [14]. Особлива увага при$
діляється правовим та регуляторним процесам, медій$
ного ринку ЄС, що знайшло свій відбиток у працях
MEDIADEM [15], R. Mastroianni [16], P. Valcke [17],
J. Harrison та L. Woods [18].

З огляду на сказане вище, можна стверджувати, що
демократія, плюралізм, та гармонізована діяльність ме$
діа ринку свобода слова базуються в Європейському
Союзі не лише на законодавчій наднаціональній і націо$
нальній основі, а й на активній діяльності неурядових
структур, зокрема таких: Центр просунутих досліджень
Роберта Шумана (RSCAS), Центр Медійного Плюра$
лізму та медійної свободи (CMPF) і цілого ряду інших,
які, на основі застосування принципу компліментар$
ності співфінансуються різними структурами ЄС, зок$
рема Європейською Комісією. Водночас ці установи дос$
ліджують процеси регулювання медіа, але основним
інструментом при цьому все одно виступає за E. Brogi
та P. L. Parcu [19], свобода і плюралізм у кожній з країн$
учасниць ЄС. Утім, так званого монополізму й тут не
може бути, адже в сучасному ЄС надзвичайно розпов$
сюдженими є так звані дослідницькі групи, діяльність
яких носить інколи лише тимчасовий характер і присвя$
чена спільній роботі над важливою проблематикою. З
часу створення зазначених Центрів ( 1980— й рік) вони
не один раз проходили масштабні реструктуризації, на$
томість зараз являють собою важливу дослідницьку
мережу, що охоплює не один десяток університетів
Європейського Союзу. Останнє дослідження, що було
підготовлене H. Sousa, J. Trappel [20] як раз й було при$
свячене порівнянню медіа політик країн ЄС та можли$
вих змін щодо регулювання. Автори глибоко переконані,
що сучасні медіа знаходяться у середині так званого
трикутника (держава — економіка — громадянське сус$
пільство) [20, р. 199]. Водночас загальною платформою
виступає культурна сфера, яка дедалі більше стабілізує
"грані" трикутника і водночас сприяє гармонізованому
еластичному рухові медійної системи Європейського
Союзу. Загалом пропонована модель, на думку авторів,
повною мірою віддзеркалює сталість і, водночас, зрі$
лість економічної і політичної моделей європейського
суспільства і, водночас, засвідчує високу позитивну ди$
наміку розвитку медійного середовища цього потужно$
го інтеграційного угруповання.

Названі вище науковці, і не лише вони, не один раз
наголошували на існуванні в ЄС моделі успішної демок$
ратії і зумовленого цим комплексу функцій медіа [21,
р. 189]. За більш ретельного розгляду виявляється, що
надзвичайно важливими блоками або ж по$іншому —

цементуючими основами має стати сторони трикутни$
ка: "медіа і демократія", "медіа і політика", "медіа і куль$
тура". Натомість системне забезпечення консолідова$
ного впливу на громадян покладається на політичні, еко$
номічні і культурні рамки, котрі, з одного боку, наочно
демонструють рівні і механізми обмеження (неприпус$
тимість виходу за рамки), проте, з другого — дозволя$
ють ідентифікувати проходження сигналів, зокрема
фінансових, котрі забезпечують необхідну у цьому ви$
падку сталість демократії, адекватність медіа, плю$
ралізм думок громадян. Утім, важливим надбанням ко$
лективної роботи авторів є запропонована ними модель
демократії, ролі громадян і ролі медіа (табл. 1).

На нашу думку, важливим надбанням авторів є вклю$
чення до традиційної логічної схеми демократії декількох
важливих блоків, зокрема еліт та елітних груп, до яких
автори відносять політичних, економічних і культурних
лідерів та їх оточення, а також з'ясування ролі медіа, яка
в залежності від впливовості того чи іншого європейсько$
го актора може суттєво змінюватись починаючи від пове$
дінки пасивного співглядача і закінчуючи фасілітатором,
а можливо що й платформою публічної деліберизації, коли
формуються нові тренди громадянської мегаактивності.

Сучасні європейські підходи до регулювання медіа
є авангардними ще й тому, що вони орієнтовані не лише
на певний інститут (орган) ЄС, а здебільшого скеровані
на так зване співрегулювання (co — regulation) та одну
із його надзвичайно ефективних форм — саморегулю$
вання (self — regulation), яке здійснюється спільно з дер$
жавним наглядом за дотриманням норм національного
або ж наднаціонального законодавства (State Super$
vision). Така система не дозволяє швидко змінити демок$
ратичний тренд розвитку тієї чи іншої країни, макси$
мально модернізуючи водночас медійну риторику. За$
ходи, котрі проводять різні інститути, які найімовірні$
ше можна було б назвали дорадчими інстанціями, здеб$
ільшого орієнтовані на проведення моніторингів і роз$
роблення рекомендацій. Утім, на думку W. Closs та S.
Nikoltchev [22], саме вони є альтернативні, дотично до
державних, типами регулювання і охоплюють самомо$
ніторинг та саморегулювання (англійський додаток со$
— може означати при цьому й приєднання до існуючої
моделі регулювання на кшталт ко$ — інтеграції). Кри$
теріями діяльності можуть виступати: сприйняття, ком$
петентність, гнучкість, гармонізація, спрощеність, ле$
гальна визначеність. Саме дотримання такої економіко
— правової основи створює, починаючи з 2002 р., до$
даткові умови для "м'якого" регулювання з боку Євро$
пейської Аудіовізуальної Обсерваторії (ЕАО), Інститу$
ту Європейського медійного права (EMQ), Інституту
інформаційного права (ІViR), Інституту Європейсько$
го Університету (EUI), які здійснюють важливу логістич$
ну підтримку зазначеної моделі. Звичайно, що до діяль$
ності цих інституцій існує чимало запитань, які нерідко
породжують палкі дискусії та полеміку. Приміром, С.
Palzer вважає за доцільне додати до вже існуючих кри$
теріїв також: обсяги роботи, корегуляцію органів, про$
зорість, застосування конкурентного права, а також
створення органу публічного контролю [23, p. 5—6]. Зга$
дуваний вище автор глибоко переконаний, що пропо$
нована система співрегулювання потребує суттєвого
оновлення за рахунок створення нових дефініцій клю$
чових концепцій само$ і ко$ — регулювання, конкрет$
них прикладів саморегулювання в різних сферах та
різних країнах, прикладних досліджень, докладної
інформації по соціальних, культурних, економічних і
політичних аспектах ко$ — регулювання [23, p. 27].

Доволі цікавим є підхід J. Gottberg [24] щодо конти$
нентальної саморегуляції медіа, в якому автор пропо$
нує проведення паралелі з державним регулюванням і
чіткою позицію щодо захисту молоді та відповідного
планування роботи.

Окремо слід сказати про те, що медійною політи$
кою в ЄС опікуються не лише керівні органи ЄС, а й Рада
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Європи [25], членами якої є не тільки держави Євро$
пейського Союзу. Тож невипадково, що рух медій$
них сигналів може проходити й через різні платфор$
ми, котрі необов'язково є європейськими. З —
поміж так формувань слід виокремити: Європейсь$
ку платформу регуляторних органів, Середземно$
морську мережу засобів масової інформації, регу$
люючих органів франкомовних ЗМІ. Зокрема Се$
редземноморська мережа в процесі свого розши$
рення перетворилася у своєрідний майданчик для
обговорення проблем трансферу медійних про$
дуктів. Найбільш розповсюдженим форматом для
проведення спільних заходів стали Пленарні засі$
дання та робота Технічних комісій (остання 13$
а відбулася 28 червня 2019 р. у м. Рабат, Марокко)
[26].

У сучасному медійному регулюванні доволі ча$
сто присутнім є регіональний аспект, вплив якого в
умовах сьогодення доволі важко переоцінити, адже
певні угрупування країн, приміром Вишеградської
групи (Польша, Чехія, Словаччина, Угорщина), або
ж інших аналогічних платформових утворень, заз$
вичай, починають відстоювати самобутність свого
культурного комплексу, його значущість та важ$
ливість. Як правило, якихось принципових
конфліктів не відбувається, втім суперечності таки
виникають у процесі імплементації окремих доку$
ментів та трактування суті механізмів і інструментів
підтримки певних видів медіа. Доволі цікаве досліджен$
ня на прикладі медіа Південно$Східної Європи провели
A. Scheuer, Ch. M. Bron, Sh. Kind [27], які з'ясували особ$
ливості запровадження розроблених Радою Європи
медійних стандартів у державах цього регіону за допо$
могою бенчмаркінгового дослідження.

ВИСНОВКИ
Системний аналіз селективних механізмів і інстру$

ментів реалізації медійної політики Європейського Со$
юзу переконливо довів свою вагому значущість для фор$
мування спільного цифрового ринку з високим ступе$
нем захисту внутрішнього простору, секторальними
перевагами і гармонізацією різновекторних контентів.

Основними інструментами здійснення медійної (ра$
ніше — аудіовізуальної) політики були програми MEDIA
і MEDIA MUNDUS, а з часом — підпрограми Media
Creative Europe, які надавали фінансову підтримку куль$
турним, креативним, аудіовізуальним сектором, вплив
яких на внутрішню консолідацію європейського медій$
ного простору був доволі помітним. Регуляторна мо$
дель, що склалася в ЄС останнім часом є комплексом
взаємодії основних важелів демократичного суспіль$
ства, що забезпечують його сталість, доступність медіа
продукції, блокування негативних зовнішніх і внут$
рішніх дій, фінансову і моральну підтримку європейсь$
ких медійних продуктів. Основними механізмами реал$
ізації медіа в ЄС виступають: ініціативи, котрі забезпе$
чують просування, розподіл робіт і доступ до ринків,
підтримка ініціатив, котрі забезпечують розроблення
продуктів, стимулювання продукування телевізійних
програм та відеоігор, покращення доступу до аудіові$
зуальних творів, просування європейських фільмів, роз$
виток міжнародного співробітництва в медійній сфері.
Для України, котра прагне зближення з ЄС надзвичай$
но важливого значення набуває процес імплементації
європейських механізмів і інструментів підтримки мед$
ійного сектору.
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STRATEGIC FINANCIAL POTENTIAL OF CAPITAL FORMATION OF ECONOMIC ENTITIES
IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти оцінки фінансового
потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки та його ролі у формуванні капіталу. Мето;
дологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet,
офіційні дані Державної служби статистики України. Під час проведення дослідження для оцінки фінансово;
економічних показників використано методи трендового аналізу, методи групування, коефіцієнтів, середніх
величин. Метою статті є визначення шляхів підвищення ролі стратегічного фінансового потенціалу у форму;
ванні капіталу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки.

Основний науковий результат дослідження полягає у визначенні статичних і динамічних оцінок форму;
вання капіталу суб'єктів господарювання національної економіки і аграрного сектора економіки та їх впливу
на стратегічний розвиток фінансового потенціалу. З позицій позитивної динаміки виявлено випереджальне
нарощування капіталізації в сільському, лісовому та рибному господарстві протягом 2013—2017 рр. порівня;
но з економікою загалом — як за статями пасиву балансу (за рахунок власних і залучених джерел), так і за
власним оборотним капіталом. З позицій негативної динаміки встановлено випереджальне втрачання фінан;
сового потенціалу формування капіталу в аграрному секторі економіки порівняно з національною економі;
кою протягом 2018 р. — 1 півріччя 2019 р.

У статичному аспекті протягом перших п'яти років основу фінансового потенціалу формування капіталу
суб'єктів господарювання в аграрному секторі економіки становлять власні джерела, в національній економіці
— короткострокові залучені джерела. Перевагою підприємств сільського, лісового та рибного господарства
протягом зазначеного періоду визначено більшу фінансова незалежність. Спільними ознаками структурної
динаміки аграрного сектора та економіки загалом є зростання ролі короткострокових зобов'язань та забезпе;
чення у формуванні капіталу, що означає зростання залежності від зовнішніх джерел і втрату частини внутр;
ішнього фінансового потенціалу.

The subject of the research is the theoretical basis, methodological foundations and practical aspects of assessing
the financial potential of economic entities of the agricultural sector of the economy and its role in capital formation.
The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, official
data of the State Statistics Service of Ukraine. In conducting the study, the methods of trend analysis, methods of
grouping, coefficients, average values were used to evaluate financial and economic indicators. The purpose of the
article is to identify ways to increase the role of strategic financial potential in the formation of capital of economic
entities in the agricultural sector.

The main scientific result of the study is to determine the static and dynamic estimates of capital formation of
economic entities of the national economy and agricultural sector of the economy and their impact on the strategic
development of financial potential. From the standpoint of positive dynamics, a rapid increase in capitalization in
agriculture, forestry and fisheries during 2013;2017 compared to the economy as a whole was revealed, both in terms
of balance sheet liabilities (at the expense of own and borrowed sources) and in working capital. From the standpoint
of negative dynamics, it was established that the financial potential of capital formation in the agrarian sector of the
economy was outstripped in comparison with the national economy during 2018 — the first half of 2019.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Стратегічний розвиток фінансового потенціалу

суб'єктів господарювання аграрного сектора економі$
ки потребує відповідного ресурсного забезпечення, за$
лучення капіталу із зовнішніх і внутрішніх джерел. Ос$
новними шляхами зростання капіталізації сільськогос$
подарських підприємств є: удосконалення державного
управління агропромисловим комплексом в бюджетній
сфері шляхом реформування підходів до виділення до$
тацій і субсидій, захист вітчизняного аграрного ринку
від імпорту низькоякісної сільгосппродукції, розвиток
кредитно$фінансових механізмів підтримки аграріїв [1,
c. 191]. Передумовами формування капіталу є достатній
фінансовий потенціал підприємства, який проявляєть$
ся через стійкість фінансового стану і має складні діа$
лектичні зв'язки з його інвестиційною привабливістю та
іншими факторами, які потребують дослідження. По$
годжуємося з Рунчевою Н.В., що сучасний стан аграр$
ного сектора національної економіки потребує розроб$
ки стратегічних напрямів підвищення ринкової капіта$
лізації суб'єктів господарювання, передусім акціонер$
них товариств [2, c. 48].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,
В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми формування капіталу суб'єктів господа$
рювання аграрного сектора економіки та його впливу
на стратегічний розвиток фінансового потенціалу зна$
ходяться у центрі уваги багатьох учених.

Нужна О.А. [3, c. 192] акцентує увагу на тому, що
негативний вплив на капіталізацію сільськогосподарсь$
ких виробників має уповільнення інвестиційних про$
цесів, криза вітчизняної банківської системи, невизна$
ченість із кредитуванням галузі напередодні і в ході вес$
няно$польових робіт. Шлебат А.А. наголошує на тому,
що побудову ефективного механізму управління фор$
муванням і використанням капіталу підприємств
сільського господарства стримують такі фактори:
відсутність ринкового механізму фінансової підтримки;
брак єдиних і чітких критеріїв відбору суб'єктів та
об'єктів кредитування; непрозорість механізму пільго$
вого кредитування та нечіткість процедури компенсації
відсотків за ними, диспропорції у доступі суб'єктів гос$
подарювання до джерел пільгових ресурсів (особливо,
що стосується малого та середнього бізнесу) [4, c. 383].

Особливості розвитку фінансового потенціалу
істотно залежать від організаційно$правової форми
суб'єктів господарювання. Лупенко Ю.О., Фещенко В.В.
[5, c. 69] відзначають, що найприйнятнішими інструмен$
тами фінансування малих і середніх аграрних під$
приємств є: векселі та товаророзпорядчі цінні папери,
зокрема аграрні розписки; облігації, насамперед,
цільові; кредитні ноти; єврооблігацій і банківські кре$
дити.

Специфічним чинником розвитку фінансового по$
тенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора

In the static aspect, during the first five years, the financial resources of the capital formation of economic entities
in the agrarian sector of the economy are based on their own sources, in the national economy short;term attracted
sources. The preference for agricultural, forestry and fisheries enterprises during the period indicated increased financial
independence. Common features of the structural dynamics of the agrarian sector and the economy in general are the
growing role of short;term liabilities and the provision of capital formation, which means an increase in dependence
on external sources and a loss of part of the internal financial capacity.

Ключові слова: стратегічний фінансовий потенціал, капітал, формування, суб'єкти господарювання,
аграрний сектор, економіка.

Key words: financial strategy, property potential, development, economic entities, agrarian sector, economy.

економіки, як зазначає Рибалко С.В., є капіталізація
землі [6, c. 10], яка є дієвим чинником формування ме$
ханізму використання земельних ресурсів, вирішення
правових, соціально$економічних, територіально$
організаційних, екологічних завдань. Погоджуємося з
Камінською Т.Г., що зростанню фінансового потенціа$
лу капіталізації землі сприятиме [7, c. 109]: впроваджен$
ня інноваційних методів ведення сільськогосподарсько$
го виробництва, розвиток інфраструктури аграрного
ринку, широке впровадження біржових і фінансово$кре$
дитних механізмів, структуризація ринку сільськогос$
подарської продукції. Не випадково Загурський О.М.
вводить поняття інституціонального капіталу [8, c. 85],
який забезпечує можливість використання ефективних
інститутів аграрного сектора України, удосконалення
конкурентного середовища на ньому, пріоритетне
фінансування технологічних інновацій, які здатні нада$
ти імпульс інвестиційному, технологічному й соціаль$
ному піднесенню у державі загалом.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення шляхів підвищення ролі стра$

тегічного фінансового потенціалу у формуванні капіталу
суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ефективне функціонування капіталу суб'єктів гос$

подарювання аграрного сектора економіки має забез$
печувати інтереси власників, галузі, держави, найманих
працівників [9, c. 316]. У процесі формування капіталу
підприємство намагається оптимізувати його структу$
ру з урахуванням галузевих особливостей, максимізу$
вати капіталізацію власних доходів та забезпечити рац$
іональні темпи приросту капіталу за рахунок зовнішніх
запозичень. Передумовою високої ефективності вико$
ристання капіталу підприємства є раціоналізація
співвідношення між оборотним і основним капіталом
[10, c. 138] з урахуванням особливостей рослинництва,
тваринництва, переробного виробництва.

У таблиці 1 наведено динаміку і структуру капіталу
у національній економіці та сільському, лісовому та риб$
ному господарстві. Протягом 2013 — 1 півріччя 2019 р.
вартість капіталу підприємств національної економіки
зросла із 5356462,9 млн грн до 6689081,6 млн грн, або у
1,25 разів. Найменшими темпами зросли довгострокові
зобов'язання і забезпечення — із 992720,3 млн грн до
1017799,4 млн грн, або у 1,03 разів, проміжними темпа$
ми — власний капітал — із 1913187,0 млн грн до
2145848,6 млн грн, або у 1,12 разів, найвищими темпами
— поточні зобов'язання і забезпечення — із 2448985,8
млн грн до 3525429,5 млн грн, або у 1,44 разів.

Динаміка аналізованих показників за досліджуваний
період не є лінійною. Протягом 2013—2017 рр. відбувало$
ся їх зростання, через що станом на 01.01.2018 спостеріга$
ються максимальні абсолютні обсяги власного капіталу
(2458527,6 млн грн), довгострокових зобов'язань і забез$
печення (1730977,4 млн грн), поточних зобов'язань і забез$
печення (5769539,0 млн грн), а також максимальні темпи
їх росту — відповідно 1,29; 1,74; 2,36 разів. У наступні півто$
ра року відбулося різке скорочення показників.
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Основна частка капіталу підприємств національної
економіки представлена поточними зобов'язаннями і за$
безпеченням. Протягом 2013—2017 рр. вона зросла із
45,72% до 57,92%, а до 01.07.2019 р. скоротилася до
52,70%. Зростання питомої ваги зазначеної статті суп$
роводжувалося скороченням частки власного капіталу
протягом 2013—2017 рр. — із 35,72% до 24,68%, а до
01.07.2019 р. зросла до 32,08%.

Третьою за значущістю статтею пасивів підприємств
національної економіки є довгострокові зобов'язання і
забезпечення — їх питома вага протягом 2013—2015 р.
зросла із 18,53% до 20,66%, а в інтервалі 2016 р. — 1 пів$
річчя 2019 р. скоротилася до 15,22%.

Протягом 2013—2017 рр. темпи зростання капіталу
підприємств аграрного сектора економіки (3,3 разів)
більше ніж у 1,7 разів перевищили базисний темп зрос$
тання капіталу підприємств національної економіки —
із 276348,7 млн грн до 911614,1 млн грн. Найвищими тем$
пами за зазначений період зросли поточні зобов'язан$
ня і забезпечення — у 4,34 рази, або понад у 1,8 разів,
ніж по економіці загалом — із 95985,4 млн грн до
416146,2 млн грн. Втричі зріс обсяг власного капіталу
підприємств сільського, лісового та рибного господар$
ства — із 145013,1 млн грн до 436337,7 млн грн. У на$

ступні роки відбулося різке скорочення обсягу капіта$
лу підприємств аграрного сектора економіки.

Найбільшу питому вагу у структурі капіталу під$
приємств аграрного сектора економіки протягом 2013—
2017 рр. мав власний капітал. До 2015 р. вона скороти$
лася із 52,47% до 40,14%, до кінця 2017 р. — зросла до
47,86%. У наступні періоди частка власного капіталу
була не характерно низькою — близько 10%. У період з
01.01.2013 р. до 01.07.2019 р. стійкий тренд до зростан$
ня демонструвала питома вага поточних зобов'язань та
забезпечення — із 34,73% до 78,87%. Частка довго$
строкових зобов'язань та забезпечення протягом 2013—
2017 рр. скоротилася із 12,76% до 6,48%, а у 2018 р. —
1 півріччі 2019 р. становила близько 11%.

У складі капіталу аграрних підприємств найвищий
фінансовий потенціал має власний капітал — частка
якого у капіталі загалом по економіці на початок періо$
ду становила 7,58%, тоді як сукупного капіталу — 5,16%,
довгострокових і поточних зобов'язань — відповідно
3,55% і 3,92%.

Однією з найважливіших характеристик стратегіч$
ного фінансового потенціалу суб'єктів господарюван$
ня аграрного сектора економіки є формування власно$
го оборотного капіталу (табл. 2).

Протягом 2013 р. — 1 півріччя 2019 р. відбулося різке
погіршення умов формування власного оборотного ка$
піталу у національній економіці, що відобразилося у
його скороченні із 437118,1 млн грн до від'ємного по$
казника ($132334,9) млн грн. Додатними його значення
були лише на три перші аналізовані дати. Протягом
2013—2017 рр. мало місце стійке зростання власного
оборотного капіталу підприємств сільського, лісового та
рибного господарства із 79106,4 млн грн до 222879 млн
грн, що, безумовно, є позитивом. Негативом є його пе$
рехід до від'ємних значень протягом останнього півто$
рарічного періоду. На інших інтервалах тренди власно$
го оборотного капіталу по національній економіці і
аграрному сектору економіки є зворотними.

Протягом 2013 р. питома вага власного оборотного
капіталу аграрного сектора у загальному по економіці
зросла з 18,10% до 21,55%. Показники наступних років
є деформованими через зворотній характер динаміки
показників. Станом на 01.01.2015 р. вона перевищує

Власний оборотний 
капітал, млн грн Темп росту, коеф. 

Дата 
усього 

сільське, 
лісове та 
рибне 

господарство 

усього 

сільське, 
лісове та 
рибне 

господарство

Питома 
вага, % 

01.01.2013 437118,1 79106,4 1,0 1,0 18,10 
01.01.2014 379703,3 81840,3 0,87 1,03 21,55 
01.01.2015 92721,6 104027,8 0,21 1,32 112,19 
01.01.2016 -6300,5 172265,6 -0,01 2,18 -2734,16
01.01.2017 -89143 214895,9 -0,20 2,72 -241,07 
01.01.2018 -118721,6 222879 -0,27 2,82 -187,73 
01.01.2019 -126808,5 -1209,9 -0,29 -0,02 0,95 
30.06.2019 -132334,9 -1661,4 -0,30 -0,02 1,26 

Таблиця 2. Динаміка і структура власного оборотного
капіталу у національній економіці та сільському, лісовому

та рибному господарстві

Джерело: власні розрахунки.

Таблиця 1. Динаміка і структура капіталу у національній економіці та сільському, лісовому та рибному господарстві

Джерело: власні розрахунки.

Власний капітал 
Довгострокові  
зобов’язання і 
забезпечення 

Поточні  зобов’язання і 
забезпечення Баланс 

Дата 

млн грн 
cтрук-
тура, 

% 

темп 
росту, 
коеф. 

млн грн 
cтрук-
тура, 

% 

темп 
росту, 
коеф. 

млн грн 
cтрук-
тура, 

% 

темп 
росту, 
коеф.

млн грн 
cтрук-
тура, 

% 

темп 
росту, 
коеф. 

 усього – національне господарство 
01.01.2013 1913187,0 35,72 1,00 992720,3 18,53 1,00 2448985,8 45,72 1,00 5356462,9 100 1,00 
01.01.2014 1950374,9 34,14 1,02 1070722,1 18,74 1,08 2689338,2 47,08 1,10 5712274,8 100 1,07 
01.01.2015 1810179,6 29,87 0,95 1311419,3 21,64 1,32 2936220,2 48,45 1,20 6060319,8 100 1,13 
01.01.2016 2288741,4 28,35 1,20 1668158 20,66 1,68 4114903,2 50,97 1,68 8073783,4 100 1,51 
01.01.2017 2388167,6 26,90 1,25 1664814,5 18,75 1,68 4821692,4 54,32 1,97 8877079,8 100 1,66 
01.01.2018 2458527,6 24,68 1,29 1730977,4 17,38 1,74 5769539,0 57,92 2,36 9961779,1 100 1,86 
01.01.2019 2049875,6 31,23 1,07 1038580,3 15,82 1,05 3475863,6 52,95 1,42 6564325,0 100 1,23 
30.06.2019 2145848,6 32,08 1,12 1017799,4 15,22 1,03 3525429,5 52,70 1,44 6689081,6 100 1,25 
 сільське, лісове та рибне господарство 
01.01.2013 145013,1 52,47 1,00 35254,5 12,76 1,00 95985,4 34,73 1,00 276348,7 100 1,00 
01.01.2014 156820,0 50,09 1,08 43031,6 13,74 1,22 113181,0 36,15 1,18 313096,8 100 1,13 
01.01.2015 156700,4 41,90 1,08 59474,0 15,90 1,69 157786,9 42,19 1,64 374019,2 100 1,35 
01.01.2016 275303,8 40,14 1,90 68127,2 9,93 1,93 342359,0 49,92 3,57 685844,9 100 2,48 
01.01.2017 370158,0 48,27 2,55 58161,2 7,58 1,65 338533,1 44,14 3,53 766906,7 100 2,78 
01.01.2018 436337,7 47,86 3,01 59080,5 6,48 1,68 416146,2 45,65 4,34 911614,1 100 3,30 
01.01.2019 1154,8 9,42 0,01 1387,5 11,32 0,04 9717,1 79,26 0,10 12259,4 100 0,04 
30.06.2019 1438,1 10,61 0,01 1426,2 10,52 0,04 10690,9 78,87 0,11 13555,2 100 0,05 

питома вага, % 
01.01.2013 7,58   3,55   3,92   5,16   
30.06.2019 0,07   0,14   0,30   0,20   
зміна 7,58   3,55   3,92   5,16   
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100%, протягом 2016—2017 рр. є від'ємною через те, що
показники власного оборотного капіталу по націо$
нальній економіці загалом нижче нульової відмітки,
протягом 2018 р. — 1 півріччя 2019 р. — додатні через
те, що і чисельник, і знаменник є від'ємними величина$
ми. Отримані величини можна прокоментувати так: пи$
тома вага аграрного сектора економіки у дефіциті влас$
ного оборотного капіталу по національній економіці за$
галом становить близько 1% наприкінці аналізованого
періоду.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Основний науковий результат дослідження полягає

у визначенні статичних і динамічних оцінок порівняння
фінансового потенціалу формування капіталу суб'єктів
господарювання національної економіки і аграрного
сектора економіки.

1. З позицій позитивної динаміки виявлено виперед$
жальне нарощування капіталізації в сільському, лісово$
му та рибному господарстві протягом 2013—2017 рр. по$
рівняно з економікою загалом як за статями пасиву ба$
лансу (за рахунок власних і залучених джерел), так і за
власним оборотним капіталом. З позицій негативної
динаміки встановлено випереджальне втрачання фінан$
сового потенціалу формування капіталу в аграрному
секторі економіки порівняно з національною економі$
кою протягом 2018 р. — 1 півріччя 2019 р.

2. У статичному аспекті протягом 2013—2017 рр. ос$
нову фінансового потенціалу формування капіталу
суб'єктів господарювання в аграрному секторі еконо$
міки становлять власні джерела, в національній еко$
номіці — короткострокові залучені джерела. Отже, пе$
ревагою підприємств сільського, лісового та рибного
господарства протягом зазначеного періоду є більша
фінансова незалежність. Спільними ознаками структур$
ної динаміки аграрного сектора та економіки загалом є
зростання ролі короткострокових зобов'язань та забез$
печення у формуванні капіталу, що означає зростання
залежності від зовнішніх джерел і втрату частини внут$
рішнього фінансового потенціалу.

3. Основою стратегічного зростання фінансового
потенціалу суб'єктів господарювання аграрного секто$
ра економіки є: активізація економічних важелів само$
відтворення капіталу, отримання рентабельності на
рівні, достатньому для розширення обсягів виробницт$
ва. Підвищення прибутковості авансованого капіталу та
інвестиційної привабливості сільськогосподарських ви$
робників обумовить зростання їх фінансового потен$
ціалу, можливість залучення банківських кредитів та
лізингу для забезпечення розширеного відтворення.

4. Важливим напрямом збільшення власного капіта$
лу акціонерних товариств за рахунок зовнішніх джерел
є емісія додаткових випусків акцій шляхом виходу на
фондові ринки, у т. ч. світові; підвищення їх інвестицій$
ної привабливості через проходження процедур лістин$
гу на фондових біржах і позабіржових торговельних
майданчиках; зміцнення корпоративного управління
тощо.

Метою подальших досліджень є фінансова діагнос$
тика капіталізації суб'єктів господарювання аграрного
сектора економіки та визначення чинників, що вплива$
ють на неї в довго$ і короткостроковому аспекті.
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ АКТИВНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНО;ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА

Approaches to determining the nature of business activity are generalized. Factors of influence on business activity
are considered. Improving the business activity management of an agricultural enterprise as a factor in the development
of innovation and investment activity of agro industrial production is an extremely relevant topic, since business
activity is the totality of the enterprise's efforts to advance in the markets of production, labor, and capital. Internal
and external factors of influence on business activity of the enterprise can be both managed and unmanaged depending
on the type to which they belong. Thus, if an enterprise is able to influence internal factors, they can be adjusted
depending on the tactical and strategic tasks of the entity and vice versa. If they are of external origin, the enterprise
is able to adapt and adapt to them.

Solving the problems of agricultural products entering the new markets, the need to increase the level of
competitiveness of domestic enterprises in the context of strengthening the European integration processes and the
implementation of national economic strategies in the system of European economic relations of the common agro;
food market is based on solving the problems of attraction and accumulation. The practical solution of these problems
in modern conditions is carried out in the context of ensuring the investment flows and their optimization, which is
conditioned by the specificity and dynamic parameters of the development of agricultural enterprises.

The purpose of the study is to highlight the prerequisites for improving the management system of business activity
of an agricultural enterprise as a factor in the development of innovation and investment activity of agro;industrial
production.

For a more detailed disclosure of the topic of the study, the indicators of agricultural enterprises of Ukraine for the
calculation of business activity were analyzed. Business activity reflects the usage efficiency level of material, labor,
financial and other resources and at the same time characterizes the quality of management, as well as the possibilities
of potential development of the enterprise.

Узагальнено підходи до визначення сутності ділової активності. Розглянуто фактори впливу на ділову ак;
тивність. Удосконалення управління діловою активністю сільськогосподарського підприємства як фактор роз;
витку інноваційно;інвестиційної діяльності агропромислового виробництва є надзвичайно актуальною темою,
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INTRODUCTION
Innovation$investment development and compe$

titiveness of agricultural enterprises in modern conditions
are largely determined by the business activity of
agricultural enterprises. Business activity has undergone
significant changes in the course of the evolution of the
world economy and has become one of the main tools by
which it is possible to objectively determine the efficiency
of financial activity of enterprises and the prospects for their
development. Business activity covers the most important
spheres of life of enterprises: production, finance, and
marketing.

Thus, improving the management of business activity
of an agricultural enterprise as a factor in the development
of innovation and investment activity of agro$industrial
production is an extremely relevant topic, since business
activity is the totality of the enterprise's efforts to advance
in the markets of production, labor, and capital. Internal
and external factors of influence on business activity of the
enterprise can be both managed and unmanaged depending
on the type to which they belong. Thus, if an enterprise is
able to influence internal factors, they can be adjusted
depending on the tactical and strategic tasks of the entity
and vice versa. If they are of external origin, the enterprise
is able to adapt and adapt to them.

Solving the problems of agricultural products entering
new markets, the need to increase the level of
competitiveness of domestic enterprises in the context of
strengthening the European integration processes and the
implementation of national economic strategies in the
system of European economic relations of the common
agro$food market is based on solving the problems of
attraction, accumulation and accumulation. The practical
solution of these problems in modern conditions is carried
out in the context of ensuring the flow of investment flows
and their optimization, which is conditioned by the
specificity and dynamic parameters of the development of
agricultural enterprises.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Problems of innovation and investment development of
agricultural production were investigated by such scientists
V.G. Andriychuk, V.A. Borisova, M.L. Varlamova, M.O. Go$
menyuk, M.Ya. Demyanenko, I.O. Kryukova, B. V. Po$

оскільки ділова активність є всією сукупністю зусиль підприємства щодо просування на ринках продукції,
праці, капіталу. Внутрішні та зовнішні фактори впливу на ділову активність підприємства можуть бути як
керованими, так і некерованими залежно від виду, до якого вони відносяться. Так, якщо підприємство має
змогу впливати на внутрішні фактори, то вони можуть бути відкориговані залежно від тактичних та стратегіч;
них завдань суб'єкта підприємництва та навпаки. Якщо вони мають зовнішнє походження, то підприємство в
змозі адаптуватися та пристосуватися до них.

Вирішення завдань виходу продукції сільськогосподарських підприємств на нові ринки, необхідність підви;
щення рівня конкурентоспроможності вітчизняних підприємств у контексті посилення євроінтеграційних про;
цесів та імплементації національних стратегій господарювання у систему європейських економічних відно;
син спільного агропродовольчого ринку грунтується на вирішенні проблеми залучення, акумулювання, роз;
міщення та використання інвестиційних та інноваційних ресурсів. Практичне вирішення зазначених проблем
у сучасних умовах здійснюється в контексті забезпечення кругообігу інвестиційних потоків та їх оптимізації,
що зумовлюється специфікою та динамічними параметрами розвитку сільськогосподарських підприємств.

Мета дослідження полягає у виокремленні передумов удосконалення системи управління діловою актив;
ністю сільськогосподарського підприємства як фактору розвитку інноваційно;інвестиційної діяльності агро;
промислового виробництва.

Для більш детального розкриття теми дослідження проаналізовано показники сільськогосподарських
підприємств України для розрахунку ділової активності. Ділова активність відображає рівень ефективності
використання матеріальних, трудових, фінансових і інших ресурсів і водночас характеризує якість управлін;
ня, а також можливості потенційного розвитку підприємства.

Key words: modernization, innovative activity, investments, development, agriculture.
Ключові слова: модернізація, інноваційна діяльність, інвестиції, розвиток, сільське господарство.

grischuk, P.T. Sabluk, L.A. Fedulova, T.A. Gray, M. Boe$
hlje, J. Fulton, D. Spielman, D. and others.

In recent years, scientists have also increasingly turned
their attention to the problems of defining the nature,
management and evaluation of business activity of
enterprises. In particular, these issues were studied by such
scientists as: I.O. Blank, M.P. Voinarenko, G.G. Kireytsev,
V.V. Kovalev, EV Mnykh, A.D. Sheremet and others.

Thus, Viktoriia Koilo and Ola Honningdal Grytten (2019)
investigate the role of financial instability and the consequences
of the evolution of the supply chain. The researchers used time
series of activity levels and the main financial indicators of
income from turnover and equity, debt to assets ratio.

Oksana Tulai, Yuriy Petrushenko, Jozef Glova, Iryna
Sydor and Oksana Ponomarenko (2019) study the growing
differentiation in the functioning of the economy of the
Ukrainian regions and the introduction of decentralization
mechanisms in the sphere of relations between central and
local authorities regarding changes in the approaches to
financial support. The potential of regions reflecting the
level of economic development of certain territories is
particularly important. Because financial support for the
development of Ukrainian regions depends on the ability of
economic entities to shape and enhance their financial
potential, the effectiveness of financial resources mana$
gement and social, economic, environmental and political
factors through destabilization processes in the country.

Kateryna Andriushchenko, Mariia Tepliuk, Svitlana
Boniar, Natalya Ushenko and Anastasiia Liezina (2019)
argue that the development of a business environment offers
opportunities for capital market participants. Objectives of
value$oriented management of investment activity of the
enterprise: increase in capitalization, increase in value.
Accordingly, all company decisions should be aimed at
achieving these goals.

Olena Iastremska, Hanna Strokovych, Oleksiy Dzenis,
Olena Shestakova and Timur Uman (2019) write that
current socio$economic processes are characterized by
variability, chance, riskiness, dynamism and increasing
tendency of their changes. This applies to all aspects of
modern economics and management, namely: financial and
economic, social, innovative, technical, technological.
Therefore, it is necessary to carefully study the subject areas
of singularity in economics and management related to
investment and innovation processes.
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HIGHLIGHTING PREVIOUSLY
UNRESOLVED PARTS OF A COMMON

PROBLEM
At the same time, the complexity,

multidimensionality and multifunctionality of the
development of agro industrial production
requires further justification and improvement of
the system of management of business activity of
an agricultural enterprise as a factor of
development of innovation and investment
activity of agro industrial production. The main
determinant in this case is the innovative
transformation on the basis of attracting
investment flows, which requires further scientific
and applied research.

The purpose of the study is to identify the
prerequisites for improving the management
system of business activity of an agricultural
enterprise as a factor in the development of
innovation and investment activity of agro$
industrial production.

PRESENTING MAIN MATERIAL
For the purposes of the study, we define the

business activity of the enterprise as a complex
concept, which is the result of the interaction of
all elements of the system of financial relations of
the enterprise, is determined by a set of pro$
duction and economic factors and characterized
by a system of indicators that reflect the availability,
placement and use of financial resources. To date, business
activity is considered from three positions: the individual;
enterprise (micro level); country (macro level).

In Fig. 1 it is shown a diagram of the business activity
management influence of an agricultural enterprise on the
innovation$investment development of
agro$industrial production.

At the enterprise level, business activity
is most often seen as the performance of an
enterprise in terms of the amount of
resources advanced or their consumption in
the production process. Business activity
reflects the level of efficiency of use of
material, labor, financial and other
resources and at the same time characterizes
the quality of management, as well as the
possibilities of potential development of the
enterprise.

Therefore, business activity is one of the
most important characteristics of the
functioning and development of the
enterprise. The lack of a unified approach
to defining this concept testifies to the
imperfect categorical apparatus of this
important economic category. With regard
to business management, it requires the main
areas of consideration for which it is carried
out and an assessment of the specifics of
each. Assessment of business activity is
advisable to carry out with the help of the
following groups of indicators: indicators of
turnover, fund return, profitability,
measures of crisis management, financial
status, efficiency, because they characterize
all areas of financial and economic activity
of the enterprise. In general, there are three
types of business activity that are associated
with three financial and economic situations
in the enterprise: high business activity,
which is a sign of normal status, medium —
problem and low — crisis.

Carrying out any activity of the enter$
prise, the weakening of which will lead to a
decrease in financial stability, a decrease in

liquidity, a deterioration of the solvency and business
activity of the enterprise, which will lead to losses,
decrease in profitability and losses. The innovation and
investment aspect is expressed in terms of functional
components that characterize the threats of internal and
external origin.

 

 

 

Opportunities for innovation and investment 
development of agricultural enterprise 

Management system of business activity of 
an agricultural enterprise 

Financial status of 
the agricultural 

enterprise 

Fig. 1. Diagram of the business activity management influence
of an agricultural enterprise on the innovationxinvestment development

of agroxindustrial production

Source: own authors' development.
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of invested capital 

Improving the 
investment 

attractiveness of the 
company

Functional components that 
characterize the threats of 

internal origin

Functional components that 
characterize threats of external 

origin

Fig. 2. Components of effective management of the business activity of an
agricultural enterprise

Source: own authors' development.
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In the short term, the strategic goal of
managing the business activity of an
agricultural enterprise should be to
overcome the economic and structural
crisis. An integrated approach is required
to achieve effective business management:

1. Environmental safety: a strategic
goal is to preserve and restore natural
ecosystems, stabilize and improve the
quality of the environment, reduce
emissions of harmful substances, etc.

2. Economic stability: the aim is to
create a socially and environmentally
efficient agricultural enterprise that
ensures a decent level and competitiveness
of production.

3. Social well$being: The main goal is to
improve the human environment, to develop
social activity, to ensure equal opportunities
in health care, and to socially protect
vulnerable populations. In the long run, the
emphasis of development will shift from
economic to environmental, social and
material to informational.

For a more detailed explanation of the
study topic, in Table 1 there are analyzed the
indicators of Ukrainian agricultural
enterprises to calculate business activity.

In Fig. 3 it is graphically shown the
dynamics of revenues, current assets and
receivables of agricultural enterprises of
Ukraine.

Business activity of the enterprise in the
financial aspect is manifested primarily in the
speed of turnover of its funds. Analysis of
business activity is to study the levels and dynamics
of various turnover ratios, the main of which are:

— Asset turnover ratio;
— Working capital ratio;
— Receivables turnover ratio;
— Ratio of accounts payable;
— Inventory turnover ratio;
— Turnover ratio of fixed assets;
— Equity ratio.
The importance of turnover is explained by the

fact that turnover characteristics largely de$
termine the level of profitability of the enterprise.

In Table 2 there are analyzed the indicators of
business activity of agricultural enterprises of the
national economy of Ukraine.

Thus, the ratio of assets turnover — reflects
the speed of turnover of the total capital of the
enterprise, that is, shows how many times during the
analyzed period a complete cycle of production and
turnover, which brings the corresponding effect in the form
of profit, or how many units of sales produced each unit of
assets:

CoA = Net Sales Revenue / Average Asset Value.
The turnover ratio of current assets describes the ratio

of revenue (gross income) from the sale of products,
excluding value added tax and excise duty to the amount of
current assets of the enterprise. A decrease in this ratio
indicates a slowdown in working capital turnover.

Receivables turnover ratio. In the course of economic
activity, the enterprise gives commodity credit to the
consumers of its products, that is, there is a gap in time
between the sale of goods and the receipt of payment for
them, resulting in receivables. The receivables turnover
ratio shows how many times a year the funds invested in the
calculations have turned. As a rule, the higher this figure,
the better, because the company is quicker to pay the bills.
On the other hand, the provision of commodity credit to
buyers is one of the tools to promote sales, so it is important
to find the optimal length of the credit period.

Accounts receivable turnover is useful to compare with
accounts payable. This approach makes it possible to
compare the terms of the commercial credit given by the
analyzed enterprise to its customers with the credit terms
used by the suppliers. To do this, it is necessary to determine
the ratio of turnover and turnover of receivables and
payables on commodity transactions.

Accounts Payable Ratio — indicates the expansion or
decrease of a commercial loan granted to an enterprise. An
increase in the ratio means an increase in the rate of payment
of debt of the enterprise, a decrease — an increase in
purchases on credit.

Inventory turnover ratio — reflects the number of
turnover of inventories of the enterprise for the analyzed
period. The decrease in this indicator indicates a relative
increase in inventories and work in progress or a decrease in
demand for finished products. In general, the higher the
inventory turnover rate, the less money is tied up in this least
liquid item of current assets, the more liquid the current assets
have and the more stable the financial position of the enterprise.

The turnover ratio of f ixed assets (return on
assets) is calculated as the ratio of net proceeds from

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Change, 
% 

Fixed assets 78301,8 87659,2 104764,3 146363,6 141341,9 184137,9 235,16 
Current assets 195021,3 261814,7 514624,6 553429,0 639025,2 8579,7 4,40 
Receivables 93808,1 151461,0 342782,5 1092111,3 331508,1 365703,9 389,84 
Payables 47268,4 72116,0 129075,4 172120,3 156840,4 186827,6 395,25 
Stocks 63559,0 84446,9 112447,2 160251,5 157133,4 203408,0 320,03 
Revenue from sales 15147,3 21677,4 103137,6 91109,5 69344,1 71478,5 471,89 
Equity 156820,0 156700,4 275303,8 370158,0 436337,7 110081 70,20 

Table 1. Indicators of Ukrainian agricultural enterprises to calculate business
activity, mln. hrn.

Source: compiled by the authors according to the State Statistics Service of Ukraine.

Source: compiled by the authors according to the State Statistics Service of Ukraine
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Fig. 3. Dynamics of revenues, current assets and receivables of agricultural
enterprises of Ukraine

Indicator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Change, 
% 

Asset turnover ratio 0,06 0,06 0,17 0,13 0,09 0,37 669,26 
The turnover ratio of 
current assets 

0,08 0,08 0,20 0,16 0,11 8,33 10726,31

Receivables turnover ratio 0,16 0,14 0,30 0,08 0,21 0,20 121,05 
Ratio of accounts payable 0,32 0,30 0,80 0,53 0,44 0,38 119,39 
Inventory turnover ratio 0,24 0,26 0,92 0,57 0,44 0,35 147,45 
Turnover ratio of fixed 
assets 

0,19 0,25 0,98 0,62 0,49 0,39 200,66 

Equity turnover ratio 0,10 0,14 0,37 0,25 0,16 0,65 672,25 

Table 2. Indicators of business activity of agricultural enterprises
of the national economy of Ukraine

Source: calculated by the authors according to according to the State
Statistics Service of Ukraine.
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the sale of products (works, services) to the average
annual cost of fixed assets. It shows the efficiency of
use of fixed assets of the enterprise. Equity turnover
ratio is calculated as the ratio of net proceeds from
the sale of products (works, services) to the average
annual  value of the enterprise's own capital and
characterizes the efficiency of using the enterprise's
own capital.

CONCLUSIONS AND PROSPECTS
FOR FURTHER RESEARCH

Based on the study, the following conclusions can be
drawn. Innovation and investment development of the
agro$industrial complex is an important element of
innovation and investment in agricultural enterprises,
which in turn will contribute to economic growth and food
security. A wide range of investors are involved in
investments in agricultural enterprises; therefore, it is
important to ensure not only the growth of investments
(especially private ones), but also the sustainable and
socially responsible nature of these investments.
Agricultural investment and regulatory policies must be
well$established and effectively implemented in order to
bring social and economic benefits to the agricultural
enterprise and the country as a whole, including the growth
of welfare and the safeguarding of the rational use of
natural resources.

The direction of further research should be to explore
the possibility of improving the investment climate for the
innovative development of Ukrainian agricultural
enterprises.
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KEY PROBLEMS AND INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF THE MECHANISM
OF HOUSEHOLD'S FINANCIAL RESOURCES ACCUMULATION

У статті досліджено ключові проблеми та міжнародний досвід функціонування механізму накопи;

чення фінансових ресурсів домогосподарств. Ключовими механізмами накопичення в цьому дослідженні

виступають банківські депозити та страхування життя. Визначено основні фактори економічного та не;

економічного характеру, які негативно впливають на функціонування зазначених механізмів та знижу;

ють їх популярність серед населення. У статті надаються схеми, які ілюструють фактори дестабілізуючо;

го впливу на основні механізми фінансових ресурсів та фактори впливу на процес прийняття рішення

страхувальником щодо необхідності укладення договору страхування. На основі міжнародного досвіду

у сфері поведінкових фінансів проаналізовано ключові психологічні фактори та чинники, які впливають

на рішення особи щодо необхідності страхування життя, та проілюстровано приклади такого впливу.

Досліджено економічний стан ринків страхування життя розвинених країн та визначено ключові тен;

денції їх подальшого розвитку.

In the presented article authors explored key problems and international experience of functioning of

mechanisms of households' financial resources accumulation. Key accumulation mechanisms in this research

are bank deposits and life insurance. Identified main factors of economic and non;economic nature, which

negatively affect the functioning of these mechanisms and reduce their popularity among the people. The article

provides diagrams that illustrate factors of destabilizing impact on main mechanisms of financial resources and

factors influencing the decision;making process of an insurer on the need to conclude an insurance contract.

Basing on international experience in behavioral finance, analyzed key psychological factors that influence a

person's life insurance needs. Investigated economic situation of the life insurance markets of the developed

countries. Identified key trends of their further development.

The purpose of the work is to further develop the study of key problems and international experience of

functioning of mechanisms of households' financial resources accumulation, and to analyze factors that influence

these mechanisms.

As a result, it should be said, that main mechanisms for the accumulation of household financial resources,

which include bank deposits and life insurance, face a number of problems of economic and non;economic nature

that adversely affect the rate of accumulation of financial resources by the population and, as a consequence,

reduce an economic growth of the country as a whole. These factors include, first of all, insufficient income,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах розвитку соціально$орієнтованої еконо$

міки постає необхідність ефективного соціального за$
хисту населення та забезпечення необхідних умов для
повноцінної життєдіяльності людини. У процесі своєї
трудової діяльності людина може забезпечити себе не$
обхідними ресурсами для життя і розвитку, тому особ$
ливої уваги у питанні соціального захисту слід зверну$
ти саме на той період життя людини, коли вона вже не
може працювати, а тому потребує фінансового забез$
печення.

За нормальних умов функціонування економіки в
країні необхідною складовою соціального забезпечен$
ня населення є пенсійна система, тому її функціонуван$
ню слід приділяти особливу увагу.

Тим не менш спостерігається дестабілізація функ$
ціонування механізму пенсійного забезпечення внаслі$
док демографічних зрушень, що відбулися у другій по$
ловині ХХ ст., зумовлених, передусім, змінами в со$
ціальній структурі населення, демографічною кризою,
пов'язаною з низькою народжуваністю та зростанням
тривалості життя в пенсійному віці, характерними для
переважної більшості економічного розвинених країн.

Тому постає необхідність в пошуку альтернативних
механізмів накопичення фінансових ресурсів домогос$
подарств, які дозволять підтримувати нормальний
спосіб життя людини протягом всього життя.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є надання подальшого розвитку до$

слідженню ключових проблем та міжнародного досві$
ду функціонування механізмів накопичення фінансових
ресурсів домогосподарств та аналіз факторів, що
здійснюють вплив на зазначені механізми.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Досліджувана тема викликає інтерес як у наукових
колах, так і серед широких верств населення. Сова О.Ю.
висвітлила в своїх роботах ключові проблеми ринку бан$
ківських депозитів України [9]. Х. Фолькер досліджу$
вав особливості страхування життя в європейських краї$
нах [10].

Проте залишається ряд невирішених питань, які по$
требують подальших досліджень. До таких питань слід
віднести вплив поведінкових факторів на рішення осо$
би щодо необхідності прийняття рішення про укладен$
ня договору страхування життя та розгляд ключових
механізмів накопичення фінансових ресурсів домогос$
подарств з точки зору поведінкових фінансів.

which prevents people from accumulating financial resources for their further investment, lack of financial literacy

of the population and their lack of confidence in long;term investment programs, and general economic instability.

An important role in making a person's investment decision in the form of life insurance contracts is played by a

range of psychological factors that constrain, or vice versa, push the person to make the appropriate decision.

International experience in the field of life insurance shows that these markets are characterized by trends for

growth and development, which confirms the social importance of the studied insurance products and their

relevance not only for each individual household, but for the whole economy as a whole.

Ключові слова: фінансові ресурси, накопичення, домогосподарства, банківський депозит, страхування
життя, психологічні фактори, міжнародний досвід, стримуючі фактори.

Key words: financial resources, savings, households, bank deposit, life insurance, psychological factors,
international experience, constraints.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У ході дослідження механізмів накопичення фінан$
сових ресурсів домогосподарств слід звернути увагу на
такі питання як основні проблеми та міжнародний досвід
розвинених країн світу з питань функціонування меха$
нізму накопичення фінансових ресурсів домогоспо$
дарств. У цьому аспекті особливої уваги заслуговують
механізм банківських депозитів та накопичувального
страхування життя.

Говорячи про основні проблеми банківських депо$
зитів у сучасних вітчизняних реаліях, слід зазначити, що
на сьогодні перед комерційними банками України по$
стають такі основні проблеми, пов'язані з залученням
депозитних коштів (рис. 1).

У зазначеній сукупності окремої уваги слід приділи$
ти ризиками банківської діяльності, з якими стикають$
ся банки у процесі свого функціонування. Відповідно до
визначення НБУ, ризики банківської діяльності (banking
risks) — ймовірність того, що події, очікувані або нео$
чікувані, можуть мати негативний вплив на капітал та/
або надходження банку [7].

Ризики банківської діяльності випливають із специф$
іки банківської діяльності, що здійснюється в умовах рин$
кових відносин, і означають імовірність одержання до$
ходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів.
Підвищені банківські ризики призводять до значних
фінансових утрат і, як наслідок, до банкрутства банків.

З точки зору банку ризик — це потенційна мож$
ливість недоотримання доходів або зменшення ринко$
вої вартості капіталу банку внаслідок несприятливого
впливу зовнішніх або внутрішніх факторів. Такі збитки
можуть бути прямими (втрата доходів або капіталу) чи
непрямими (накладення обмежень на здатність банку
досягати своїх бізнес$цілей).

У сучасній науковій літературі виділяють такі види
банківських ризиків:

— ринковий ризик, який пов'язаний з втратами че$
рез коливання норм позичкового відсотка, змінами при$
бутковості і фінансового благополуччя компаній
(банків) — емітентів цінних паперів, а також інфляцій$
ним знеціненням грошей;

— процентний ризик — це ризик скорочення або
втрати банківського прибутку через зменшення відсот$
кової маржі. Інакше кажучи, це ризик перевищення се$
редньої вартості залучених коштів банку над середньою
вартістю розміщених активів (найчастіше кредитом);

— валютний ризик — це ризик курсових втрат, по$
в'язаних з операціями з іноземною валютою на націо$
нальному та світовому валютних ринках;
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— інвестиційний ризик — ризик втрат внаслідок
зміни розміру портфеля цінних паперів або ситуації на
ринку цінних паперів;

— ризик ліквідності, поява якого більшою мірою по$
в'язане з неякісною організацією управління в банку, в
першу чергу управління фінансами. Це ризик внутрішнь$
обанківського менеджменту, який в звичайних умовах
банк просто зобов'язаний не допускати. У разі відтоку
вкладів, викликаному різними причинами, банк, який
відчуває недолік легко реалізованих активів, починає зай$
мати кошти за підвищеними відсотками, що погіршує його
становище.

— кредитний ризик — це ризик банку$кредито$
ра, пов'язаний з непогашенням позичальником ос$

новного боргу і відсотків за виданими кредитами [6,
с. 364].

Окрім вищезгаданих ризиків, слід наголосити на
тому, що в разі банкрутства та ліквідації банку вклад$
ник може понести втрати вкладених депозитних коштів.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб покриває де$
позити в розмірі до 200 тис. грн, а грошові кошти, які
перевищують даний ліміт, вкладник втрачає. Таким чи$
ном пояснюється недовіра фізичних осіб у питанні вкла$
дення у вигляді банківських депозитів значних обсягів
фінансових ресурсів.

У питанні дослідження ключових проблем, які не$
гативно впливають на механізми накопичення фінансо$
вих ресурсів домогосподарств, слід звернути увагу на

Ключові проблеми ринку банківських депозитів України  

ініціатива розміщення коштів 
виходить безпосередньо від самих 
вкладників, при цьому сам банк має 

слабкий контроль над обсягом 
депозитних операцій 

неактивне застосування банками 
цінових і нецінових методів 

маркетингової політики, що знижує 
ймовірність просування вкладникам 
ширшого комплексу високоякісних 

послуг 
схильність домогосподарств до 
заощадження знаходиться під 
впливом дії різних факторів — 
психологічних, економічних, 
соціальних, політичних, які 

підвищують ризик швидкого відтоку 
коштів і втрати банками ліквідності 

шахрайство в банківській сфері та 
поширення кібер-ризиків 

невисокий рівень фінансової 
грамотності населення в сфері 
банківських послуг, низька 

обізнаність щодо платоспроможності 
і рентабельності банків обмеженість страхових гарантій за 

більшістю депозитних пропозицій 

неповна інформованість клієнтів про 
банківські ризики 

нерозвиненість спектру супутніх 
послуг при залученні вкладів 

Рис. 1. Ключові проблеми ринку банківських депозитів України

Джерело: складено автором за даними [9, с. 77].

Ключові проблеми ринку страхування життя України  

негативна історія страхування життя 
в Україні в пострадянський період 

недовіра населення до страхових 
компаній 

нестабільність політичної ситуації низький рівень економічного 
розвитку країни 

інфляція, нестійкість національної 
валюти 

зміни в соціальній сфері, що через 
свою невизначеність стримують 
розвиток страхування життя 

недосконале законодавство 

відсутність вільних коштів у 
підприємств і населення 

низькі доходи громадян 

низька страхова культура населення, 
страхових посередників і деяких 

страховиків відсутність належної турботи 
держави стосовно забезпечення 
привабливості страхування життя недостатня ємність страхового ринку 

Рис. 2. Ключові проблеми ринку страхування життя України

Джерело: складено автором за даними [8, c. 223].
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ринок страхування життя. У процесі свого існування ри$
нок страхування життя стикається з рядом проблем та
факторів, які здійснюють на нього комплексний деста$
білізуючий вплив та знижують популярність страхових
продуктів, які реалізуються на зазначеному страхово$
му ринку, призводячи до його звуження та витіснення
іншими фінансовими інструментами накопичення. Клю$
чові проблеми ринку страхування життя в Україні ілю$
струє рисунок 2.

За даними рисунка можна зробити висновок, що не$
гативний вплив на ринок страхування життя відбуваєть$
ся на всіх рівнях:

на макрорівні — загальна економічна нестабільність,
і як наслідок, соціальна невизначеність, в умовах якої
страхувальникам складно робити довгострокове про$
гнозування та укладати відповідні договори;

на мезорівні — зловживання страховиками через не$
точності умов договорів та через недосконалість чин$
ного законодавства, зниження кількості учасників стра$
хового ринку та підвищення економічної концентрації
на ньому;

на мікрорівні — низька страхова культура населен$
ня, нерозуміння важливості страхування життя як
інструменту накопичення фінансових ресурсів, недо$
статній рівень доходів для внесення плати за умовами
договорів страхування.

Досліджуючи проблеми страхування на мікрорівні,
особливої уваги заслуговує питання поведінкових
фінансів, а саме дослідження психологічних факторів, які
впливають на рішення потенційного страхувальника про
необхідність укласти договір страхування. Цей напрям
наукових досліджень є відносно новим і тільки набирає
популярності в іноземному науковому середовищі. В Ук$
раїні даному питанні приділяється недостатньо уваги,
тому актуалізується питання про дослідження вищезга$
даних факторів на основі міжнародного досвіду.

Відповідно до результатів досліджень іноземних вче$
них у страховій практиці розповсюджені ситуації, коли
деякі незастраховані власники нерухомості можуть не
мати відхилення від високого ризику, тоді як деякі по$
купці електричних товарів та приладів, які переймають$
ся захистом цих пристроїв, можуть вибрати страхуван$
ня з високою ціною (премією). Насправді багато людей
роблять несподіваний вибір, крім того, щоб діяти раціо$
нально або бути краще поінформованим. Одна або обидві
ефективні ринкові умови можуть бути відсутніми.

Також важко знати, як представлені ці поліси стра$
ховими агентами. Деякі люди, які, очевидно, не потре$
бують захисту від визначеного ризику, все$таки купу$
ють страховку, яка покриває цей ризик.

Відповідно до класичної економічної теорії та прин$
ципів ефективного ринку, споживачі мають необмеже$
ний доступ до інформації, мають обробну здатність,
ризик чітко сприймається і кожен індивід обирає "суму

страхування", яка максимально збільшує його очікува$
ну корисність. Поки люди не ризикують, вони готові
платити премію, більшу або рівну очікуваній вартості
збитків, спричинених певними подіями, які покривають$
ся страховою діяльністю. Максимальна сума, яку фізич$
на особа готова заплатити за покриття страхового ви$
падку, залежить від рівня відмови від ризику.

В цьому аспекті необхідно розглянути причини, за
якими фактична поведінка покупця страхування може
відрізнятися від описаної в класичній теорії. По$перше,
ті, для кого страхування є привабливою фінансовою
інвестицією, можуть не визначитися або не зможуть
зібрати інформацію, необхідну для прийняття рішення
через брак часу, зусиль та витрат, пов'язаних із цим про$
цесом. Крім того, люди можуть не мати можливості об$
робляти інформацію класичним способом. Деякі при$
клади неправильної обробки інформації через поведін$
ку можуть бути: неправильне сприйняття ризику (не$
дооцінка ризику), використання спрощених правил для
прийняття рішень та вагання у виборі нових альтерна$
тив (наприклад, упередженість) [1, c. 32].

Люди також можуть мати фінансові обмеження або
інші, які можуть впливати на них, що призводить до
іншої поведінки, ніж у класичній теорії.

Іншим аспектом поведінки, який не враховується в
класичній теорії, є перевага, яке може виникнути через
емоції, жалю чи несхвалення щодо певних характерис$
тик страхування.

Перелік основних поведінкових факторів, які впли$
вають на процес прийняття рішень страхувальником
щодо необхідності укладення договору страхування,
ілюструє рисунок 3.

Звертаючи увагу на фактор сприйняття людиною
певного ризику, слід зазначити, що більшість страхувань
пов'язані з подіями з низькою ймовірністю випадків, які
за визначенням не відповідають людському досвіду.
Тому можуть виникати неправильні уявлення про ри$
зик у різних людей, що призводить до неправильного
вибору страхування або уникнення його придбання.
Ейснер та Строц у 1961 р. стверджували, що люди пла$
тять більше за літальну страховку, ніж повинні. У 1978
р. Х. Кунрейтер продемонстрував, що люди не купують
страхування від повеней, навіть якщо вони отримують
дотацію, а страхові внески значно нижче актуарних роз$
рахунків [3, c. 146].

Сприйняттям громадськістю щодо частоти та ймов$
ірності ризику можна маніпулювати. Ряд досліджень,
проведених Ліхтенштейном у 1978 р. в США, де людей
попросили оцінити причини частоти смерті, виявили
завищення причин, від яких загинули багато людей за
один випадок, і недооцінку інших.

Стосовно упереджень при прийнятті рішень стосов$
но укладення страхових договорів, існує безліч емпірич$
них доказів, згідно з якими люди неохоче позбавляють$

Фактори впливу на процес прийняття рішення страхувальником щодо 
необхідності укладення договору страхування  

Сприйняття ризику Схильності 

Моделювання прийняття рішення Психотип 

Вплив емоцій Доступність інформації 

Соціальні норми Фінансова культура 

Рис. 3. Фактори впливу на процес прийняття рішення страхувальником
щодо необхідності укладення договору страхування

Джерело: складено автором за даними [1, c. 32—35].
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ся певних упереджень навіть тоді, коли очевидно, що
користь буде набагато більшою. Одним із пояснень цьо$
го може бути відраза від ризику: інтенсивність болю,
пов'язана з можливою втратою, спричиненою поведін$
кою, більша, ніж кількість щастя, яке б зазнали в екві$
валентному виграші.

Також є емпіричні докази лабораторних дослід$
жень, що люди приймають рішення здебільшого, по$
рівнюючи зміни у своєму фінансовому стані через кон$
кретні дії, а не визначаючи вплив цих дій на остаточне
благополуччя відповідно до теорії корисності. Кілька
досліджень показали, що люди готові ризикувати, коли
ми говоримо про втрати, і неохоче, коли йдеться про
заробітки [1, c. 36].

Введення функції вартості зробить страхування
менш привабливим, ніж функція корисності, оскільки
рішення щодо страхування передбачає порівнянність з
точки зору втрат, сферу, де люди готові сприймати ри$
зик. Якщо люди не бачать більший ризик випадків стра$
хування події, ніж страховик, немає економічного сти$
мулу купувати страховку.

Кілька досліджень показали, що збільшення ймові$
рності втрати вважається більшим інтересом, ніж мен$
ша ймовірність втрати в мотивації захисних поведінко$
вих змін.

Приклад такого ефекту було наголошене в дослід$
женні, проведеному Кіпом Віскусі в 1987 році. Респон$
дентам в магазині було показано контейнер з інсекти$
цидом, який повідомляє їм, що ризик травматизму
становить від 15 до 10000 проданих контейнерів. Се$
редня готовність платити за усунення ризику станови$
ла 3,78 USD. На запитання про зниження ціни, яке вони
вимагатимуть, якщо ризик збільшиться на 1/10 000, по$
над 75% респондентів відповіли, що відмовляться купу$
вати товар незалежно від ціни [1, c. 37].

Щодо моделей прийняття рішень, слід наголосити на
тому, що є багато речей, які людина повинна враховува$
ти у своїй щоденній діяльності. Враховуючи обмежений
час та обробну здатність людського мозку, для людей
раціонально використовувати певні шаблони прийняття
рішень. Герберт та Саймон вважають обробну здатність
людського мозку обмеженим ресурсом — люди мають
обмеження як в обробці інформації в певний проміжок
часу, так і в якості обробки. Обробка інформації перед$
бачає час та енергію, які обмежені для всіх. Враховуючи
ці обмеження, люди приймають рішення, які вони вважа$
ють досить зваженими та ефективними, враховуючи об$
меження, з яким їм довелося зіткнутися [2, c. 133].

Несприятливі події, пов'язані з рішенням придбати
страховку, є головними кандидатами в даній ситуації,
оскільки це неприємні речі, які слід враховувати. Деякі
люди використовують схеми мислення, де події з неве$
ликим шансом виникнення ігноруються.

Кунрейтер і Поллі зазначають, що якщо сприйнята
ймовірність (p) у випадку події, яка передбачає певну
втрату (P), є нижче встановленого критичного рівня (p'),
то людина припустить, що "нічого серйозного не відбу$
деться". Поведінку можна відновити за допомогою про$
стої моделі прийняття рішень у випадку сприйнятої
втрати (P):

а) якщо p ≤ р', тоді передбачається, що р = 0;
б) якщо p > p', тоді p' вважається сприйнятою ймо$

вірністю настання події.
Ще одна причина, чому деякі люди відмовляються

купувати страховку, — це сприйняття, пов'язане з об$
меженнями доходів або грошових потоків, наявних у
майбутньому, та відсутністю коштів, доступних для інве$
стування в захист від деяких подій з малою ймовірні$
стю [4, c. 16—17].

Звичайно, якщо захищений актив є фінансовим, буде
нераціонально стверджувати про неможливість страху$
вання, яке б захистило від втрати активу. Неможливість
дозволити собі страхування означає, що людина не
може дозволити собі обслуговування активів у поточній

формі або за поточною вартістю. Раціональніше було б
пожертвувати частиною активу, щоб заплатити за стра$
хування, ніж ризикувати втратою всього активу.

Ще одна причина, чому люди не хочуть купувати
страховку, полягає в тому, що люди планують свої вит$
рати і організовують їх на "розумові рахунки", додаю$
чи обмеження на суми, які будуть витрачені на певну
послугу або категорію товарів. Якщо розглянути "ро$
зумовий рахунок", який називається "витрати на охо$
рону та добробут", і враховувати внески, сплачені за
страхування автомобіля, пенсію, здоров'я, може з'яви$
тись небажання укладати також страхування від сти$
хійних лих або укладати його за зменшеною кількістю
покритих ризиків.

Ідея запозичити гроші сьогодні, щоб збільшити бюд$
жет на придбання страховки, що зменшить завтрашні
збитки, не є частиною "розумового рахунку" для бага$
тьох споживачів.

На сьогодні все більше наукових досліджень при
прийняті людиною рішення про необхідність страхуван$
ня враховують вплив емоцій, як$от: шкода, розчаруван$
ня та ейфорія.

Якщо розглянути два регіони, із яких один схиль$
ний до затоплення, а другий з меншою ймовірністю ви$
никнення цього явища, людина, яка проживає в най$
сухішій окрузі, пошкодує придбати страховку від ризи$
ку затоплення. Ця особа через рік без настання страхо$
вого випадку пошкодує про укладення цього виду стра$
хування і уникне придбання іншого, щоб знову не відчу$
ти почуття жалю.

З іншого боку, людина, яка проживає в окрузі, що
зазнає повені, і яка не придбала страховку від цього
ризику, пошкодує про це після появи події, що вва$
жається затопленням будинку.

Щоб знизити це почуття жалю, страхові компанії
включають дві або більше подій у категорію ризику, на
яку поширюються певні поліси (наприклад, ризик по$
вені, землетрусу та пожежі, включених до полісів стра$
хування будинку), отримуючи територіальну дисперсію
витривалості ризиків. Вплив на окремі рішення залежить
від ймовірності подій, що призводить до жалю та роз$
міру втрат через неправильне рішення.

Під час дослідження факторів, які впливають на
прийняття рішень стосовно страхування, слід звернути
вагу на такий фактор як доступність інформації [1,
c. 36—37].

Передусім купувати страховку, кожна людина скла$
дає опитування, пов'язане з нею. Існують витрати, по$
в'язані з отриманням інформації про елементи страху$
вання (страхові ризики, виключення, гарантована сума,
премія, період часу, спосіб компенсації, франшизи
тощо), які можуть навіть змусити людину відмовитися
від її придбання.

Завищення страхової премії та наявність значних
витрат (грошей та ресурсів, особливо часу), пов'язаних
із збиранням інформації від одного або декількох стра$
ховиків, неминуче призведе до відмови від страхування,
особливо якщо особа недооцінює ймовірність настання
страхового випадку.

Одним із способів зменшити витрати на отримання
інформації є використання дешевих та швидких джерел
(Інтернет, страхові брокери в Інтернеті) або отримання
інформації від близьких нам людей (друзів, сусідів, ко$
лег). Багато разів людина чує про той чи інший продукт
із неофіційних розмов, які він проводить зі своїми ро$
дичами. Крім того, ця інформація вважається більш на$
дійною та має більший вплив, ніж інформація, яку рек$
ламують засоби масової інформації чи страхові агенти.

Наступний приклад є переконливим щодо цього: у
ході опитування, проведеного в районі, де часто трап$
ляються землетруси, власник будинку відповідає, що не
має страхування від пошкодження землетрусу, оскіль$
ки він не потребує. Його друг, який чує відповідь, не
може протистояти, сказавши, що він мав таку страхов$
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ку протягом декількох років, і це доступно з точки зору
витрат. Перший власник дивується і розпитує свого дру$
га про вартість такої страховки. Почувши, що премія є
прийнятною, він вказує, що зробить страховку від зем$
летрусу.

Цей приклад ілюструє ситуацію, коли людина стає
зацікавлена придбати страховку, оскільки чує (без жод$
них витрат), що премія вважається розумною, навіть
якщо цифра не наводиться. Ще одним фактором, який
вплине на рішення, є відкриття того, що один із його
сусідів має таку страховку. На більш загальному рівні
фактором, який може впливати на рішення споживача,
є соціальні норми.

Згідно з загальноприйнятою економічною теорією,
той факт, що люди живуть у суспільстві та громадах, не
повинен впливати на їх рішення та вподобання. На$
томість він включає різноманітні фактори впливу: істо$
рію, культуру, релігію та соціальні норми.

Соціальні норми — це неофіційні правила, яких дот$
римуються всі члени громади. Вони відомі всім членам
спільноти і часто дотримуються їх, навіть якщо немає
чітких покарань за недотримання. Порушення таких
правил не карається судом, але сім'я та близькі друзі не
схвалюють цю дію, знижуючи рівень задоволення чи
добробуту. Ще більш суворим "покаранням" може ста$
ти втрата репутації в громаді, що автоматично призво$
дить до економічних наслідків. Ось кілька прикладів
соціальних норм, що мають економічний вплив: надан$
ня порад щодо певних послуг, благодійних пожертв,
рівня довіри серед членів суспільства.

У загальноприйнятій економічній теорії історія не
має аналітичних наслідків у процесі прийняття рішень.
Вважається, що минулий досвід не повинен впливати на
поточний процес прийняття рішень. Але історія поси$
лається на низку подій та виборів та сприяє особистіс$
ним можливостям та готовності приймати індивідуальні
рішення. Соціальні взаємодії з минулого людини впли$
вають на її сучасний вибір. Наприклад, якщо людина
купувала страховку на будинок та автомобіль у мину$
лому і користувалася їхніми вигодами навіть епізодич$
но, цілком ймовірно, що ця людина продовжуватиме
купувати таку страховку.

Культура — це непросте поняття, особливо щодо її
фінансової сторони. Оскільки переваги людей щодо їжі,
мистецтва, музики впливає на культуру, то на рівень
культури впливатимуть і преференції щодо заощаджень,
інвестицій, підприємництва, страхування [1, c. 37].

Вищесказане дозволяє зробити висновок, що рішен$
ня людей взагалі та рішення щодо страхування зокрема
підлягають впливу багатьох факторів: сприйняття ри$
зиків, відсутності інформації або подання неправдивої
інформації, упередженості та поведінкових моделей, що
призводить до поведінки, яка не завжди є раціональною.

З огляду на вищесказане, кожен учасник страхово$
го ринку може сприяти його здоровому розвитку: дер$
жава, регулюючі органи, навчальні заклади, страхові
компанії, страхові брокери, страхові агенти та застра$
ховані особи.

Держава шляхом встановлення законодавчих норм
повинна впливати на соціальні норми, щоб страхування
стало звичкою у громаді. В основному мається на увазі
домашнє страхування від стихійних лих, коли в разі події
держава вважається рятувальником останньої інстанції.
Створення звички до страхування, навіть за допомогою
соціальних стимулів, може заощадити більше коштів,
виділених з державного бюджету, щоб усунути наслідки
катастроф.

Ця ж ідея може відповідати як приватній пенсійній
системі, так і медичному страхуванню. Регулюючі органи,
мабуть, перебувають у найкращому стані спостерігати за
певними тенденціями суб'єктів ринку, які виграють від не$
правильного сприйняття ризику чи впливу на це сприйнят$
тя, з боку деяких страхових продуктів, ціни яких були б
несправедливими щодо запропонованого покриття.

Іншою місією регуляторних органів було б підви$
щення рівня освіти населення та спостереження за його
еволюцією через страхових агентів. Першими кроками
для цього є встановлення більш високого рівня підго$
товки, який вимагається від страхових агентів.

Щодо застрахованих осіб, слід зазначити, що більше
бажання знати, отримувати інформацію з уповноваже$
них джерел та усвідомлювати сприйняття ризиків забез$
печить краще управління страховими сумами.

Окрім дослідження міжнародного досвіду з питань
впливу поведінкових факторів на прийняття рішення
щодо укладення договорів страхування, особливої ува$
ги потребує дослідження сучасних тенденцій розвитку
ринків страхування життя в розвинених країнах.

Досвід країн Європейського Союзу показує, що
стрaxувaння життя займає одну з лідируючих позицій у
дoxoдax стрaxoвoї компанії в галузі oсoбистoгo
стрaxувaння. Так, обсяг стрaxoвиx премій Німеччини за
2017 р. становить 246 000 млн дoл. (із них 115 000 млн
дoл. Life$стрaxувaння). Загалом страховий ринок Німеч$
чини xaрaктеризується динамічним розвитком: щоріч$
ний приріст обсягу нaдxoджень стрaxoвиx платежів ста$
новить близько 10%. Сектор oсoбистoгo стрaxувaння
цієї країни залежить від зростаючої конкуренції
кoмерцiйниx банків, які прагнуть oргaнiзувaти стрaxoве
oбслугoвувaння клієнтів через свої oперaцiйнi зали. За$
галом прибутковість oперaцiй у секторі стрaxoвoгo
oбслугoвувaння фізичних осіб (87% стрaxoвoгo ринку)
вища, ніж у секторі oбслугoвувaння юридичних осіб
(13%) [5].

У Франції обсяг стрaxoвиx премій за 2017 р. стано$
вить 207 459 млн дoл. (із них 129 216 млн дoл., Life$
стрaxувaння). Стрaxувaння життя — накопичувальне
стрaxувaння — один із найбільш зручних i нaдiйниx спо$
собів дoвгoстрoкoвoгo інвестування. Однією з принци$
пових oсoбливoстей стрaxувaння життя є його дoвгo$
стрoкoвий xaрaктер (до 40 років i дoвiчнo). На стрaxoвi
поліси (перш за все на поліси нaкoпичувaльнoгo стра$
хування) припадає 20% усix фiнaнсoвиx активів населен$
ня i 10% їх сумарного мaйнoвoгo надбання [5].

Порівняно з іншими країнами французькі брокери
мають значну частину ринку і у найближчому майбут$
ньому будуть вiдiгрaвaти значну роль завдяки змінам у
структурі ринку. Стрaxoвi агенти з найму створюють
реальну присутність на ринку, тому знaxoдяться побли$
зу своїх клієнтів. Вони найбільш активні у сфері
iндивiдуaльнoгo стрaxувaння, не пoв'язaнoгo зі
стрaxувaнням життя, a також у стрaxувaннi дрібних i
середніх компаній. Із 1980 р. чисельність стрaxoвиx
агентів значно зменшилася, але вони все ще залишають$
ся лідерами з продажу стрaxoвиx полісів, які не нале$
жать до стрaxувaння життя. У сфері стрaxувaння жит$
тя вони мають 17% ринку [10, с. 26—27].

Окремої уваги заслуговує польський ринок страху$
вання життя, оскільки Польща є сусідньою країною і
має економічний зв'язок з Україною в цій галузі.

За останні 20 років стрaxoвий ринок Польщі збіль$
шився на 36,5%, із 1998 р. ринок ризикового й
oсoбистoгo стрaxувaння виріс на 54%, a ринок стрa$
xувaння життя — в чотири рази [5]. Сьогодні на
польському ринку стрaxoвиx послуг представлено 63 лi$
цензoвaнi стрaxoвi/перестрaxoвi компанії, серед них —
20 компаній стрaxувaння життя. Всі компанії є членами
Польської стрaxoвoї палати. Польський стрaxoвий ри$
нок є досить кoнсoлiдoвaним. П'ять нaйбiльшиx
стрaxoвиx компаній займають близько 65% усього рин$
ку. Така кoнсoлiдaцiя відбулася завдяки нaйбiльшій
польській стрaxoвiй компанії PZU (присутня й на ринку
України).

На пoчaткoвиx етaпax розвитку переважало ризико$
ве стрaxувaння, але в міру розвитку стрaxoвoгo сектору
економіки структура ринку наблизилася до європейських
стандартів, i сьогодні близько 69% за обсягом зiбрaниx
стрaxoвиx внесків належить стрaxувaнню життя.
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Для польського ринку xaрaктерне рiзнoмaнiття ка$
налів продажу стрaxoвиx продуктів: у стрaxувaннi жит$
тя домінуючим каналом є продаж полісів спiврo$
бiтникaми відділень стрaxoвиx компаній (27%), агента$
ми (25%) та за посередництвом банків (23%). У ризико$
вому й oсoбистoму стрaxувaннi oснoвнa дистрибуція
лягає на плечі агентів (47%) i спiврoбiтникiв відділень
(21%).

Що стосується перспективи розвитку стрaxoвoї га$
лузі загалом, то експерти прогнозують, що в найближчі
роки на польському стрaxoвoму ринку домінуватиме
тенденція до пoдaльшoгo зростання частки стрaxувaння
життя. Прогнозується й зростання частки пенсійного
стрaxувaння, яка сьогодні є однією з найнижчих [5].

Як показує міжнародний досвід, ринок страхуван$
ня життя показує тенденції до сталого економічного
зростання і розвитку. Це відбувається за рахунок залу$
чення нових клієнтів до цієї сфери, підвищення довіри
населення до зазначених страхових продуктів та за ра$
хунок запровадження інноваційних страхових про$
дуктів у сфері страхування життя, що дозволяє людині
обрати найбільш зручні та необхідні умови страхуван$
ня життя.

ВИСНОВКИ
Вищесказане дозволяє зробити висновок, що на

сьогодні основні механізми накопичення фінансових
ресурсів домогосподарств, до яких відносяться
банківські депозити та страхування життя, стикають$
ся з рядом проблем економічного та неекономічного
характеру, які негативно впливають на темпи накопи$
чення фінансових ресурсів населенням, та як наслідок,
знижують темпи економічного зростання країни в
цілому. До таких факторів передусім слід віднести не$
достатній рівень доходів, який не дозволяє людям на$
громаджувати фінансові ресурси для їх подальшого
інвестування, недостатню фінансову грамотність насе$
лення та його недовіру до програм довгострокового
інвестування, загальну економічну нестабільність.
Важливу роль у прийнятті рішення людини щодо інве$
стування у вигляді укладення договорів страхування
життя відіграє цілий спектр психологічних факторів,
які стримують або навпаки, підштовхують людину до
прийняття відповідного рішення. Міжнародний досвід
у сфері страхування життя показує, що зазначені рин$
ки характеризуються тенденціями до зростання і роз$
витку, що підтверджує соціальну значущість досліджу$
ваних страхових продуктів та їх актуальність не тільки
для кожного окремого домогосподарства, а й для всієї
економіки в цілому.
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THEORETICAL ASPECTS OF CREDIT MANAGEMENT OF ENTERPRISES

У статті розглянуто сутність поняття "кредитоспроможність підприємства", а також основні його скла;

дові. Узагальнено існуючі підходи до управління кредитоспроможністю підприємства. Висвітлено основні

аспекти здійснення оцінки кредитоспроможності, яка є важливим компонентом системи управління кре;

дитоспроможністю підприємства загалом. Виявлено, що процес управління кредитоспроможністю

підприємства залежить не лише від потенціалу та специфіки діяльності підприємства, а й від стану бан;

ківського сектору країни. Визначено фактори, які впливають на процес управління кредитоспромож;

ністю підприємства. Зроблено висновки, що для ефективного управління кредитоспроможністю на

підприємстві необхідно здійснювати системний аналіз його внутрішнього та зовнішнього середовища,

використовувати сучасні наукові підходи до відбору методик його оцінки та механізмів управління.

In contemporary economic conditions, effective economic activity of the enterprise is impossible without

constant attraction of additional resources. Attracting credit resources to an enterprise not only improves the

efficiency of economic activity, but also increases the efficiency of capital utilization, accelerates the movement

of its financial and material resources, reduces the payback period of investments, expands the scope and scope

of activity. However, before taking out a loan, an enterprise must assess its own creditworthiness and think

through a management mechanism. The purpose of the article is to reveal the essence of the creditworthiness of

the enterprise and to identify the most influential factors in the process of managing the creditworthiness of the

enterprise. The subject is theoretical and practical aspects of managing the creditworthiness of the enterprise.

The set of scientific methods, in particular, methods of scientific abstraction, comparative, analysis and synthesis,

systematization, generalization, induction and deduction, statistical and graphical methods are applied in the

article. The article reveals the essence of the creditworthiness of the enterprise, its main components, summarizes

modern approaches to managing the creditworthiness of the enterprise. Characterization of the main stages of

the creditworthiness of the enterprise is carried out. Some aspects of the credit assessment, which is an important

component of the enterprise credit management system, are revealed. It is revealed that the process of managing

the creditworthiness of an enterprise depends not only on the specifics of the enterprise, but also on the state of

the banking sector of the country. The factors that influence the credit management of the enterprise are identified,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкових трансформацій ефективна

діяльність суб'єкта господарювання неможлива без до$
статньої кількості фінансових ресурсів та відповідно
залучення різних позик. Залучення позикового капіта$
лу сприяє підвищенню результативності господарської
діяльності підприємства, прискоренню руху його фінан$
сових та матеріальних ресурсів, підвищенню ефектив$
ності використання капіталу, зниженню строків окуп$
ності інвестицій, розширенню обсягів та сфери діяль$
ності, формуванню різноманітних цільових фондів гро$
шових коштів, тим самим підвищуючи ринкову вартість
підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики управління кредитос$

проможністю підприємства присвятили свої наукові
праці чимало зарубіжних та вітчизняних учених, зок$
рема: В. Борисова, Е. Брігхем, Л. Вдовенко, Л. Гапенські,
І. Давидович, П. Дем'яненко, О. Донець, В. Жук, В. Ла$
гутін, Л. Лахтіонова, І. Ломачинська, О. Олійник,
А. Поєзднік, П. Роуз, М. Савлук, Дж. Сінкі, О. Терещен$
ко та інші. Однак, проблема ефективного управління
кредитоспроможністю підприємства залишається акту$
альною й в сучасних умовах. Причиною цього є дина$
мічний розвиток економіки, глобалізація, нестабільне
внутрішнє економічне середовище держави тощо. Ці та
інші фактори постійно змінюються та спричиняють не$
обхідність удосконалення методики управління креди$
тоспроможністю підприємства, що ускладнює процес
дослідження цієї проблеми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття сутності поняття "креди$

тоспроможність підприємства" та виявлення основних
факторів, які впливають на процес управління кредито$
спроможністю підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Управління кредитоспроможністю підприємства у

сучасних умовах є одним з основних напрямів його уп$
равлінської діяльності. Ефективне здійснення цього
процесу дозволяє суб'єкту господарювання оператив$
но вирішувати завдання в умовах конкурентної бороть$
би та бути спроможним своєчасно та в необхідному об$
сязі отримати й погасити позикові кошти. Високий
рівень кредитоспроможності уможливлює максиміза$
цію прибутку та сприяє рентабельності діяльності за ра$
хунок залучення кредитних ресурсів. Усе це підвищує
вартість самого підприємства, забезпечуючи тим самим
його інвестиційну привабливість.

Варто зазначити, що в сучасній економічній літера$
турі та нормативних актах є різні підходи до трактуван$
ня сутності поняття "кредитоспроможність" (табл. 1).

З таблиці 1 можна зробити висновок, що існуючі
підходи до визначення сутності поняття "кредитоспро$
можність" варто розділити на два блоки:

Ключові слова: підприємство, фінансові ресурси, позики, потенціал підприємства, кредитоспроможність,
управління кредитоспроможністю підприємства.

Key words: enterprise, financial resources, loans, enterprise potential, creditworthiness, creditworthiness
management of the enterprise.

1) кредитоспроможність як спроможність повністю
та в строк розрахуватися за своїми борговими зобов'я$
заннями [1; 3; 4; 6];

2) кредитоспроможність як фінансовий стан під$
приємства, що уможливлює отримати кредит й своєчас$
но повернути його [2; 5].

Досліджуючи проблематику управління кредито$
спроможністю підприємства, необхідно враховувати,
що у міжнародній теорії та практиці поняття "креди$
тоспроможність" не має широкого застосування, а більш
прийнятним є термін "кредитний ризик". Так, І. Дави$
дович, І. Ломачинська, А. Мумладзе зазначають, що
"кредитний ризик — це виявлений, прихований або по$
тенційний ризик для надходжень і капіталу, який вини$
кає через неспроможність сторони, що взяла на себе зо$
бов'язання, виконування умови будь$якої фінансової
угоди із контрагентом або в інший спосіб виконати взя$
ти на себе зобов'язання. Кредитний ризик та кредито$
спроможність не є тотожними поняттями, адже креди$
тоспроможність — це оцінка, яка базується на оцінці й
прогнозі потенціалу підприємства, а кредитний ризик
— на поточній оцінці і ймовірності настання певного
ряду наслідків" [7].

Фінансовий стан підприємства формується в процесі
усієї його виробничо$господарської діяльності та під
впливом внутрішніх і зовнішніх факторів [8]. Зовнішнім
проявом нормального фінансового стану підприємства
є належний рівень його кредитоспроможності. Факто$
ри, що впливають на кредитоспроможність підприєм$
ства класифікуються за такими двома групами — зовнішні
та внутрішні. До зовнішніх факторів відносяться:

— стан соціально$економічного розвитку країни;
— грошово$кредитна та податкова політика країни;
— кон'юнктура фінансового ринку;
— політична ситуація в державі;
— розрахунково$платіжна дисципліна контрагентів;
— ефективність комунікації з контрагентами тощо.
До внутрішніх факторів, що впливають на кредито$

спроможність підприємства відносяться:
— склад і структура оборотних та необоротних

активів;
— грошові кошти та їх еквіваленти;
— суми короткострокових зобов'язань;
— дебіторська заборгованість;
— бюджетне планування;
— корпоративна дисципліна;
— рівень організації виробництва;
— маркетингова політика підприємства тощо.
Також слід відмітити, що управління кредитоспро$

можністю підприємства тісно пов'язане з процесами
управління платоспроможністю та ліквідністю. Ці по$
казники взаємозалежні, адже за відсутності необхідних
фінансових ресурсів, підприємство залучає кредити для
покращення своєї ліквідності та платоспроможності, і
водночас, за умови низької ліквідності та платоспро$
можності підприємство не зможе відповідати за своїми
кредитними зобов'язаннями.

as well as the priority directions of its improvement. For effective credit management at the enterprise it is

necessary to carry out a systematic analysis of its internal and external environment, to use modern scientific

approaches to the selection of methods of effective assessment and management.
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Для банку, який надає кредит, необхідно, щоб під$
приємство було не лише платоспроможним, а в пріори$
теті є його кредитоспроможність, з огляду на те, що на
відміну від інших зобов'язань, кредитні зобов'язання
підприємства перед банком повинні бути погашені вик$
лючно грошовими ресурсами. Підприємство може бути
визнане неплатоспроможним, але кредитоспроможним,
оскільки значний вплив на осатаній показник має забез$
печеність кредиту [9].

Процес управління кредитоспроможністю під$
приємств базується на якісній оцінці. І. Шовкун зазна$
чає, що "оцінка кредитоспроможності позичальника —
це процес комплексного визначення кількісних та якіс$
них параметрів його фінансового стану, яке проводить$
ся кредитором (банком) з метою аналізу та прогнозу$
вання ймовірних ризиків і визначення можливості, роз$
міру та умов надання кредиту" [10].

Необхідність оцінки кредитоспроможності виникає
як перед підприємствами, які бажають залучити фінан$
сові ресурси за привабливими умовами, так і перед бан$
ками, які прагнуть мінімізувати кредитні ризики. Націо$
нальний банк України надає право банківським устано$
вам самостійно установлювати основні та додаткові кри$
терії оцінки фінансового стану позичальника, які підви$
щують вимоги до показників з метою адекватної оцінки
кредитних ризиків і належного контролю за ними, але
банки не публікують своїх методик аналізу кредитосп$
роможності позичальника, що унеможливлює їх аналіз
[11; 12]. Основні існуючі у вітчизняній та світовій прак$
тиці підходи і методики до оцінки кредитоспроможності
позичальника (підприємства) наведенні на рис. 1.

У звітах Національного банку України проаналізо$
вано вітчизняний кредитний ринок за 2018 рік й виявле$
но, що в Україні 51,7 % кредитів є непрацюючими, зок$
рема основну частину непрацюючих кредитів становлять
кредити надані корпоративному сектору — 85 % [6].
Станом на 2019 рік українські банки лідирують за част$
кою непрацюючих кредитів у світі (рис. 2).

Існування значної кількості непрацюючих кредитів
свідчить про низький рівень конкурентоспроможності
вітчизняних підприємств, а також про неефективну

стратегію управління. Причиною цього явища переваж$
но є зовнішні конфлікти, військові дії, втрата територій
та ринків збуту, що вплинули на якість боргу вкрай не$
гативно. Визначальними в перетворенні кредитів на не$
працюючі стали саме внутрішні проблеми банківської
системи. Низькі кредитні стандарти, нехтування ліміта$
ми концентрації боргів, високий обсяг валютного кре$
дитування стали основою масових дефолтів корпорацій
за боргами перед банками України.

Повертаючись до процесу управління кредитоспро$
можністю підприємства, слід зазначити, що це є скла$
довою системи управління підприємства в цілому. Мета

Автор Визначення поняття 
Лагутін В.Д. «це спроможність позичальника повністю і 

своєчасно розрахуватися за своїми борговими 
зобов’язаннями» [1] 

Лахтіонова Л.А. «це такий фінансовий стан підприємства, який дає 
змогу отримати кредит і своєчасно повернути 
його» [2] 

Олійник О.О. «це спроможність і бажання позичальника у 
визначений кредитною угодою терміном і в 
повному обсязі розрахуватися за своїми 
борговими зобов’язаннями» [3] 

Поєзднік А.І. «це комплексне поняття, яке характеризує 
спроможність та готовність позичальника до 
здійснення кредитної операції, яка оцінюється 
банком з огляду на фінансово економічне 
становище позичальника та на якість зробленої 
ним кредитної пропозиції, а також з точки зору 
прийнятності для банку кредитора кредитного 
ризику й можливості керувати ним» [4] 

Нечипоренко А.В. «фінансовий стан підприємства, за якого воно 
спроможне ефективно використовувати позикові 
кошти, а також вчасно повертати кредити» [5] 

Національний 
банк України 

«наявність у позичальника (контрагента банку) 
передумов для проведення кредитної операції та 
його спроможність повернути борг у повному 
обсязі та в обумовлені договором строки» [6] 

Таблиця 1. Підходи до визначення поняття
"кредитоспроможність"

Джерело: складено авторами.

Рис. 1. Оцінка кредитоспроможності підприємства
Джерело: складено авторами на основі [6—12].
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управління кредитоспро$
можністю полягає у забез$
печенні певного рівня кре$
дитоспроможності, за яко$
го підприємство було б
спроможне виконати свої
зобов'язання щодо пога$
шення основної суми боргу
та відсотків за ним у поточ$
ному та перспективному пе$
ріодах [9]. Також метою
функціонування механізму
управління кредитоспро$
можністю підприємства є
підтримка та досягнення
встановленого її рівня за ра$
хунок своєчасного реагу$
вання на зміну внутрішніх та
зовнішніх умов діяльності
суб'єкта господарювання.
На рисунку 3 представлено
структуру управління кре$
дитоспроможністю під$
приємства.

Слід зазначити, підтримка кредитоспроможності
вітчизняних підприємств з боку держави чи банків
знаходиться на досить низькому рівні. В Україні ство$
рений фонд підтримки підприємництва, програми
підтримки підприємств стратегічних галузей, існує
ряд програм кредитування для бізнесу у банках тощо.
Але підтримка з боку держави не є результативною й
відповідно не має позитивних результатів через ви$
сокий рівень тінізації економіки та монополізацію
ринку.

Зарубіжний досвід свідчить про необхідність ство$
рення спеціальних систем підтримки бізнесу, які у свою
чергу складаються із спеціалізованих органів у вико$
навчій владі. Основні напрями підтримки кредитоспро$
можності підприємств у зарубіжних країнах наведено
на рисунку 4.

Процес управління кредитоспроможністю під$
приємств в Україні ускладнений низкою факторів, як
внутрішніх (внутрішнє середовище підприємства, його
операційна діяльність, потенціал), так і зовнішніх (стан
вітчизняної та світової економіки, особливості функціо$
нування банківської галузі тощо). Доцільно виділити ос$
новні з них:

1. Знаходження підприємства позичальника на не$
підконтрольних Україні територіях або на територіях,
що зазнали руйнувань під час проведення АТО/ООС.

2. Належність підприємства$боржника до галузей,
які постраждали від втрати ринку РФ (зокрема це сто$
сується галузей машинобудування, виробництво труб,
молочних продуктів).

3. Значні втрати від спаду внутрішнього попиту під
час фінансової кризи (зокрема операції з нерухомістю,
будівництво, виробництво будматеріалів, автомобілів).

4. Відсутність операційної діяльності при отриманні
кредиту.

5. Наявність операційної діяльності, але неприйнят$
не боргове навантаження при отриманні позики.

6. Завищене боргове навантаження для боржників
при отриманні позики.

7. Відсоток кредитування завищений, кредитні умо$
ви невигідні порівняно з кредитними умовами для бізне$
су в розвинених країнах світу.

Найбільш застосовуваним у вітчизняній практиці ме$
ханізмом забезпечення кредитоспроможності підприє$
мства є пошук внутрішніх джерел для збільшення при$
бутковості й досягнення беззбиткової роботи за допо$

Рис. 2. Рейтинг країн за показником непрацюючих кредитів

Джерело: складено авторами на основі [6].

Рис. 3. Структура управління кредитоспроможністю підприємства

Джерело: складено авторами на основі [1—4, 9; 12; 13].
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могою збільшення виробничої потужності, підвищення
якості продуктів та послуг, а також за рахунок поси$
лення конкурентоспроможності підприємства на рин$
ку, раціонального використання матеріальних, трудо$
вих і фінансових ресурсів, скорочення непродуктивних
витрат та зниження собівартості товарів та послуг.

Таким чином, оцінка фінансового стану підприєм$
ства та врахування усіх можливих ризиків виступають
ключовими факторами ефективного управління креди$
тоспроможністю загалом, що дозволяє запобігти невип$
равданому залученню позикового капіталу, забезпечи$
ти своєчасне повернення позик, знизити ризик непла$
тежів та підвищити ефективність своєї діяльності. Для
ефективного управління кредитоспроможністю на
підприємстві необхідно здійснювати системний аналіз
його внутрішнього та зовнішнього середовища, викори$
стовувати сучасні наукові підходи до відбору методик
його оцінки та механізмів управління.

ВИСНОВКИ
На основі проведеного дослідження процесу управ$

ління кредитоспроможністю підприємства можемо зро$
бити такі висновки:

1. Українські підприємства нині функціонують у
несприятливих економічних умовах. Динамічний курс
валют, нестабільність економічного та політичного се$
редовища значно ускладнюють діяльність підприємств,
негативно впливаючи на їхню конкурентоспроможність;
значна кількість вітчизняних підприємств перебуває в
стані санації та ліквідується. Щоб залишатися на ринку
та розвиватися далі за таких умов підприємствам необ$
хідно вибудувати стратегію управління конкуренто$
спроможністю.

2. Конкурентоспроможність підприємства — це
його здатність відповідати за своїми кредиторськими зо$
бов'язаннями. Процеси управління кредитоспромож$
ністю підприємства є складовою політики управління.
Показник конкурентоспроможності перебуває у тісно$
му взаємозв'язку з показниками платоспроможності та
ліквідності. Але для банків, як кредиторів, важливий
саме показник кредитоспроможності підприємства.

3. У світовій практиці не використовується поняття
"кредитоспроможність" у разі оцінки позичальника, а
частіше використовують показник "кредитний ризик",
який характеризує ймовірність виплати або невиплати
боргових зобов'язань банку. Цей показник є важливим

Рис. 4. Підходи до підтримки кредитоспроможності підприємств у зарубіжних країнах

Джерело: складено авторами на основі [2; 11; 12].
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в оцінюванні позичальника, але вужчим за показник кре$
дитоспроможності, адже не враховує низку факторів,
таких як ліквідність та фінансовий стан активів і пасивів
підприємства. Проте, враховуючи неякісну звітність
вітчизняних підприємств, кризу банківського сектору та
значний рівень корупції, в українській практиці для кре$
дитування суб'єктів господарювання доцільно викори$
стовувати обидва показники.

4. Ефективний механізм кредитоспроможності
підприємства повинен базуватися на якісному, систем$
ному аналізі його фінансових показників, а також на
оцінці ринкового середовища. Через динамічний розви$
ток економіки та суспільства в цілому, досить складно
використовувати універсальний підхід до оцінки конку$
рентоспроможності підприємства. Проте можна ви$
окремити ключові принципи, на яких повинна базува$
тися методика його оцінки:

— забезпечення максимальної достовірності оцін$
ки, яка базується на системному аналізі всіх необхід$
них інформаційних даних;

— визначення широкого кола показників, які все$
бічно характеризують кредитоспроможність підприє$
мства, ураховуючи специфіку діяльності підприєм$
ства, та середовища, в якому воно функціонує, на ос$
нові даних показників здійснювати коефіцієнтний
аналіз;

— диференційований підхід до оцінювання креди$
тоспроможності щодо підприємства (обов'язково вра$
ховувати специфіку виробництва, форму забезпечення
поточного й прогнозованого оцінювання кредитоспро$
можності підприємства);

— використання сучасних наукових методів, моде$
лей оцінювання, залучення незалежних експертів, за$
стосування сучасних інноваційних підходів до здійснен$
ня оцінки та оптимізації процесів управління кредитос$
проможністю підприємства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання діяльність кож$

ного господарюючого суб'єкта є предметом уваги вели$
кого кола учасників ринкових відносин (організацій і

осіб), зацікавлених у результаті його функціонування.
Варто сказати, що підприємства здобувають са$
мостійність, несуть повну відповідальність за результа$
ти своєї виробничо$господарської діяльності перед

У статті акцентовано, що фінансовий стан є важливою характеристикою економічної діяльності підприємства
в зовнішньому середовищі, який визначає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співро;
бітництві, оцінює, в якому ступені гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів по фінан;
совим та іншим відносинам. У сучасних умовах господарювання проблема забезпечення стабільного фінансового
стану підприємств посідає чільне місце в загальному управлінні, адже кризовий стан економіки України, дефіцит
державного бюджету, зниження рівня ефективності виробництва спонукають вітчизняних підприємців до пост;
ійного пошуку нових заходів забезпечення ефективності ведення бізнесу. Фінансовий стан підприємства треба
систематично й усебічно оцінювати з використанням різних методів, прийомів та методик аналізу. Це уможливить
критичну оцінку фінансових результатів діяльності підприємства як у статистиці за певний період, так і в динаміці
— за ряд періодів, дасть змогу визначити "больові точки" у фінансовій діяльності та способи ефективнішого вико;
ристання фінансових ресурсів, їх раціонального розміщення. Неефективність використання фінансових ресурсів
призводить до низької платоспроможності підприємства і, як наслідок, до можливих перебоїв у постачанні, вироб;
ництві та реалізації продукції. До невиконання плану прибутку, зниження рентабельності підприємства, та загро;
зи економічних санкцій. Зазначено, що фінансова діяльність підприємства має бути спрямована на забезпечення
систематичного надходження й ефективного використання фінансових ресурсів, дотримання розрахункової і кре;
дитної дисципліни, досягнення раціонального співвідношення власних і залучених коштів, фінансової стійкості з
метою ефективного функціонування підприємства. Розкрито сутність і значення фінансового стану підприємства,
основні завдання аналізування та основні групи показників, що його характеризують. Проаналізовано основні
шляхи щодо покращання фінансового стану підприємства та визначено комплекс основних заходів щодо підви;
щення ефективної діяльності та зміцнення його фінансової стійкості.

The article emphasizes that the financial condition is an important characteristic of the economic activity of the enterprise
in the external environment, which determines the competitiveness of the enterprise, its potential in business cooperation,
assesses the extent to which the economic interests of the enterprise and its partners in financial and other relations are
guaranteed. In today's economic conditions, the problem of ensuring a stable financial status of enterprises is at the forefront
of general management, since the crisis state of the Ukrainian economy, deficits of the state budget, reducing the level of
production efficiency encourage domestic entrepreneurs to constantly look for new measures to ensure business efficiency.
The financial position of the enterprise should be systematically and comprehensively assessed using different methods,
techniques and methods of analysis. This will make it possible to critically evaluate the financial results of the enterprise's
activity both in statistics for a certain period and in dynamics — for a number of periods, will allow to identify "pain points"
in financial activity and ways of more efficient use of financial resources, their rational allocation. Inefficient use of financial
resources leads to low solvency of the enterprise and, as a consequence, to possible disruptions in the supply, production
and sale of products. To the failure of the plan of profit, decrease of profitability of the enterprise, and threat of economic
sanctions. It is stated that the financial activity of the enterprise should be aimed at ensuring the systematic receipt and
efficient use of financial resources, observance of settlement and credit discipline, achievement of rational balance of own
and borrowed funds, financial stability. the purpose of effective functioning of the enterprise. The essence and value of the
financial state of the enterprise, the main tasks of analysis and the main groups of indicators that characterize it are revealed.
The main ways to improve the financial condition of the enterprise are analyzed and a set of basic measures for improving
the effective activity and strengthening its financial stability are determined.
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співвласниками (акціонерами), працівниками, банком і
кредиторами. У зв'язку із цим, актуальність теми цієї
роботи очевидна: для того щоб забезпечувати вижи$
ваність підприємства в сучасних умовах господарюван$
ня, управлінському персоналу важливо, насамперед,
уміти ретельно аналізувати й реально оцінювати фінан$
сові стани, як свого підприємства, так і існуючих потен$
ційних конкурентів.

Фінансовий стан — це одна з найважливіших харак$
теристик діяльності кожного підприємства. Воно є ре$
зультатом взаємодії всіх елементів системи фінансових
відносин на підприємстві й тому визначається сукуп$
ністю виробничо$господарських факторів. Фінансова
діяльність охоплює процеси формування, рухи й забез$
печення збереження майна підприємства, контролю
його використання. Вона визначає конкурентно$
здатність, потенціал у діловому співробітництві, оцінює,
у якому ступені гарантовані економічні інтереси само$
го підприємства і його партнерів у фінансовому й ви$
робничому відношенні. Тому виявлення заходів покра$
щання фінансового стану є головним завданням кож$
ного підприємства.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сутності фінансового

стану підприємства та обгрунтування заходів його по$
кращання.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченням актуальних проблем оцінки фінансово$

го стану підприємства займалося багато вітчизняних
вчених. Основним аспектам цих проблем присвятили
свої роботи такі дослідники: Аверіна М.Ю. [7], Дон$
чак Л.Г. [6], Карпенко Г.В. [2], Конєва Н.О. [5], Обущак
Т.А. [3], Пітінова А.О. [9], Приходько Н.І. [13], Рудниць$
ка О.М. [4], Смачило В.В [1], Таранюк К.М. [8], Ціха$
новська О.М. [6], Черниш С.С. [14], Шаповалова І.О. [5].
Аналізування літературних джерел показало, що досл$
ідження цих авторів є грунтовними, проте ряд питань
залишилося невирішеними та потребують подальшого
дослідження.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підприємства, які працюють у сучасних умовах

господарювання, несуть повну відповідальність за
свої зобов'язання перед ланками фінансово$кредит$
ної системи, постачальниками, власними працівни$
ками, а також за результатами виробничо$фінансо$
вої діяльності. Здатність підприємства своєчасно по$
гашати свої боргові зобов'язання характеризує його
фінансовий стан.

Аналізування визначення поняття "фінансовий
стан" вітчизняними вченими наведено у таблиці 1.

З нашої точки зору, найбільш повним є визна$
чення фінансового стану Смачило В.В. та Обущак
Т.А.

Фінансовий стан може бути стійким, нестійким
(передкризовим) і кризовим. Здатність підприємства
вчасно провадити платежі, фінансувати свою
діяльність на розширеній основі, переносити непе$
редбачені потрясіння й підтримувати свою платос$
проможність у несприятливих обставинах свідчить
про його стійкий фінансовий стан, і навпаки [16].

Фінансовий стан підприємства, його стабільність
залежать від результатів виробничої, комерційної й
фінансової діяльності. Якщо виробничий і фінансо$
вий плани успішно виконуються, то це позитивно
впливає на фінансове становище підприємства. І, на$
впаки, у результаті недовиконання плану по вироб$
ництву й реалізації продукції відбувається підвищен$
ня її собівартості, зменшення виторгу й суми при$
бутку і як результат погіршення фінансового стану
підприємства і його платоспроможності. Отже,
стійкий фінансовий стан не є щасливою випадкові$

стю, а підсумком грамотного, умілого керування всім
комплексом факторів, що визначають результати гос$
подарської діяльності підприємства.

Стійке фінансове становище також впливає на ви$
конання виробничих планів і забезпечення потреб ви$
робництва необхідними ресурсами. Тому фінансова
діяльність як складова частина господарської діяльності
повинна бути спрямована на забезпечення планомірно$
го надходження й витрати грошових ресурсів, виконан$
ня розрахункової дисципліни, досягнення раціональних
пропорцій власного й позикового капіталу й найбільш
ефективне його використання.

Щоб розвиватися в умовах змішаної економіки й не
допустити банкрутства, потрібно знати, як управляти
фінансами, якою повинна бути структура капіталу по
складу й джерелам утворення, яку частку повинні зай$
мати власні кошти, а яку — позикові. Варто знати й умі$
ти аналізувати такі показники, як платоспроможність,
фінансова стабільність, ділова активність, рента$
бельність і так далі.

Основні завдання аналізування фінансового стану
підприємства: ефективності використання майна (капі$
талу) підприємства, забезпечення підприємства власни$
ми оборотними коштами, стану і динаміки ліквідності,
платоспроможності та фінансової стійкості підприєм$
ства, рентабельності підприємства та кількісна оцінка
його конкурентоспроможності, стану підприємства на
фінансовому ринку та пошук резервів підвищення рен$
табельності виробництва [10].

В об'єктивній оцінці фінансового стану зацікавлені
всі користувачі бухгалтерської (фінансової) звітності,
що у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку
об'єднані в три основні групи, це особи які: безпосеред$
ньо займаються бізнесом на даному підприємстві, не
працюють на підприємстві, але мають пряму фінансову
зацікавленість у даному бізнесі (наприклад, власники
акцій), мають непряму фінансову зацікавленість у цьо$
му бізнесі (податкові служби; фондові біржі, що займа$
ються купівлею$продажем цінних паперів; органи, що
контролюють ціни, експорт та імпорт; профспілка).

Інформаційною базою аналізування фінансового
стану підприємства є фінансова звітність. Фінансова
звітність — це сукупність форм звітності, які складені

№ Автор Зміст поняття 
1.  Аверіна  М.Ю. [7] Фінансовий стан підприємства визначається у 

платоспроможності підприємства внаслідок 
кругообігу засобів 

2. Обущак Т.А. [12] Фінансовий стан підприємства – це комплексне 
поняття, яке є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається сукупністю 
виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, що 
відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів 

3.  Пітінова А.О. [9] Фінансовий стан підприємства – це показник 
його фінансової конкурентоздатності, тобто 
платоспроможності, кредитоспроможності 

4.  Приходько Н.І. [13] 
 Черниш С.С. [14] 

Фінансовий стан – це результат виробничо-
фінансової діяльності. Він характеризується 
величиною засобів підприємства, їх 
матеріально-технічного постачання, 
виробництва, реалізації та прибутку 

5.  Смачило В.В. [1] Фінансовий стан – це складна, інтегрована за 
багатьма показниками характеристика 
діяльності підприємства в певному періоді, що 
відображає ступінь забезпеченості 
підприємства фінансовими ресурсами, 
раціональності їх розміщення, забезпеченості 
власними обіговими коштами для своєчасного 
проведення грошових розрахунків за своїми 
зобов'язаннями та здійснення ефективної 
господарської діяльності в майбутньому 

Таблиця 1. Визначення змісту поняття "фінансовий стан"
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за даними фінансового обліку з метою надання
зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої
інформації про фінансовий стан у зручному і зрозумі$
лому вигляді для прийняття цими користувачами пев$
них ділових рішень. Складання фінансової звітності
відбувається на основі Положень (стандартів) бухгал$
терського обліку (П(С)БО) № 1—5 [11].

Розрізняють попереднє та комплексне аналізуван$
ня.

Попереднє аналізування забезпечує попередню
оцінку результатів діяльності підприємства. Він може
виконуватися самим підприємством для власної оцінки
своєї діяльності з метою допомогти керівнику. Такий
аналіз може виконуватися і банком$кредитодавачем за
даними підприємства — клієнта (передбачуваного).
Мета такого аналізу — оцінити ступінь ризику неповер$
нення кредиту. Аналіз може проводитися і підприєм$
ством$суміжником.

Комплексне аналізування може проводитися самим
підприємством для власних потреб (з метою виявити
недоліки у виробничо$господарській та фінансовій
діяльності і усунути їх, проаналізувати та виявити тен$
денції, потенційні можливості), аудиторською службою
для встановлення рейтингу підприємства. Таким аналі$
зом охоплюються результати роботи підприємства за
декілька останніх років (2—3 роки).

Фінансовий стан підприємства залежить від резуль$
татів його виробничої, комерційної та фінансово$гос$
подарської діяльності. Система заходів для підтримки
фінансового стану на високому рівні повинна передба$
чати:

— постійний моніторинг зовнішнього і внутрішньо$
го станів підприємства;

— розробку заходів із зниження зовнішньої враз$
ливості підприємства;

— розробку підготовчих планів при виникненні про$
блемних ситуацій,

— здійсненні попередніх заходів для їхнього забез$
печення;

— провадження планів практичних заходів у разі
виникнення кризової ситуації, прийняття ризикових і
нестандартних рішень у випадку відхилення розвитку
ситуації;

— координацію дій всіх учасників і контроль за ви$
конанням заходів та їхніми результатами [5, с. 59].

Першочерговим етапом у покращанні фінансового
стану українських підприємств є пошук оптимального
співвідношення власного і позикового капіталу, яке б
забезпечило мінімальний фінансовий ризик за макси$
мальної рентабельності власного капіталу. Оптимізація
ліквідності підприємства реалізується за допомогою
оперативного механізму фінансової стабілізації — сис$
теми заходів, спрямованих, з одного боку, на зменшен$
ня фінансових зобов'язань, а з іншого, на збільшення
грошових активів, що забезпечують ці зобов'язання [4].

Головним із заходів покращання фінансового стану
є мобілізація внутрішніх резервів підприємства — явних
та прихованих. Пошук резервів, які можуть бути вико$
ристані для покращення фінансового стану підприєм$
ства, проводиться шляхом грунтовної оцінки всіх скла$
дових його діяльності.

Удосконалення фінансового стану підприємства
можливе за рахунок збільшення вхідних та зменшення
вихідних грошових потоків. Підвищення розмірів
вхідних грошових потоків можливе за рахунок:

— збільшення виручки від реалізації;
— продажу частини основних фондів;
— рефінансування дебіторської заборгованості.
Пошук резервів, які можуть бути використані для

покращання фінансового стану підприємства, прово$
диться шляхом грунтовного аналізу всіх складових його
діяльності [2].

Одним з основних напрямів пошуку резервів є змен$
шення вихідних грошових потоків, до них належать:

— оплата товарів, робіт, послуг, що належать до
валових витрат;

— оплата товарів, робіт послуг, що не належать до
валових витрат;

— здійснення реальних та фінансових інвестицій;
— сплата податків та інших платежів до бюджету;
— повернення капіталу, який був залучений на

фінансовому ринку [2].
На обсяги останніх двох напрямів підприємству

впливати важко. Розмір податкових та інших платежів
до бюджету залежить від встановленого державою по$
рядку про визначення об'єктів оподаткування, ставок
та термінів сплати. Обсяги платежів та відсотків визна$
чаються умовами кредитних договорів та умовами ви$
пуску облігацій. Можливості впливу підприємства на
перші три напрями є ширшими.

Зниження собівартості продукції та витрат, джере$
лом покриття яких є прибуток, — головний внутрішній
резерв покращання платоспроможності підприємства.

На кожному підприємстві, залежно від його особ$
ливостей, можуть бути різними набір факторів, які впли$
вають на собівартість:

— обсяг виробництва;
— номенклатура та асортимент продукції;
— технічний рівень виробництва;
— організація виробництва та умов праці;
— ціна одиниці продукції, що реалізується [3].
В умовах конкурентного середовища актуальності

набуває оптимізація збутової політики підприємства.
Стимулювати збут можна різними методами. Бажа$
ний результат можна отримати наданням знижок по$
купцям, помірними зменшеннями цін, застосуванням
масової реклами. Для оптимізації обсягів дебіторсь$
кої заборгованості потрібно вибрати найбільш
доцільні строки платежів та форми розрахунків із
споживачами (попередня оплата, з відстрочкою пла$
тежу, за фактом відвантаження продукції). Попри
значні обсяги дебіторської заборгованості, на нашу
думку, доцільним є надання відстрочки платежу спо$
живачам, адже за рахунок цього збільшується обсяг
реалізації, а разом з тим і прибуток (для стимулюван$
ня збуту в умовах високої конкуренції). З іншого
боку, в цьому випадку є ризик виникнення додатко$
вих витрат по залученню короткострокових банківсь$
ких кредитів для компенсації дебіторської заборго$
ваності [10].

Основним заходом покращення фінансового стану
є збільшення виручки від реалізації. А розмір виручки
від реалізації залежить від:

 — обсягів реалізації продукції;
 — ціни одиниці продукції, що реалізується [2].
Шляхами удосконалення фінансового стану

підприємства через виявлення прихованих резервів є:
здача в оренду основних фондів, які не повною мірою
використовуються у робочому процесі; використання
зворотного лізингу [8].

Практичні розрахунки фінансового стану підприє$
мства за 2017—2018 роки розглянемо на прикладі
ПрАТ "Асфальтобетонний завод "АБ Столичний", ви$
користовуючи форму №1 "Баланс" та форму №2 "Звіт
про фінансові результати" [15], за попереднім аналі$
зом.

Для цього аналізу треба розрахувати такі показни$
ки:

— коефіцієнт незалежності;
— коефіцієнт фінансової стійкості;
— коефіцієнт ділової активності;
— коефіцієнт ефективності використання фінансо$

вих ресурсів;
— коефіцієнт ефективності використання власного

капіталу;
— загальний коефіцієнт покриття по балансу;
— коефіцієнт участі власного капіталу і довгостро$

кові зобов'язання в запасах.
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Проведемо реальні розрахунки показників.
1. Коефіцієнт незалежності=

;

а) Коеф. незалежності (2017) = 119 315 / 127 755 =
= 0,934 (або ~ 93,4 %).

б) Коеф. незалежності (2018) = 253 873 / 317 088 =
= 0,801 (або ~ 80,1 %).

Коефіцієнт (показник) незалежності (власності) по$
казує, яка питома вага власного капіталу в валюті балан$
су. Чим більше питома вага власного капіталу в валюті
балансу, тим більш незалежний стан у підприємства, від
позикових джерел, тобто тим вище коефіцієнт власності.
Допустима величина показника 0,5. Це означає, що якщо
коефіцієнт незалежності 0,5 та більше, власний капітал
складає половину, або більше половини валюти балансу,
тобто стан підприємства незалежний.

У нашому випадку цей коефіцієнт більший за 0,5 то$
му можна вважати стан підприємства незалежним.

2. Коефіцієнт фінансової стійкості =

= 

  ;

а) Коеф. фін. стійкості (2017) = (119 315 +0) / 127 755 =
= 0,934.

б) Коеф. фін. стійкості (2018) = 253 873 / 317 088 = 0,801.
Коефіцієнт фінансової стійкості характеризує

стійкість фінансового стану. Середній його рівень 0,7,
тобто якщо власний капітал разом з довгостроковими
зобов'язання складають 0,7 і більше (70% і більше), тоді
фінансове становище підприємства стійке. В протилеж$
ному випадку (якщо коефіцієнт фінансової стійкості
менше 0,7) — воно не стійке.

Ми бачимо, що цей коефіцієнт складає більше 70%,
отже, можна свідчити про те, що фінансове становище
підприємства стійке.

3. Коефіцієнт ділової активності =

;

а) коеф.діл.акт (2017) = 299 459 / 127 755 = 2, 344.
б) коеф.діл.акт (2018) = 362 944 / 317 088 = 1,145.
Коефіцієнт ділової активності характеризує обі$

говість усього майна підприємства, вимірюється в обо$
ротах, розраховується за період, що аналізується.

4. Коефіцієнт ефективності використання фінансо$
вих ресурсів =

 ;

а) коеф.еф.в$ння фін.ресурсів (2017) = (73 951+0) / 127 755=
= 0,579.

б) коеф.еф.в$ння фін.ресурсів (2018) = (50 912+0) / 317 088=
= 0,160.

Коефіцієнт ефективності використання фінансових
ресурсів (всього майна) характеризує кількість прибут$
ку від звичайної діяльності до оподаткування та надзви$
чайного прибутку, на 1 грн майна (капіталу).

 5. Коефіцієнт ефективності використання влас$

ного капіталу = 

  ;

а) коеф.еф.в$ння власного кап. (2017) =59 430 / 119 315=
= 0,498.

б) коеф.еф.в$ння власного кап. (2018) = 38 567 / 253 873=
= 0,152.

Коефіцієнт ефективності використання власного
капіталу показує скільки чистого прибутку (збитку)
припадає на 1 грн власного капіталу.

6. Загальний коефіцієнт покриття по балансу =

;

а) заг.коеф.покр. по бал. (2017) = 99 909/ 8 440 =
=11, 837 раз.

б) заг.коеф.покр. по бал. (2018) = 105 022,5 / 24 162,5=
= 4,346 раз.

Загальний коефіцієнт покриття по балансу показує
скільки раз наявними обіговими коштами можна покри$
ти поточні зобов'язання. Виражається він в разах. Се$
редня допустима його величина 2,0—2,5 раз. Однак при
високій обіговості обігових активів даний показник
може бути і менше ніж 2,0—2,5, але не менше 1.

7. Коефіцієнт участі вл. капіталу і довгострокові
зобов'язання в запасах (дані наведено у табл. 2)

 

= ;

а) коеф.уч.вл.кап і д$г.зоб. в зап. (2017) = (119 315 $
$27 846) / 33 511 = 2,729

б) коеф.уч.вл.кап і д$г.зоб. в зап. (2018) = (126 936,5$
$ 53 521,5 + 7 445) /38 222 =1,726.

Коефіцієнт (показник) участі власного капіталу та
довгострокових зобов'язань в запасах характеризуєть$
ся питомою вагою власного капіталу і довгострокових
зобов'язань в запасах. Виражається він у частках оди$
ниці, та його можна виразити у відсотках. Тоді він по$
казує скільки відсотків у запасах складає власний капі$
тал з довгостроковими зобов'язаннями.

Фінансовий стан підприємства незалежний, оскіль$
ки коефіцієнт незалежності вище ніж 0,5 як у 2017 так і
в 2018 році. Також підприємство фінансово стійке, бо
коефіцієнт фінансової стійкості вище 0,7. Помічена тен$
денція до погіршення показника у 2018 році.

Всі активи підприємства (капітал) протягом 2017
року зробили 2,3 обороти, що свідчить про незначну
ділову активність підприємства, але протягом 2018 року
показник вже становив 1,1 обороти, можна сказати про
те, що ділова активність почала значно зменшуватися.

На кожну 1 грн всього майна (капіталу) в середньо$
му за 2017 році припадало 0,579 грн прибутку. Проте
даний показник погіршився у 2018 році $до 0,160 грн
прибутку на кожну гривню всього майна (капіталу).

Ефективність використання власних активів нижче,
ніж використання всього майна. У 2017 році цей показ$
ник становив — 0,498, а в 2018 році помітне значне зни$
ження до 0,152.

Наявні короткострокові зобов'язання підприємство
може покрити обіговими коштами в 2017 році 11,837 раз,
а в 2018 році 4,346 раз. Тенденція до зменшення показ$
ника на кінець досліджуваного періоду. Величина по$
казника вище допустимого значення 2,0—2,5.

Останній, сьомий, показник участі власного капіта$
лу та довгострокових зобов'язань в запасах показує, що
у 2017 році запаси на 100% створювались за рахунок
власного капіталу та довгострокових зобов'язань, 0%
— за рахунок кредиторської заборгованості. У 2018 році
ситуація повторилася, але показник зменшився, що є не
дуже гарною ознакою для підприємства.

ВИСНОВКИ
Фінансовий стан підприємства характеризується

сукупністю параметрів, які виражають наявність, роз$
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міщення і використання фінансових ресурсів підприєм$
ства. А його оцінка є важливою умовою для ефективно$
го управління підприємством, для розміщення та вико$
ристання його ресурсів.

Проаналізувавши фінансовий стан ПрАТ "Ас$
фальтобетонний завод "АБ Столичний" можна ска$
зати, що він є незалежним, фінансово стійким, ко$
роткострокові зобов'язання підприємство може по$
крити обіговими коштами, запаси створювалися за
рахунок власного капіталу та довгострокових зо$
бов'язань без участі кредиторської заборгованості,
а отже, попри деяке зменшення показників ефек$
тивності використання власного капіталу, фінансо$
вих ресурсів, ділової активності підприємства, але
в рамках допустимої норми, діяльність є цілком ус$
пішною.

У процесі покращення та підтримки фінансового
стану підприємства слід впровадити такі заходи: опти$
мальне співвідношення власного та позикового капіта$
лу, мобілізація внутрішніх резервів, збільшення вхідних
та зменшення вихідних грошових потоків, зниження
собівартості продукції та витрат, оптимізація збутової
політики, збільшення виручки від реалізації, виявлення
прихованих резервів.
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Рік Власний 
кап. 

Необор. 
акт. 

Довгостр. 
зоб. Запаси

2017 119 315 27 846 - 33 511
2018 126 936,5 53 521,5 7 445 38 222

Таблиця 2. Вихідні дані підприємства
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STRATEGIC PERSONNEL MANAGEMENT OF ENTERPRISE IN MODERN TERMS

У статті досліджено роль стратегічного управління персоналом як парадигми розвитку підприємства.

Обгрунтовано сутність та значення категорії стратегії управління персоналом підприємства як найваж;

ливішої підсистеми загальної стратегії управління підприємства, існуючої у вигляді довгострокової про;

грами конкретних дій з реалізації концепції використання і розвитку потенціалу персоналу організації з

метою забезпечення її стратегічної конкурентної переваги. Автором наведено основні етапи та стратегічні

напрями управління персоналом підприємства. Процес стратегічного управління персоналом підприєм;

ства складається з трьох основних етапів: стратегічне планування персоналом; стратегічна організація

персоналу; стратегічний контроль персоналу. До розробки і реалізації стратегії пред'являються такі ви;

моги: визначення пріоритетних внутрішніх процесів забезпечення успішної реалізації стратегії; втілен;

ня у реальність цілей внутрішніх процесів через створення вартості, управління; чітке формулювання і

поінформованість співробітників; приведення у відповідність з виробленими стратегіями ресурсів

підприємства з метою отримання найбільшої віддачі; визначення і вирішення проблем реалізації стра;

тегії. У напрямізабезпечення стійкого розвитку підприємства по відношенню до персоналу підприємства;

ми використовуються стратегії інвестування, стимулювання, залучення. Впровадження стратегічного уп;

равління персоналом у практичну діяльність сучасних підприємств зіштовхується з низкою проблем,

серед яких: недостатній рівень підготовки персоналу у сфері стратегічного управління, опір стратегіч;

ним змінам та інноваціям, нестача фінансових ресурсів, недосконалість системи мотивації персоналу,

зниження ролі персоналу на підприємстві, недосконалість законодавчої бази щодо управління персона;

лом та інші. Для зниження рівня ризику під час використання стратегічного підходу до управління пер;

соналом на підприємствах необхідно систематично здійснювати дослідження системи стратегічного уп;

равління персоналом і розробляти та впроваджувати в діяльність відповідні коригувальні заходи, спря;

мовані на зміцнення конкурентної позиції підприємства.

The article is devoted to research of role of strategic personnel management as paradigms of enterprise

development. Essence and value of strategy management category of enterprise are reasonable as a major

subsystem of general management strategy of enterprise, existing as a long;term program of certain actions on

conception realization as for using and development of personnel potential in organization with the aim of

providing of its strategic competitive edge. The author determines the basic strategic stages and strategic

directions of personnel management in enterprise. The process of strategic personnel management in enterprise

consists of three basic stages: strategic planning by a personnel; strategic organization of personnel; strategic

control of personnel. The requirements are produced before development and realization the strategy:



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

67www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах економічних відносин, які харак$

теризуються невизначеністю, ризикованістю, динаміч$
ністю, стратегія управління персоналом стає однією з
головних напрямків розвитку як єдиний можливий стра$
тегічний фактор. В одночас існуючі підходи та інстру$
ментарій менеджменту персоналу спрямовані, насампе$
ред, на вирішення поточних завдань, у той час як сучас$
на концепція управління персоналом вказує на не$
обхідність створення парадигми раціонального та ефек$
тивного менеджменту персоналу, яка б у довгостроковій
перспективі орієнтувалася на динамічний розвиток пер$
соналу, зростання його ефективності на засадах інтен$
сифікації використання знань. За таких умов підви$
щується актуальність завдань щодо ефективного фор$
мування дієвої стратегії управління персоналом, що за$
безпечувала б спрямування управлінської діяльності на
створення сталих конкурентних переваг і досягнення
ефективності господарювання на перспективу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам стратегічного управління персоналом та

його практичному здійсненню присвячені різні дослід$
ження. Стратегічне управління персоналом всебічно
розглядали такі вчені$економісти та практики: Л.В. Бат$
ченко, Є.А. Бельтюков, Д.П. Богиня, В.М. Гончаров,
Т.С. Максимова, О.Ф. Новікова, Г.В. Осовська, А.А. Чух$
но, Л.В. Шаульська, А.П. Єгоршин, А.Я. Кібанов. Вод$
ночас формування та використання стратегічного уп$
равління персоналом вивчено недостатньо, досить час$
то зустрічаються випадки, коли вибрана стратегія є не$
гнучкою та неконкурентоспроможною.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є визначення ролі стратегічного уп$

равління персоналом у сучасних умовах розвитку
підприємств, розкриття вимог до системи стратегічно$
го управління персоналом з метою формування ефек$
тивної стратегії управління персоналом.

determination of foreground internal processes of providing and strategy successful realization; embodiment is

in reality of aims of internal processes through creation of cost, management; clear formulation and awareness

of employees; bringing to conformity with mine;out strategies of enterprise resources with the aim of receipt the

most return; determination and decision of problems as for realization of strategy. In direction of providing of

enterprise steady development in relation to a personnel enterprises are use strategies of investing, stimulation,

bringing in. Introduction of strategic personnel management in practical activity of modern enterprises runs

into the row of problems among that: insufficient level of preparation of personnel in the field of a strategic

management, resistance to the strategic changes and innovations, lack of financial resources, imperfection of

the personnel motivation system, decline of the personnel role in enterprise, imperfection of legislative base in

relation to a management a personnel et al. For the decline of risk level during the use of the strategic going near

a personnel management in enterprises it is necessary systematic to carry out research of the system of strategic

personnel management and develop and inculcate in activity the corresponding correcting events sent to

strengthening of competition position of enterprise.

Ключові слова: підприємство, управління персоналом підприємства, стратегічне управління персоналом,
розвиток, стратегічні напрями, стратегічні підходи.

Keywords: enterprise, personnel management of enterprise, strategic personnel management, development, strategic
directions, strategic approaches.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кожне підприємство має орієнтири діяльності,
яких можна досягти лише зусиллями всього колекти$
ву. Формулюють їх як комплексні цілі, для досягнен$
ня яких розробляють комплексні стратегії як комп$
лексні системи організаційно$технічних, технологіч$
них, фінансових та інших заходів, спрямованих на до$
сягнення комплексних цілей підприємства. Такими
можуть бути стратегії створення позитивного іміджу;
підвищення якості продукції; підтримки конкурент$
них переваг; гарантування безпеки і збереження ко$
мерційної таємниці; підвищення продуктивності
праці; економічного розвитку; соціального розвитку;
вдосконалення загального управління; охорони на$
вколишнього середовища тощо. Єдиною значущою
конкурентною перевагою для будь$якого підприєм$
ства є її людські ресурси. Причому в стратегічній пер$
спективі значущість людського фактора буде зроста$
ти.

Проведений аналіз показав, що стратегічна мета
системи управління персоналом полягає в забезпеченні
розвитку підприємств за рахунок ефективного викори$
стання людського капіталу. Під час формування стра$
тегії управління персоналом основним завданням стає
визначення й облік майбутніх змін і тенденцій, обгрун$
тування змін, що сприяють стійкому розвитку.

Стратегію управління персоналом слід розгляда$
ти як найважливішу підсистему загальної стратегії
організації, подану у вигляді довгострокової програ$
ми конкретних дій з реалізації концепції використан$
ня і розвитку потенціалу персоналу організації з ме$
тою забезпечення її стратегічної конкурентної пере$
ваги [4].

Аналіз економічної літератури показав, що вчений
В.Г. Щербак визначає стратегію управління персоналом
як пріоритетний якісно і кількісно визначений напрям
дій у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприє$
мства, необхідний для досягнення довгострокових цілей
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зі створення високопрофесійного, відповідального і
згуртованого колективу з урахуванням стратегічних
цілей розвитку підприємства і його ресурсних можли$
востей [8].

Стратегічні цілі з управління персоналом мають бути
узгоджені не лише з місією підприємства, його загаль$
ними та функціональними стратегічними цілями, але й
відповідати конкурентній позиції підприємства, оскіль$
ки саме персонал є основним джерелом підвищення кон$
курентоспроможності підприємства.

Процес стратегічного управління персоналом
підприємства складається з трьох основних етапів:

— стратегічне планування персоналом;
— стратегічна організація персоналу;
— стратегічний контроль персоналу [1].
Стратегічний підхід до управління персоналом пе$

редбачає, передусім, якісні зміни в сфері роботи з пер$
соналом. Об'єднуючись із стратегічними технологіями,
планування потреби в персоналі, відбір, оцінка, навчан$
ня, виступають як складові стратегії управління персо$
налом [5].

Здатність персоналу одночасно виступати об'єктом
і суб'єктом управління є головною специфічною особ$
ливістю менеджменту персоналу. Методологія управ$
ління персоналом передбачає розгляд сутності персо$
налу організації як об'єкта управління і процесу фор$
мування поведінки індивідів, яка відповідає цілям і зав$
данням організації, методів і принципів управління пер$
соналом.

До типових стратегій управління персоналом слід
віднести (рис. 1):

1. Стратегія добору і навчання — добір і навчання
персоналу; переміщення співробітників відповідно до
загальних і функціональних стратегій; організація без$
перервного навчання; організація роботи аналітичних
центрів добору і розвитку персоналу та ін.).

2. Стратегія винагороди і мотивації — формування
корпоративних цінностей, оцінювання персонального
внеску в загальні результати; система участі у прибут$

ках; впровадження нематеріальних важелів мотивації та
ін.

3. Стратегія формування трудових відносин —
участь персоналу в управлінні; відносини із профспілка$
ми; адаптація до системи державного регулювання тру$
дових відносин та ін.

4. Стратегія управління персоналом — план добо$
ру, найму, навчання, перекваліфікації, стимулювання
працівників відповідно до потреб, зумовлених органі$
заційними змінами [7].

У межах стратегічного управління людський потен$
ціал організації можна виміряти здатністю або компе$
тенцією працівника, що визначають результат, і моти$
вацією до праці, досягнення ж мети визначає мотив і по$
ведінка працівника. Розробка і реалізація стратегії уп$
равління персоналом повинна враховувати напрямки
змін і здійснюватися з використанням нових управлінсь$
ких технологій [2].

Дослідження ролі і місця стратегії управління пер$
соналом у системі управління персоналом підприємства
дали можливість визначити стратегічні напрями управ$
ління персоналом підприємства, до яких можна віднес$
ти такі напрями, які визначають завдання кадрової пол$
ітики підприємства з урахуванням стратегічних цілей
його розвитку (рис. 2):

— формування і ефективне використання кадрово$
го потенціалу підприємства;

— маркетинг персоналу, що включає аналіз ринку
праці, формування системи найму і використання пер$
соналу, дослідження суб'єктів цього ринку, визначення
вимог до персоналу;

— формування форм і методів підбору, оцінки й ате$
стації персоналу;

— розробка концепції  розвитку персоналу
підприємства, яка включає нові форми і методи навчан$
ня персоналу, планування ділової кар'єри, формуван$
ня кадрового резерву з метою випереджувального
проведення цих заходів відносно до термінів появи по$
треби в них;

Рис. 1. Схема типових стратегій управління персоналом

Джерело: сформовано автором.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

69www.economy.in.ua

— формування напрямів соціального розвитку під$
приємства;

— вдосконалення інформаційного забезпечен$
ня всієї компанії досягнутого рівня стратегічного
управління персоналом підприємства. Основні еле$

Рис. 2. Схема основних стратегічних напрямів управління персоналом підприємства

Джерело: сформовано автором.

менти, що формують рівень стратегічного управл$
іння персоналом підприємства наведено на рисун$
ку 3.

До розробки і реалізації стратегії пред'являються
такі вимоги:

Рис. 3. Схема складових, що формують рівні стратегічного управління персоналом підприємства

Джерело: сформовано автором.
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— визначення пріоритетних внутрішніх процесів за$
безпечення успішної реалізації стратегії;

— втілення у реальність цілей внутрішніх процесів
через створення вартості, управління;

— чітке формулювання і поінформованість співро$
бітників;

— приведення у відповідність з виробленими стра$
тегіями ресурсів підприємства з метою отримання най$
більшої віддачі;

— визначення і вирішення проблем реалізації стра$
тегії [6].

У напрямі забезпечення стійкого розвитку підприє$
мства по відношенню до персоналу підприємствами ви$
користовуються стратегії інвестування, стимулювання,
залучення.

Впровадження стратегічного управління персона$
лом у практичну діяльність сучасних підприємств
зіштовхується з низкою проблем, це: недостатній рівень
підготовки персоналу у сфері стратегічного управлін$
ня, опір стратегічним змінам та інноваціям, нестача
фінансових ресурсів, недосконалість системи мотивації
персоналу, приниження ролі персоналу на підприємстві,
недосконалість законодавчої бази щодо управління пер$
соналом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Для зниження рівня ризику під час використання

стратегічного підходу до управління персоналом на
підприємствах необхідно систематично здійснювати
дослідження системи стратегічного управління персо$
налом і розробляти та впроваджувати в діяльність
відповідні коригувальні заходи, спрямовані на зміцнен$
ня конкурентної позиції підприємства.

Таким чином, виходячи з того, що управління
підприємствами здійснюється в умовах глобалізації рин$
кових відносин підвищення конкуренції і змін, розви$
ток підприємства може здійснюватися лише на основі
стратегічного управління. В цьому випадку, персонал
розглядається як об'єкт стратегічного управління, адже
людський капітал може утворювати додаткову цінність
підприємства і конкурентні переваги. Людський потен$
ціал організації можна виміряти здатністю, компетен$
цією працівника і мотивацією до праці. А отже, страте$
гія управління персоналом виробляється з урахуванням
як інтересів керівництва підприємства, так і інтересів
персоналу. Водночас стратегія управління персоналом
передбачає: визначення цілей управління персоналом,
тобто при прийнятті рішень у сфері управління персо$
налом повинні бути враховані як економічні аспекти, так
і потреби та інтереси працівників; формування ідеології
та принципів кадрової роботи. Тому слід враховувати,
що стратегія управління персоналом ефективна на$
стільки, наскільки успішно співробітники організації ви$
користовують свій потенціал для реалізації поставле$
них перед нею цілей і наскільки ці цілі є досягнутими.
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RECENT TRENDS OF MIGRATION ACTIVITY IN CARPATION REGION

У статті проаналізовано міграційні процеси Карпатського регіону. А саме: розглянуто основні по;

казники, які будуть відображати динаміку міграційної активності Карпатського регіону, коефіцієн;

ти міждержавної, внутрішньодержавної та загальної міграції, статевовіковий розподіл емігрантів Кар;

патського регіону. Проаналізовано динаміку населення Карпатського регіону та встановлено, що внут;

рішня міграція населення Карпатського регіону носить урбаністичний характер, тобто пов'язана із

його переміщенням з сільської місцевості у міську. Визначено рівень привабливості областей Кар;

патського регіону для мігрантів, як з території України, так і з;за кордону, а також здійснено аналіз

міграційних потоків у розрізі їх міжрегіонального та міждержавного векторів. Більш глибинний аналіз

первинних показників міграції в розрізі окремих областей Карпатського регіону дозволить виділити

кластери регіонів, з яких найбільше відбувається потік мігрантів і які стають донорами здебільшого

робочої сили.

Growing migration activity of population in Ukraine is reaching a large scale, especially with regard to

working;age persons. Many countries already compete for attraction of employees to various economy

sectors. The phenomenon will cause the misbalance in functioning of employment system and national labour

market. More profound analysis of primary migration parameters across certain oblasts of Carpathian region

will contribute to revealing the clusters of regions, which produce most migrants and become the donors of

mostly workforce. Migration activity of population can be considered both on a national scale as a set of

any movement of people in space and on a regional scale as a set of movements of people related to the

change of residence for relatively long period. Migration of population can have the irreversible form of

movement among settlements and short;term or circular and seasonal migration. The paper analyzes

migration processes in Carpathian region. Main parameters showing the dynamics of migration activity in

Carpathian region, coefficients of transnational, domestic and general migration and distribution of

emigrants of Carpathian region by gender and age are examined. Growing migration activity leads to changes

in ekistics;settlement structure of the territory under research. Analysis of the dynamics of population in

Carpathian region brings us to conclusion that domestic migration of population in Carpathian region is of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному світі все більше уваги приділяється пи$

танням міграції, зокрема занепокоєння викликає саме
зростання міграційної активності. У разі збільшення об$
сягу виїзду мігрантів, особливо осіб працездатного віку
досягає значних масштабів. Багато країн вже почали
конкурувати між собою щодо залучення працівників у
різні сфери економіки. Це явище спричинить до дисба$
лансу у функціонуванні системи зайнятості та націо$
нального ринку праці. Більш глибинний аналіз первин$
них показників міграції в розрізі окремих областей Кар$
патського регіону дозволить виділити кластери регіонів,
з яких найбільше відбувається потік мігрантів і які ста$
ють донорами здебільшого робочої сили. Міграційну ак$
тивність населення можна розглядати як у національ$
ному масштабі — це сукупність будь$яких переміщень
людей у просторі, так і на регіональному рівні, як су$
купність переселень людей, пов'язаних зі зміною ними
місця проживання на відносно тривалий термін [6, с. 32].
Міграція населення може мати як безповоротну форма
руху населення (переселення) між поселеннями, так і
не тривалу або маятникову та сезонну міграцію. Зрос$
тання міграційної активності призведе до змін в екісти$
ко$поселенській структурі досліджуваної території.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Міграція населення є складним суспільним феноме$
ном, що вивчається багатьма науками, зокрема історією,
правознавством, економікою, демографією, географією,
соціологією тощо. У трактуваннях поняття "міграція"
немає одностайності. Існує дуже багато поглядів на
сутність цього явища, що знайшло відображення у роз$
маїтті визначень цього феномену. Дослідження різно$
манітних аспектів міграцій, зокрема, міграційної актив$
ності висвітлено в працях науковців міжнародного
рівня, як$от: Д. Маккензі та Д. Массей. Дослідженнями
міграції в Україні займаються науковці НАН України,
Е.М. Лібанова, О.В. Позняк, О.А. Малиновська, У.Я. Са$
дова, Л.К. Семів. Проте потреба дослідження міграцій$
ної активності настільки актуальна у сучасних умовах,
що потребує постійного та грунтовнішого вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізувати динаміку населення Карпатського

регіону та визначити рівень привабливості областей
Карпатського регіону для мігрантів, як з території Ук$
раїни, так і з$за кордону в розрізі їх міжрегіонального
та міждержавного векторів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Природне відтворення населення як Карпатського
регіону зокрема, так і України загалом характеризуєть$
ся зазвичай від'ємними показниками. Звужений тип при$

urbanistic nature, i.e. it is related to movement from rural area to urban. Migration flows are analyzed across

their transnational and interregional vectors to define the level of Carpathian region's attractiveness for

migrants both from the territory of Ukraine and from abroad. The age structure of migrants coming to

Carpathian region, which is very important for analysis of migration processes, is examined and the countries

hosting most migrants from Carpathian region are determined.

Ключові слова: міграційна активність, міграційні процеси, переселення, робоча сила, статевовіковий роз�
поділ.

Key words: migration activity, migration processes, movement, workforce, distribution of gender and age.

родного відтворення прискорює процеси старіння на$
селення, призводить до деформації статевовікової
структури, зменшення частки економічно активного на$
селення та дефіциту робочої сили на ринку праці. Мігра$
ція в даному випадку може виступати як фактор стабі$
лізації демографічної ситуації за сприятливих умов або
посилювати деструктивні процеси в демографічній
сфері в зворотному випадку. Спробуємо на основі да$
них офіційної статистики визначити основні тенденції
міграційної активності населення Карпатського регіо$
ну.

У 2010—2018 рр. кількість населення областей Кар$
патського регіону за рахунок міграції зросла на 17,3 тис.
осіб або 65 осіб на 100 тис. населення (табл. 1). Рівень
імміграції незначно перевищував рівень еміграції. Такий
стан справ дозволяє зробити припущення, що почина$
ючи з 2011 року Карпатський регіон змінив свій мігра$
ційний статус з донора людських ресурсів на реципієн$
та. Міграційні рухи призвели до змін в екістико$посе$
ленській структурі досліджуваної території. Якісний
аналіз населення Карпатського регіону в 2010—2018 ро$
ках засвідчив, що внутрішня міграція населення Кар$
патського регіону носить урбаністичний характер, тоб$
то пов'язана із його переміщенням з сільської місцевості
у міську.

Загалом рівень міграційного приросту в міських по$
селеннях в 9 разів вищий ніж у сільській місцевості. Так,
у 2010—2018 рр. чисельність мешканців міст за рахунок
міграції зросла на майже 12 тис. осіб, водночас у сіль$
ській місцевості — лише на 1,3 тис. осіб.

Більш глибинний аналіз первинних показників
міграції в розрізі окремих областей Карпатського ре$
гіону дозволяє виділити два кластери регіонів: донорів
(Закарпатська область) та реципієнтів (Івано$Франкі$
вська, Львівська та Чернівецька) людських ресурсів.

Складний рельєф Закарпатської області (Карпатські
гори займають 80% території Закарпаття) сприяв збе$
реженню не лише культурних, обрядових, господарсь$
ких традицій гірських українців, але й призвів до кон$
сервації способу життя та збереженні демографічної
поведінки населення даної території. Іншими словами,
Закарпатська область на фоні інших регіонів України
знаходиться на попередньому етапі демографічного
розвитку. Демонструє найвищі показники народжува$
ності поруч з доволі високими значеннями показників
смертності. Кількість населення за рахунок природно$
го приросту тут стабільно зростає, а міграція виконує
функцію балансування чисельності людських ресурсів.
За рахунок механічного приросту кількість населення
у Закарпатській області у 2010—2018 рр. зменшилась на
6,5 тис. осіб, водночас як у Івано$франківській,
Львівській, Чернівецькій областях — навпаки зросла на
8,3 тис., 8,4 тис. та 7,1 тис. осіб відповідно.

Аналіз міграційних потоків у розрізі їх міжрегіо$
нального та міждержавного векторів дозволив визна$
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чити рівень привабливості областей
Карпатського регіону для мігрантів як
з території України, так і з$за кордо$
ну. Зокрема коефіцієнт внутрідержав$
ної міграції досліджуваної території у
2010—2017 рр. становив 47 осіб у роз$
рахунку на 100 тис. осіб, тоді як зна$
чення коефіцієнта міждержавної
міграції — лише 16 осіб на 100 тис. на$
селення (табл. 2). Це свідчить, що Кар$
патський регіон загалом є більш при$
вабливим у плані міграції для меш$
канців з інших областей України, ніж
для приїжджих з інших країн. Ядрами
притягання мігрантів з України висту$
пають Івано$Франківська та Черні$
вецька область, а міждержавних —
Чернівецька область.

Варто зауважити, що попри на по$
зитивні тенденції в значеннях показ$
ників, які характеризують міграційну
ситуацію, області Карпатського регі$
ону порівняно з загальною тенденцією
по Україні залишаються менш мігра$
ційно привабливими для іноземців. Як
видно з рисунка 1, сальдо міждержав$
ної міграції фіксує значення близькі

Карпатський регіон 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2010-2018 
прибуло, тис. осіб 67,8 68,0 60,7 67,0 46,3 56,1 77,6 574,5 
вибуло, тис. осіб 68,6 66,4 57,4 64,4 42,7 51,7 74,8 557,2 
сальдо міграції, тис. осіб -0,8 1,7 3,3 2,6 3,6 4,4 2,8 17,3 
коефіцієнт прибуття мігрантів 
(на 100 тис. осіб) 

1 120 1 124 1 002 1 106 765 927 1 284 1054 

коефіцієнт вибуття мігрантів 
(на 100 тис. осіб) 

1 133 1 096 947 1 063 705 855 1 239 1023 

коефіцієнт міграційного 
приросту (на 100 тис. осіб) 

-13 28 55 43 60 73 46 65 

коефіцієнт валової міграції 
населення (на 100 тис. осіб) 

2 252 2 220 1 949 2 168 1 469 1 782 2 523 2077 

Сальдо міграції (міські 
поселення), осіб 

487 2 545 2 211 493 561 2 245 2 333 11 840 

Сальдо міграції (сільська 
місцевість), осіб 

-1 560 -227 -120 187 3 077 2 149 -141 1 308 

Коефіцієнт міграційного 
приросту (міські поселення) у 
розрахунку на 100 тис. осіб 

17 86 75 17 19 76 79 44 

Коефіцієнт міграційного 
приросту у сільській місцевості 
(на 100 тис. осіб) 

-50 -7 -4 6 100 70 -5 5 

Таблиця 1. Основні показники, що відображають міграційну активність населення Карпатського регіону

Джерело: побудовано авторами за даними [1—4].

Роки Адміністративні 
області 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Разом за 
2010-2017 

Коефіцієнт міждержавної міграції, на 100 тис. осіб 
Закарпатська -5 -6 -12 -26 -57 -100 -31 5 -26 
Івано-Франківська 10 19 102 56 27 20 7 17 29 
Львівська -2 2 79 25 14 12 9 13 17 
Чернівецька 40 43 145 79 68 39 3 51 52 
Разом 6 10 75 30 11 -5 -1 18 16 

Коефіцієнт внутрішньодержавної міграції, на 100 тис. осіб 
Закарпатська -62 -32 -30 -72 -11 -32 -47 -13 -33 
Івано-Франківська 6 18 -3 13 63 117 2 89 34 
Львівська -30 -64 -111 -56 47 41 189 93 12 
Чернівецька 30 57 35 75 86 71 -57 -11 32 
Разом -85 -91 -210 -105 195 211 266 240 47 

Коефіцієнт міграції, на 100 тис. осіб 
Закарпатська -67 -37 -42 -98 -68 -131 -78 -8 -59 
Івано-Франківська 17 38 99 69 90 138 9 106 63 
Львівська -32 -63 -31 -31 61 53 198 106 29 
Чернівецька 70 100 180 155 154 110 -54 40 84 
Разом -13 -10 28 6 55 43 60 73 27 

Таблиця 2. Коефіцієнт міждержавної, внутрішньодержавної
та загальної міграції на 100 тис. осіб у 2010—2017 р. у розрізі областей

Карпатського регіону

Джерело: побудовано авторами за даними [1—4].

Рис. 1. Сальдо міждержавної міграції України та областей Карпатського регіону в 2010—2017 рр., тис. осіб

Джерело: побудовано авторами за даними [1—5].
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до нуля. Протягом 2010—2017 рр. кількість населення в
результаті міжнародної міграції зросла лише на 8,7 тис.
осіб, водночас в Україні — на 173 тис. осіб.

Порівняльний аналіз статевовікової структури емі$
грантів та іммігрантів на прикладі статистичних даних
Львівської області дозволив зробити висновок, що
близько 50% мігрантів, що переїжджають з Львівщини
у інші регіони України чи закордон припадає на вік еко$
номічно активний вік 20—35 років. При чому найвищі
значення (приблизно 10%) припадає на вік 22—23 роки,
а це час завершення навчання в університеті. Зазвичай
це молоді, неодружені кваліфіковані спеціалісти, що
приїхали на навчання до Львова (рис. 2).

Така статистична інформація підтверджує гіпотезу
про актуальність проблеми міграції жінок та чоловіків
у молодому середньому віці та про розвиток соціаль$
ної, шлюбної, моральної, культурної кризи суспільства.
Адже, молоді сім'ї залишаються розірваними, діти без
належного нагляду та виховання батьків.

Під час аналізу міграційних процесів у регіоні важ$
ливе місце посідає вивчення вікової структури пересе$
ленців, які прибувають до Карпатського регіону та зок$
рема на Львівщину. Як бачимо з рисунка 3, такі міг$

раційні потоки більш однорідні. Як у чоловіків, так і у
жінок, активні імміграційні процеси мають місце лише у
віці 17—20 років. Водночас, як у інші вікових групах —
практично відсутні. Таку ситуацію можна пояснити че$
рез значний вплив освітньої міграції. Львівщина, а зок$
рема Львів, виступає науковим та навчальним центром
Карпатського регіону, що притягує значну кількість іно$
земців$студентів, зокрема з менш розвинених та бідних
країн. За переписами населення практично кожна п'ята
особа у місті Львові — студент. Фактор демографічної
кризи, який призводить до систематичного зменшення
кількості вітчизняних абітурієнтів, змушує навчальні
заклади Карпатського регіону та м. Львова зокрема
включатися у боротьбу та створювати сприятливі умо$
ви для залучення додаткових студентів з$за кордону.

Дані свідчать, що по завершенні навчання більшість
студентів або повертається на Батьківщину, або продов$
жують навчання та шукають роботу в більш економічно
забезпечених країнах Європейського союзу.

Детальний аналіз показників міграції за країнами$
походження емігрантів та іммігрантів, дозволив визна$
чити топ$10 країн реципієнтів та донорів для областей
Карпатського регіону.
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Рис. 2. Cтатевовіковий розподіл емігрантів Карпатського
регіону (на прикладі Львівської області) у 2015—2017 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [3].
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Рис. 3. Cтатевовіковий розподіл іммігрантів Карпатського
регіону (на прикладі Львівської області) у 2015—2017 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [3].
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Джерело: побудовано авторами за даними [1—4].
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За географічним принципом у 2016—2017 рр. най$
більша кількість емігрантів з Карпатського регіону при$
падає на Угорщину (714 осіб), на другому, третьому та
четвертому місцях відповідно — Німеччина (263 особи),
Польща (230 осіб) та Чехія (155 осіб). Оскільки саме ці
країни завжди історично притягували трудових

мігрантів з України, то такі результати лише підтверд$
жують, що трудова міграція залишається основним фак$
тором виштовхування людських ресурсів за межі Кар$
патської територіальної суспільної системи. З іншої сто$
рони, варто розуміти, що дані офіційної статистики не
враховують тих, хто працює нелегально, сезонно та при$
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Рис. 5 Топx10 країнxдонорів міграції для Карпатського регіону в 2016—2017 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [1—4].

Рис. 6 Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) чисельності населення Карпатського регіону України
у 2016—2017 рр.

Джерело: побудовано авторами за даними [1—4].
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ховує факт переїзду в іншу країну, а тому справжні об$
сяги міграції карпатських українців з метою працевлаш$
тування є набагато вищими.

Структурний аналіз міграційних потоків, що спря$
мовані з Карпатського регіону закордон дозволив
підтвердити тезу про тісні міграційні зв'язки окремих
областей регіону з державами, які географічно поєднані
спільними кордонами. Так, практично 100% населення,
яке офіційно виїхало з Карпатського регіону до Угор$
щини припадає на Закарпатську область, 72% емігрантів,
що переїхали на постійне місце проживання до Польщі
припадає на Львівську область.

Імміграційні потоки переселенців до Карпатського
регіону в 2016—2017 рр. були спрямовані здебільшого з
менш розвинених та перенаселених регіонів Африки та
Азії. Серед лідерів варто відзначити Індію (701 особа),
Єгипет (265 осіб), а також Російську Федерацію (562
особи) (рис. 5).

Будь$яка територіальна система в міру своїх гео$
графічних, економічних, соціальних, політичних
особливостей є неоднорідною. В міграційній системі
це призводить до виникнення своєрідних центрів при$
тягання та відштовхування людських ресурсів. В за$
лежності від умов, які формують середовище прожи$
вання мігрантів виникають ядра притягання та
відштовхування мігрантів. Для того аби вибудувати
архітектуру Карпатської міграційної системи, слід
визначити міста та райони, які в міру свого економіч$
ного розвитку виконують роль донорів та реципієнтів
людських ресурсів.

У 2016—2017 рр. найбільш міграційно привабливи$
ми адміністративно територіальними одиницями (АТО)
Карпатського регіону України традиційно залишалися
райони, що безпосередньо прилягають до обласних
центрів і середніх міст регіону (Пустомитівський, Уж$
городський, Тисменицький, Сторожинецький) та їхні
райони$сусіди. Як правило, позитивний міграційний
приріст у таких районах проявляється на тлі негатив$
ного сальдо міграцій у самих містах (у випадку Ужго$
рода, Трускавця, Стрия, Червонограда, Чернівців).
Адже, окрім бажання проживати у приміській зоні, чи в
безпосередній близькості до неї, чинником формуван$
ня ТМС таких районів є те, що для значної частини пра$
цездатного населення немає необхідності змінювати
місце проживання в зв'язку з роботою в місті, вони зде$
більшого є маятниковими мігрантами.

Серед міст обласного значення з позитивним сумар$
ним сальдо міграції відзначимо міста Івано$Франківськ,
Львів, Дрогобич, Хуст.

У розрізі областей Карпатського регіону слід окре$
мо виділити Львівщину, де у 18 з 29 АТО чисельність
населення в результаті міграції у 2016—2017 рр. зрос$
тала. Водночас вздовж гірських хребтів практично у всіх
районах Карпатського регіону значення сальдо міграції
фіксувало від'ємні значення.

ВИСНОВКИ
Виходячи з вищезазначеного та проаналізувавши

динаміку населення Карпатського регіону, можемо
зробити висновок, що міграційна активність таки
стрімко зростає та кількість населення, що виїжд$
жає постійно збільшується. Здійснивши аналіз мігра$
ційних потоків у розрізі їх міжрегіонального та
міждержавного векторів, визначено рівень приваб$
ливості областей Карпатського регіону для мігрантів
як з території України, так і з$за кордону. Велика
кількість українських мігрантів з Карпатського рег$
іону виїжджають з метою заробітку. Це можуть бути
зокрема короткотермінові сезонні роботи з відпові$
дною тривалістю поїздки на 3—6 місяців та трива$
лого перебування (понад 1 рік) або й на постійне пе$
ребування за кордоном. Найпоширенішими країна$
ми, до яких прибувають українські мігранти з Кар$
патського регіону, є Польща, Чехія, Словаччина і

далі у глиб Європи. Також не мало важливим аспек$
том є внутрішня міграція населення Карпатського
регіону, котра носить урбаністичний характер, тоб$
то пов'язана із його переміщенням з сільської місце$
вості у міську. Що свідчить про нерівномірне розсе$
лення населення, яке призводить до певного наван$
таження на систему зайнятості та добробуту насе$
лення певного регіону. Вивчивши вікову структуру
мігрантів, можемо підтвердити актуальність пробле$
ми міграції жінок та чоловіків у молодому середнь$
ому віці та про розвиток соціальної, шлюбної, мо$
ральної, культурної кризи суспільства. На підставі
проаналізованих аспектів пов'язаних із зростанням
міграційної активності виділимо окремі заходи, що
зможуть врегулювати та покращити роботу держав$
ної міграційної політики України. Зокрема зменшен$
ня кількості українського населення через еміграцію
шляхом забезпечення гідних умов праці та відповід$
ну заробітну плату у країні, де вони народилися; ре$
гулювати пільги та переваги як загальнонаціональ$
ної так і міждержавної міграції, створюючи соціаль$
ну диспропорцію між іммігрантами та постійним на$
селенням; введення та реалізація державних соціаль$
но$економічних та культурних програм; боротьба з
незаконною міграцією та торгівлею людьми; захист
українських емігрантів за кордоном, регулювання та
розвиток відносин з діаспорами; використання зао$
щаджень працівників$мігрантів у підприємницькій
діяльності на території України.
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DEFINING THE ESSENCE AND MEANING OF THE DEFINITION OF "DIVERSIFICATION"

У статті проаналізовано, згруповано та узагальнено основні визначення суті поняття "дивер;

сифікація". Виділено найбільш суттєві ознаки поняття "диверсифікації" з позиції різних науковців.

Відображено діпазон визначення та порівняння суттєвих ознак дефініції "диверсифікація".

Відмічено найбільш суттєві ознаки сутності терміну "диверсифікація". Наголошено на важливості

визначеної системи параметрів, що відноситься до категорії "диверсифікація". Виділено чіткі та

зрозумілі концептуальні умови готовності підприємства до впровадження процесу диверсифікації

в діяльність підприємства.

Визначено поняття "диверсифікація діяльності підприємства", що означає оновлення (дифе;

ренціацію) і товару, і ринку одночасно, вихід за межі основного господарювання, проникнення в

нові галузі та сфери економіки. Виділено економічні вигоди для підприємства, роль диверсифі;

кації в яких є забезпечення розширення масштабів діяльності підприємства і зміцнення його ста;

більності. Відображено основні концептуальні мотиви здійснення диверсифікації діяльності

підприємств.

This article has analyzed, grouped and generalized basic definitions of the essence of the concept of

"diversification". There has been specified the most significant features of the concept of "diversification"

from the standpoint of various scholars. There has been reflected the range of definition and comparison

of essential features of the definition of "diversification". There has been established that the most essential

features of the essence of the term "diversification" is the penetration into new fields and industries and

the expansion of product range (45% of references in literary sources), as well as the distribution of financial

resources (35%).

There have been emphasized the importance of the diversification parameter system which includes

purpose, main factor, minor factor, method and financial providing of activities of enterprises. There has

been selected clear conceptual conditions of the enterprise's readiness to introduce the process of

diversification into its own entrepreneurial activity. The process of diversification becomes possible if the

enterprise has technological development, key competences or resource base for successful competition

in a particular industry.

There has been defined the concept of "diversification of enterprise activity", which means updating

(differentiation) of both goods and the market at the same time. There has been shown the economic

benefits for the enterprise, the role of diversification in which is to provide expansion of scale of activity

of the enterprise and strengthening of its stability. There have been noted the main goals that stimulate

the expansion of production activities of enterprises. There has been shown the main conceptual motives

of diversification of activity of enterprises. There has been noted that the achievement of economic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поняття "диверсифікація" бере свій початок у ла$

тинській мові: "diversus" і "facere", що означає відповід$
но — різний і робити. Якщо дати визначення диверси$
фікації економічної термінології, визначення буде та$
ким: "це маркетинговий хід підприємства, спрямований
на зниження фінансового ризику і, відповідно, отриман$
ня максимального прибутку".

Загальновідомим є той факт, що для того щоб підви$
щити купівельний попит на продукцію, підприємство
розробляє видозмінені типи продукції, яка виробляєть$
ся, тим сами розширюючи свій потенціал та зміцнюючи
виробничі потужності.

Диверсифікація виробничого процесу є частиною
складних соціально$економічних відносин, коли вироб$
ництво пристосовується до умов зовнішнього і внут$
рішнього середовища. Тому диверсифікація — це одна
із ключових стратегічних альтернатив зростання і роз$
витку підприємства в умовах динамічних ринкових
відносин.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий внесок у розвиток теорії диверсифікації
зробили: Д. Аакер, І. Ансофф, К. Бері, А. Буз, Г. Буз,
М. Горт, Є. Новицький, Р. Пітс, Н. Рудик, Г. Хопкінс та
інші. Проте, попри численність наукових праць з вказа$
ної проблематики, протягом останнього часу зали$
шається не повністю вирішеним питання щодо аналізу
основних тенденцій розвитку дефініції "диверсифікаці",
а саме дослідженню основних методичних підходів дос$
лідження, які відіграють ключову роль у процесі визна$
чення ролі та значення диверсифікації у розвитку клю$
чових соціально$економічних процесів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Поглиблене дослідження та аналіз поняття "дивер$

сифікація" з використанням методики пізнання та роз$
витку. Дослідження ролі та значення розвитку дивер$
сифікації розвитку диверсифікації в контексті ключо$
вих соціально$економічних процесів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Особливості сучасної економічної думки щодо уні$
фікації, упорядкування та стандартизації економічної
термінології характеризується численністю труднощів,
пов'язаних з осмисленням сутності термінів із врахуван$
ням багатогранності та специфікиі областей їх засто$
сування та впровадження. Понятійний набір цільової
області та предмету дослідження не повинно бути ви$
падковим набором термінів. Предметна область дослі$
дження встановлює певні методологічні межі визначен$
ня та вивчення, в яких знаходиться безліч пов'язаних
неструктурованих понять, між якими виникає не$
обхідність встановлення взаємозв'язків, визначення
яких характеризується сенсовою подібністю [1, с. 165].
У різних наукових публікаціях неодноразово зазнача$
лося відсутність загальноприйнятих визначень термінів,

в тому числі такої дефініції, як "Диверсифікація".
Термін "диверсифікація" і розуміння її сутності заз$

нали природні зміни в історичному процесі і продовжу$
ють залишатися неоднозначними.

Нами згруповано та узагальнено основні визначен$
ня суті цього поняття зарубіжними та вітчизняними вче$
ними (табл. 1).

Аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури пока$
зує, що з позиції різних науковців найбільш суттєвими
ознаками диверсифікації є (рис. 1):

— освоєння нових видів виробництв;
— розширення асортименту продукції (товарів,

робіт, послуг), освоєння нових видів продукції;
— проникнення в нові сфери та галузі діяльності;
— освоєння нових технологій;
— вихід підприємства на нові сектори ринку;
— розширення географічних меж діяльності;
— розподіл фінансових ресурсів;
— зміна організаційних структур;
— цільова орієнтація [7, с. 625].
Згідно з аналізом даних, відображених на рисуну 1

встановлено, що найбільш суттєвими ознаками сутності
терміну "диверсифікація" є проникнення в нові сфери
та галузі та розширення асортименту (45% посилань у
літературних джерелах), а також розподіл фінансових
ресурсів (35%).

На нашу думку, під терміном "диверсифікація" слід
розуміти зменшення залежності підприємства від однієї
асортиментної групи та підвищення конкурентоспро$
можності шляхом урізноманітнення діяльності госпо$
дарюючого суб'єкта за рахунок виробництва нових видів
продукції, розширення галузевого діапазону діяльності,
освоєння нових видів діяльності, нових технологій, но$
вих сегментів ринку, нових способів управління і роз$
поділу інвестиційних ресурсів з метою адаптації до рин$
кових умов за наявних ресурсних обмежень.

Таким чином, до категорії "диверсифікація" пропо$
нуємо віднести таку систему параметрів:

— мета (цільова орієнтація) — адаптація до ринко$
вих умов, посилення конкурентоспроможності, підви$
щення фінансової стійкості та досягнення довготрива$
лої стабільності;

— основний фактор — зменшення залежності
підприємства від однієї асортиментної групи;

— другорядний фактор — організаційно$економіч$
ний аспект підвищення ефективності виробництва;

— метод — освоєння нових видів продукції, у т.ч. з інших
галузей, нових технологій, нових ринків, нових інструментів
управління і розподілу інвестиційних ресурсів;

— фінансове забезпечення — нові способи залучен$
ня фінансових ресурсів.

За визначенням І. Ансоффа "Диверсифікація (новий
продукт — новий ринок) — стратегія, що дозволяє ком$
панії використати поточні переваги в нових сферах
діяльності за умов істотної мінливості середовища гос$
подарювання" [2, с. 97]. Диверсифікація стає можливою
і в тому випадку, якщо у підприємства є технологічні
розробки, ключові компетенції або ресурсна база для
успішної конкуренції в тій чи інших галузях (рис. 2).

Ключові слова: термінологія, дефініція, поняття, уніфікація, стратегія, диверсифікація, диверсифіка�
ція діяльності.

Key words: terminology, definition, concepts, unification, strategy, diversification, diversification of activities.

results, as a rule, is a more pronounced goal for businesses and most of their efforts are focused in this

direction.

The first stage of diversification of the enterprise's activity is the determination of the motive. The next step

is to plan and select the most appropriate alternative diversification directions.
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Таблиця 1. Основні підходи до визначення поняття "диверсифікація" в науковій літературі

№ Автор Визначення категорії 
1. 
 
 

О.М. Азріліян 
 

Одночасний розвиток багатьох, не пов'язаних один з одним видів діяльності, розширення асортименту виробів, що 
випускаються, розширення активності за рамки основного бізнесу, під яким розуміється виробництво товарів та послуг, які 
мають максимальні частки в чистому обсязі продажу порівняно з іншими видами продукції, що виробляються 

2. С.В. Мочерний  
 

Процес розширення номенклатури продукції, яку виробляють окремі фірми та об’єднання. Диверсифікація існує у двох 
основних формах: 
 1) розширення асортименту товарів, організація випуску нових видів продукції в межах «власної» галузі, тобто збільшення 
числа модифікацій певного виду товару, які задовольняють попит окремих груп споживачів;  
2) вихід за межі основного виду діяльності, проникнення в нові галузі та сфери господарства 

3. Ф.Котлер 
 

Інструмент покращення фінансово-економічних показників діяльності підприємства. Диверсифікація не означає, що фірмі 
слід братися за будь-яку можливість. Компанія повинна виявити для себе напрям, де знайде застосування накопичений нею 
досвід, або напрям, який буде сприяти усуненню недоліків на сьогоднішній день 

4. Л.А. Швайка 
 

1. Розподіл інвестицій і ризиків з різних ринків, фінансових інструментів і стратегій торгівлі. 
2. володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, кожен з яких має різний рівень ризику, з метою зниження 
загального ступеня ризику портфеля загалом. 
3. загальна ділова практика, направлена на розширення номенклатури товарів і послуг або географічної території, для того 
щоб розосередити ризик і знизити залежність від циклічності бізнесу. 
4. спосіб розвитку підприємства, що полягає в освоєнні виробництва нових товарів, товарних ринків, а також видів послуг, що 
включає не просто диверсифікацію товарних груп, але й розповсюдження підприємницької діяльності на нові та не пов’язані з 
основними видами діяльності фірми 

5. M. Горт Одночасне обслуговування компанією декількох ринків 
6. В.А. Конопли- 

цький, 
А.І. Філіна 
 

Стартегія маркетингу, спрямована на нові види діяльності фірми за межами основного бізнесу. Рівень диверсифікації визначається 
наявністю у фірми самостійних видів діяльності в галузевому розрізі, а також визначенням співвідношення обсягів виробництва за 
основною та неосновною діяльністю. Диверсифікація має на меті зміцнення економічного стану підприємства і своєчасне реагування 
на зміну кон’юнктури ринку, у тому числі на виникнення нових технологій і наукомістких виробництв 

7. І.П. Ніколаєва 
 

Форма кооперації, що передбачає вкладення капіталу підприємця у будь-яку сферу національного господарства, яка приносить 
прибуток, що забезпечує для фірми – зниження ризику і стабільність доходів, для виробництва –додаткові капітали з інших сфер 
економіки, для ринку – збільшення його щільності, для споживача – збільшення можливостей вибору і зниження цін 

8. О.Є. Румянцева 
 

1) Володіння найрізноманітнішими фінансовими активами, з кожним з яких пов’язані різні ризики, аби знизити ступінь 
ризику портфеля загалом; 2) загальна ділова практика, що спрямована на розширення номенклатури товарів та послуг та (або) 
географічної території, аби розпилити ризик та знизити залежність від циклічності бізнесу 

9. Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозов- 
ський, 
О.Б. Старо- 
дубцева 

1. Розширення асортименту, зміна виду продукції, що виготовляється підприємством, фірмою, освоєння нових видів 
виробництв з метою підвищення ефективності виробництва, отримання економічного зиску, попередження банкрутства.  
2. розподіл грошових капіталів, що вкладаються в економіку або використовуються в якості кредитів поміж різними 
об’єктами з метою зниження ризику втрат та в надії отримати більший дохід 

10. Р.І. Акмаєва, 
Н.Ш. Єпіфа-
нова 

Зростання підприємства за рахунок виробництва нових товарів для нових ринків. Стратегія диверсифікації означає орієнтацію 
на створення багатопрофільного виробництва або портфеля цінних паперів 

11. А.А. Томпсон, 
А.Дж. Стрікленд 

Розширення номенклатури товарів (послуг) підприємства за рахунок споріднених чи нових, які можуть виготовлятися і 
збуватися з використанням існуючого потенціалу, а також розвиток діяльності фірми в абсолютно нових для неї галузях 

12. Г.О. Пересадь-
ко 
 

Розширення сфери діяльності підприємства, що супроводжується освоєнням нових видів діяльності, виробництв, товарів і 
ринків з метою адаптації до змін умов господарювання, повного використання потенціалу підприємства, зниження ризику, а в 
підсумку – забезпечення умов тривалого виживання і розвитку на ринку 

13. В.І. Ткачук 
 

Розвиток декількох не взаємопов’язаних або обслуговуючих виробництв, розробка нових видів товарів, робіт, послуг на 
основі перерозподілу ресурсів, якими забезпечене дане підприємство, в інші сфери, які суттєво відрізняються від попередніх 
задля досягнення певної стратегічної мети 

14. М.Д. Корінько 
 

Інноваційний процес розвитку господарюючого суб’єкта шляхом перерозподілу ресурсів, проникнення в інші галузі 
виробництва та на ринки нових товарів і послуг з метою оптимізації ризиків і прибутку. Безперервність диверсифікації 
діяльності суб’єктів господарювання є однією з найсуттєвіших її характеристик 

15. І.Ансофф Новий продукт  – новий ринок) – стратегія, що дозволяє компанії використати поточні переваги в нових сферах діяльності за 
умов істотної мінливості середовища господарювання 

16. К. Бері Ріст кількості галузей, в яких функціонує компанія 
17. Ф. Котлер Диверсифікація не означає, що фірмі слід братися за будь-яку можливість. Компанія повинна виявити для себе напрям, де 

знайде застосування накопичений нею досвід, або напрям, який буде сприяти усуненню недоліків на сьогодні 
18. М. Портер Складність пошуку резервних коштів і підприємств для придбання, потреба у нових знаннях і навичках управлінського 

персоналу, відсутність методологічної бази для врахувавання взаємозв’язку диверсифікації діяльності та операційного ризику, 
тобто забезпечення прийнятного співвідношення між прибутковістю і рівнем ризику 

19. Н. Рудик Процес проникнення корпорації в нові галузі виробництва та географічні сегменти ринку з ціллю зниження ризику її операцій
20. М. Еддоус Один із видів економічного процесу, основна суть якого полягає у розвитку декількох невзаємопов'язаних або обслуговуючих виробництв 
21. М.О. Багорка Форма реалізації стратегії підприємства, яка передбачає його вихід на нові для підприємства сфери бізнесу 
22. В К. Збарський Один із видів стратегії розвитку підприємництва, що передбачає певну поведінку на ринку, пов’язану з експансією в нові 

географічні або галузеві сектори, обрання інших або додаткових видів діяльності з метою оптимізації використання 
ресурсного потенціалу та мінімізації ризиків 

23. С.М. Ілля-
шенко 

Процес входження (проникнення) в нові галузі діяльності, в яких суб’єкт господарювання ще не господарював та які 
покликані змінити (замінити) або доповнити (розширити) асортимент продукції, що вже випускається 

24. А.П. Міщенко Вид стратегії маркетингу, спрямованої на розширення сфер діяльності фірми на ринках нових продуктів, виробництво яких не 
пов’язане із основним виробництвом компанії 

25. Л.А. Бахчиван-
жи 

Комплекс рішень та дій, спрямованих на отримання доходів із різних джерел, що всередині будь-якого підприємства відповідають 
заданим цілям та сприяють досягненню кінцевої мети, тобто тих намірів, якими підприємство керується у своїй діяльності 

26. 
  

А.М. Бандурка, 
A.A. Епифанов, 
Л.Н. Ивин,  
Л.Л. Товажнян-
ский  

Метод розподілу ресурсного потенціалу через внутрішній ринок; реструктуруванням; розподілом функцій  

27. М.М. Ільчук Об’єктивно необхідний процес розширення асортименту товарів та послуг, нових напрямів інвестування, маркетингової діяльності з 
метою підвищення конкурентоспроможності підприємства, ефективності діяльності, більш повного використання фінансових 
можливостей та ресурсів, зростання додаткової вартості, зниження економічних ризиків та зростання доходів населення 

28. Т.П. Панюк Полягає у проникненні до нових для їх ринків збуту, розширенні асортименту продукції, що у разі правильно обраного 
напряму діяльності забезпечує беззбиткове виробництво 

29. М.Й. Малік Розширення номенклатури та асортименту, зміна виду продукції, що виробляється підприємством, освоєння нових видів 
виробництв для підвищення ефективності виробництва, отримання економічної вигоди, запобігання банкрутства з 
урахуванням екологічних та соціальних потреб населення 

30. К. Боумен  Ефективний метод підвищення ефективності виробництва, отримання економічної вигоди та запобігання банкрутства 
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Диверсифікація може бути застосована до будь$
якого підприємства, оскільки передбачає найбільш оп$
тимальний метод виправлення будь$яких диспропорцій
або проблем з розподілом всіх видів задіяних ресурсів.
У ході переорієнтування або розширення галузевого
спрямування значно ефективніше відбувається реструк$
туризація і підприємства, і національної економіки за$
галом.

На нашу думку, диверсифікація діяльності
підприємства означає оновлення (диференціацію) і то$
вару, і ринку одночасно, вихід за межі основного гос$

подарювання, проникнення в нові галузі та сфери еко$
номіки.

Якщо вектор росту спрямований на розвиток рин$
ку, то йдеться про формування попиту на нові товари
підприємства та вибір оптимального напрямку діяль$
ності. Якщо ж вектор росту вказує на удосконалення
товару, то йдеться про створення нового товару шля$
хом оновлення та розвитку технології виробництва.
Якщо ж вектор росту спрямовано одночасно і на онов$
лення ринку, і на оновлення товару, то це означає вихід
за межі основного управління, проникнення в нові га$

Рис. 2. Концептуальні умови готовності підприємства до диверсифікації

Рис. 1. Діпазон визначення та порівняння суттєвих ознак дефініції
"диверсифікація"
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лузі та сфери економіки шляхом створення нових
підприємств або злиття з ними. В результаті відбуваєть$
ся перехід від односторонньої виробничої структури
(спеціалізації) до багатопрофільного виробництва. Це
викликано необхідністю пристосування підприємств до
швидких структурних змін, посилення конкурентної бо$
ротьби внаслідок насичення ринку. За цих умов дивер$
сифікація використовує переваги комбінування, часто$
ву переорієнтацію та проникнення в нові прибуткові га$
лузі. Та найголовніше — стабілізує напрямки діяльності
підприємства, робить його менш вразливим до спадів у
тих чи інших галузях, оскільки, володіючи підприємства$
ми в різних сферах економіки, диферсифіковане
підприємство має змогу компенсувати спад збуту на
ринку одних товарів зростанням їх попиту на інших. Зав$
дяки цьому диверсифіковані підприємства більш стійкі
та конкурентноздатні, адже вони наділені можливістю
ефективно управляти та маневрувати своїм капіталом
[2, c. 315].

На сучасному етапі, що характеризується значною
турбулентністю середовища діяльності підприємств,
явища диференціації як товару, так і ринку спостеріга$
ються одночасно, їх спільний прояв вимагає проведен$
ня нової, уже корпоративної стратегії, яка називається
диверсифікацією діяльності підприємства, що також за$
стосовується під час формування та визначення векто$
ру росту та розвитку суб'єкта господарювання або як
напряму його майбутньої сфери діяльності. Більшість
підприємств у процесі свого розвитку звертаються до
диверсифікації тоді, коли створені фінансові ресурси
перевищують їх кількість, необхідну для підтримки кон$
курентного становища у первинних сферах господарю$
вання.

Основна ціль будь$якого суб'єкта господарювання —
це отримання прибутку. На підставі того, що в основі
диверсифікації лежать економічні вигоди для під$
приємства, а завданням диверсифікації є забезпечення
розширення масштабів діяльності підприємства і
зміцнення його стабільності, необхідно виокремити

внутрішні мотиви та цілі, які стимулюють розширення
видів виробничої діяльності підприємств [5, с. 549]. До
цілей можна віднести (рис.3):

— забезпечення ринкової стійкості підприємства;
— зниження ризику;
— мінімізація витрат;
— збільшення частки ринку;
— створення конкурентних переваг;
— підвищення рентабельності.
Цілі диверсифікації діяльності підприємств деякі

науковці пропонують поділяти на економічні та со$
ціальні. Такий підхід є дискусійним, адже диверсифіка$
ція в умовах ринкової економіки також розглядається
як бізнес$стратегія, яка має на меті підвищення еконо$
мічної ефективності, конкурентоспроможності та
фінансової стійкості підприємства, а соціальна складо$
ва має розглядатися як один з її результатів або
наслідків. Вирішення соціальних проблем у процесі ди$
версифікації досягається шляхом нівелювання сезон$
ності виробництва, що забезпечує більш високу зай$
нятість працівників, адже застосування праці лише в
галузях рослинництва зумовлює високу залежність ви$
конання виробничих процесів від пори року. Досягнен$
ня економічних результатів, як правило, є більш вира$
женою метою для підприємств і більшість зусиль зосе$
реджується ними саме в цьому напрямку. Розглядаючи
функціонування механізму диверсифікації в агропро$
мисловості, варто зазначити, що необхідність провад$
ження диверсифікації, тобто формування її мотиву обу$
мовлюється не тільки наявністю внутрішньогосподарсь$
ких проблем та можливостей, але й наявністю на ринку
незадоволених потреб [7, с. 627]. Тому першим етапом
здійснення диверсифікації діяльності підприємства ви$
ступає виникнення мотиву. Наступним етапом є плану$
вання та вибір найбільш прийнятних альтернативних
напрямів диверсифікації, після чого розробляється та
реалізується низка заходів, що забезпечують реаліза$
цію обраного проекту. На підставі передбачуваного
строку реалізації стратегії диверсифікації, через певний

Рис. 3. Концептуальні мотиви здійснення диверсифікації діяльності підприємств
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проміжок часу підприємство має можливість оцінити
результати, що характеризують ступінь досягнення по$
ставлених цілей. Отже, стратегія диверсифікації здат$
на забезпечити як мінімізацію ризиків діяльності
підприємства, так і його ринкову стійкість, а також
збільшення підприємством частки ринку

ВИСНОВКИ
Таким чином, значення диверсифікації діяльності

підприємства в розробці і здійсненні його портфельної
стратегії достатньо помітне. З одного боку, диверсифі$
кація — один із важливих напрямків діяльності підприє$
мства, тобто вказує, які конкретно стратегічні одиниці
підприємства і в яких стратегічних зонах господарюван$
ня будуть працювати в майбутньому. Якщо дивитися з
точки зору організації виробництва, то вибір одного
напряму буде логічним і найбільш вигідним. Метод удос$
коналення та просування товару, як і організацію гос$
подарської частини, можна доповнити залученням вузь$
коспеціалізованих працівників, у принципі немає необ$
хідності розпилювати увагу на інші галузі для оцінки
своїх дій на всіх рівнях управління.

З другого боку, диверсифікація в значній мірі забез$
печує стратегічну гнучкість портфеля підприємства,
оскільки задоволення широкого кола потреб і застосу$
вання кількох технологій не допустить критичної си$
туації, коли несподівані зміни в одній із структурних
одиниць можуть привести до серйозних руйнівних
наслідків в інших. Однак зниження прибутковості на$
пряму або звуження сектора розвитку уже є достатнім
критерієм для вибору диверсифікації як одного із основ$
них методів забезпечення ефективної діяльності
підприємства.
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ACCOUNTING FOR LONG;TERM BIOLOGICAL ASSETS OF CROP

Досліджено нормативне регулювання бухгалтерського обліку біологічних активів на міжнародному

та національному рівні. Деталізовано зміни до нормативно;правових актів Міністерства фінансів Украї;

ни з бухгалтерського обліку біологічних активів. Встановлено, що зміна статусу активів (перенесення

плодоносних рослин з довгострокових біологічних активів до групи основних засобів) — це зміна об;

лікової політики. Доведено, що облік довгострокових біологічних активів, не пов'язаних із сільськогос;

подарською діяльністю (багаторічні насадження, що вирощуються та утримуються з іншою метою, ніж

отримання сільськогосподарської продукції, наприклад, декоративні рослини) регулюється Положен;

ням (Стандартом) бухгалтерського обліку 7.

Наведено порядок обліку плодоносних садів і виноградників на аналітичному рахунку 108 "Багаторічні

насадження" рахунка 10 "Основні засоби". Окрему увагу приділено документальному оформленню уве;

дення багаторічних насаджень в експлуатацію (у період плодоношення). Визначено, що перш ніж плодо;

носні рослини, пов'язані із сільськогосподарською діяльністю, досягнуть плодоносного віку і будуть за;

раховані до основних засобів, вони повинні обліковуватись як витрати на створення основних засобів, а

не як витрати на вирощування довгострокових біологічних активів, тобто на субрахунку 152 "Придбан;

ня (виготовлення) основних засобів".

На відміну від плодоносних рослин, дерева в лісі відображають не у складі основних засобів, а як

довгострокові біологічні активи. Деревину ділову та дрова, обліковують як сільськогосподарську про;

дукцію, що від них отримується; саджанці, — як додаткові біологічні активи.

Під час ведення обліку витрат на вирощування і догляд довгострокових біологічних активів до мо;

менту досягнення періоду зрілості всі витрати відносять до складу капітальних інвестицій та облікову;

ють на субрахунку 155 "Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів", списуючи в кінці

кожного звітного періоду (місяця, квартала чи року) до складу незрілих активів.

Normative regulation of accounting of biological assets at the international and national level is investigated.

The amendments to the regulations of the Ministry of Finance of Ukraine on accounting of biological assets are
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність сільськогосподарських підприємств має

свою специфіку, що зумовлює особливості організації
обліку та формування звітності. Зокрема у садівництві
одночасно обліковують багаторічні насадження, отри$
ману від них продукцію та додаткові біологічні активи.

Бухгалтерський облік у галузі сільського господар$
ства на міжнародному рівні регулюється Міжнародним
стандартом бухгалтерського обліку 41 "Сільське госпо$
дарство" (далі — МСБО 41) [5].

В Україні проведено значну роботу з адаптації на$
ціонального обліку сільськогосподарської діяльності до
вимог МСБО 41. Затверджено 18.11.2005 р. Положення
(Стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні акти$
ви" (далі — П(С)БО 30), який введено в дію з 01.01.07 р.
[8].

У міжнародній практиці відповідно до МСБО 41 усі
біологічні активи обліковують за справедливою вар$
тістю за мінусом витрат на продаж [5]. Ця вимога грун$
тується на тому, що оптимальною вартісною оцінкою
біологічних активів у процесі біотрансформації є їх
справедлива вартість. Однак на практиці для певних
видів біологічних активів, зокрема багаторічних насад$
жень, відсутній ринок, і можливе споживання відріз$
няється від використання цих активів. У результаті в
обліку таких біологічних активів за справедливою вар$
тістю виникали певні труднощі.

Починаючи з 01.01.2016 р. багаторічні насадження,
які відповідають визначенню плодоносної рослини,
відображають в обліку як основні засоби згідно з
Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 16
"Основні засоби" (далі — МСБО 16) і оцінюють за вар$
тістю придбання або за переоціненою вартістю, оскіль$
ки плодоносні багаторічні насадження, як і технологіч$
не обладнання, генерують економічні вигоди лише че$
рез свою продукцію (плоди), і їх вартість після закін$
чення процесу виробництва незначна [4]. Наприклад,
вартість яблуні після досягнення віку, коли вона пере$
стає плодоносити, дорівнює вартості деревини, тобто є
несуттєвою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наказом Міністерства фінансів України "Про за$
твердження Змін до деяких нормативно$правових актів

detailed. It is established that change of status of assets (transfer of fruit;bearing plants from long;term biological

assets to a group of fixed asset) is a change of accounting policy. It has been proved that the accounting of long;

term biological assets not related to agricultural activities (perennial plantations that are grown and carried in

for other purposes than obtaining agricultural products, for example, ornamental plants) is regulated by the

Accounting standard 7.

The order of accounting of fruit;bearing gardens and vineyards in the analytical account 108 "Perennial

plantings" from account 10 "Fixed assets" is established. Particular attention is paid to documenting the

introduction of perennial plantations into operation (during the fruiting period). It is determined that before the

fruiting plants associated with agricultural activities reach the fruiting age and are credited to fixed assets, they

should be accounted for as costs for the creation of fixed assets, not as the costs of cultivation of long;term

biological assets, ie subaccounts 152 "Acquisition (production) of fixed assets".

Unlike fruit;bearing plants, trees in the forest reflect not as part of the fixed assets, but as long;term biological

assets. Timber business and firewood, is accounted as agricultural products derived from them; Seedlings — as

additional biological assets.

When accounting for the costs of cultivation and care of biological assets until maturity, all costs are attributed

to capital investment and recorded in the subaccount 155 "Acquisition (cultivation) of long;term biological assets",

writing off at the end of each reporting period (month, quarter) to immature assets.

Ключові слова: багаторічні насадження, основні засоби, біологічні активи.
Key words: perennial plantings, fixed assets, biological assets.

Міністерства фінансів України з бухгалтерського об$
ліку" від 12.12.2017 р. № 1019 [9] затверджено зміни до
нормативно$правових актів Міністерства фінансів Ук$
раїни з бухгалтерського обліку, який набув чинності з
05.01.2018 р., а саме до:

1. Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'я$
зань і господарських операцій підприємств і органі$
зацій [2].

2. П(С)БО 7 "Основні засоби" [7].
3. П(С)БО 30 "Біологічні активи" [8].
Основна мета нововведень — приведення норматив$

но$правових актів з бухгалтерського обліку у відпо$
відність до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності (далі — МСФЗ), зокрема у зв'язку зі змінами,
внесеними до МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 41
"Сільське господарство". Зазначені зміни полягають у
тому, що плодоносні рослини, пов'язані з сільськогос$
подарською діяльністю, які плодоносять протягом
більш ніж одного періоду, обліковуються як основні
засоби згідно з МСБО 16, а продукція із цих плодонос$
них рослин обліковується як продукція рослинництва
згідно з МСБО 41.

Зміни передбачають:
— ведення обліку плодоносних рослин, пов'язаних

із сільськогосподарською діяльністю, на аналітичному
рахунку 108 "Багаторічні насадження" рахунка 10
"Основні засоби". Водночас такі активи не можуть об$
ліковуватися на рахунку 16 "Довгострокові біологічні
активи" [2];

— перейменування групи основних засобів "Бага$
торічні насадження" на "Багаторічні насадження та пло$
доносні рослини" (зміни до пп. 5.1.8 П(С)БО 7) [7];

— виключення зі сфери регулювання П(С)БО 30 пло$
доносних рослин, пов'язаних із сільськогосподарською
діяльністю [8];

— визначення поняття плодоносних рослин як
довгострокових біологічних активів, які використо$
вуються в процесі виробництва сільгосппродукції та
систематично надають сільгосппродукцію та/або
додаткові біологічні активи (зміни до п. 4 П(С)БО
30) [8];

— визначення виноградників та садів як плодонос$
них рослин, пов'язаних із сільськогосподарською діяль$
ністю, на які не поширюється П(С)БО 30 [8].
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження порядку обліку та до$

кументування довгострокових біологічних активів із
урахуванням внесених змін до нормативно$правових
актів з бухгалтерського обліку. З метою методично пра$
вильного обліку довгострокових біологічних активів не$
обхідно чітко розмежувати рахунки для обліку плодо$
носних рослин та багаторічних насаджень, витрат на їх
закладання та вирощування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміна статусу активів (перенесення плодоносних

рослин з довгострокових біологічних активів до групи
основних засобів) — це зміна облікової політики, оскіль$
ки згідно з п. 9 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни
у фінансових звітах" однією з причин зміни облікової
політики є зміна вимог органу, який затверджує П(С)БО
[6].

Запровадження нових підходів обліку плодоносних
багаторічних насаджень передбачає недійсність раніше
встановлених. Підприємства затверджують наказом про
облікову політику відповідні нові методи обліку.

У практичній діяльності багаторічні насадження
оцінюються за первісною вартістю. Оскільки активний
ринок таких активів не існує, то в разі здійснення відпо$
відних коригувань у бухгалтерському обліку та фінан$
совій звітності дотримується перспективний принцип.
Він означає, що немає необхідності в перерахунку по$
передніх фінансових звітів і не потрібно перераховува$
ти сумарний ефект від змін в обліковій політиці у Звіті
про фінансовий результат (Звіті про сукупні доходи) та
Звіті про власний капітал, адже зміни не торкаються
показників нерозподіленого прибутку (непокритого
збитку).

Приклад 1. На 31.12.17 р. у бухгалтерському обліку
ТОВ "Маяк" щодо плодоносного саду відображено:

— первинна вартість (субрахунок 162 "Довгостро$
кові біологічні активи рослинництва, які оцінено за пер$
винною вартістю") — 200000 грн;

— накопичена амортизація (знос) (субрахунок 134
"Накопичена амортизація довгострокових біологічних
активів") — 10000 грн.

Початок періоду систематичного плодоношення
зафіксовано в акті (сільгоспоблік, форма № ДБАСГ$1)
від 01.01.16 р.

Враховуючи зміни до нормативних документів з об$
ліку довгострокових біологічних активів, зміняться
лише рахунки обліку таких рослин:

— Дт — 108 Кт — 162 "Довгострокові біологічні
активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю"
— на первинну вартість таких активів;

— Дт — 134 "Накопичена амортизація довгостро$
кових біологічних активів" Кт — 131 "Знос основних за$
собів" — на суму накопиченої амортизації (зносу).

Порядок обліку операцій станом на 05.01.18 р. на$
ведено в таблиці 1.

Плодоносні рослини, які використовують у сільсько$
господарському виробництві починаючи з 05.01.2018 р.
та дають плоди більше одного звітного періоду, обліко$
вують як основні засоби. Допоки такі рослини не поч$
нуть приносити плоди, їх не включають до складу ос$
новних засобів. До цього моменту всі витрати на їх дог$
ляд, удобрення тощо накопичують у складі капітальних
інвестицій в основні засоби. Після дозрівання до пло$
доношення їх вводять в експлуатацію (включають до ос$
новних засобів).

Облік плодоносних садів і виноградників ведуть на
аналітичному рахунку 108 "Багаторічні насадження" ра$
хунка 10 "Основні засоби". Водночас такі активи не мо$
жуть обліковуватися на рахунку 16 "Довгострокові біо$
логічні активи".

Облік довгострокових біологічних активів, не по$
в'язаних із сільськогосподарською діяльністю (бага$
торічні насадження, що вирощуються та утримуються
з іншою метою, ніж отримання сільськогосподарської
продукції, наприклад, декоративні рослини) регу$
люється П(С)БО 7, норми П(С)БО 30 на них не поши$
рюються. Дія П(С)БО 30 поширюється на дерева в лісі
(лісовий масив).

До чинного наказу Міністерства агропромислової
політики від 27.09.2007 р. № 701 "Про затвердження
спеціалізованих форм первинних документів з обліку
основних засобів і інших необоротних активів сільсько$
господарських підприємств та Методичних рекомен$
дацій щодо їх застосування" не було включено спеціа$
лізованих форм для насаджень [11]. Оскільки сади й ви$
ноградники, по суті, продовжують бути біологічними
активами довгострокового призначення, то для офор$
млення операцій з їх закладання (створення) доцільно
й надалі керуватися Методичними рекомендаціями
щодо застосування спеціалізованих форм первинних
документів з обліку довгострокових та поточних біо$
логічних активів, затвердженими наказом Мінагропо$
літики від 21.02.2008 р. № 73 [10].

Введення багаторічних насаджень в експлуатацію (у
період плодоношення) оформляють Актом приймання
довгострокових біологічних активів рослинництва (ба$
гаторічних насаджень) і передачі їх в експлуатацію
(сільгоспоблік, форма № ДБАСГ$1).

Форму № ДБАСГ$1 обов'язково складають у разі:
— збільшенні вартості незрілих садів на суму поне$

сених витрат, пов'язаних з біологічним перетворенням
(після закінчення посадкових робіт та щорічного зрос$
тання вартості молодих насаджень на суму витрат на їх
вирощування);

— досягнення насадженнями віку систематичного
плодоносіння та зарахування їх до складу основних за$
собів.

Кореспонденція 
рахунків 

за 
загальним 
Планом 
рахунків 

за 
спроще-
ним 

Планом 
рахунків 

№ 
з/п Зміст операції Первинні 

документи 

Дт Кт Дт Кт 

Сума, 
грн 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Переведено до складу 

основних засобів плодоносний 
сад, який обліковувався у 
складі довгострокових 
біологічних активів 

108 162 10 16 200000 

2. Перенесено суму накопиченої 
амортизації (зносу) 
плодоносного саду 

Бухгалтерська
довідка 

134 131 13 13 10000 

Таблиця 1. Бухгалтерський облік операцій, пов'язаних зі зміною облікової політики
щодо плодоносних багаторічних насаджень
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Переведення молодих насаджень до групи плодо$
носних проводиться згідно з листом Державного ком$
ітету з питань садівництва, виноградарства та винороб$
ної промисловості від 24.02.1997 р. № 11/02$460 "Про
нормативи питомих капітальних вкладень на створення
плодових, ягідних та виноградних насаджень", який пе$
редбачає такі строки введення в експлуатацію:

— яблуня, груша (підщепа сильноросла, крона ок$
ругла) — 7 — 8 років від посадки;

— яблуня, груша (підщепа середньоросла, крона
округла або плоска) — 6 років від посадки;

— яблуня, груша (підщепа слаборосла, крона плос$
ка) — 5 років від посадки;

— вишня, персик — 5 років від посадки;
— слива, черешня, абрикос — 6 років від посадки;
— горіх грецький — 8 років від посадки;
— суниця — 2 роки від посадки;
— малина, малина на шпалері — 3 роки від посадки;
— смородина, агрус, виноград — 4 роки від посадки [3].
Продуктивний період визначається тільки за фак$

тичними показниками плодоносних рослин — комісією,
спеціально для цього призначеною керівником сільсько$
господарського підприємства. В кожному окремому
випадку складають Акт (форма № ДБАСГ$1) за підпи$
сами членів комісії, яка визначає, які саме насадження
на день складання акта досягли продуктивного віку.

Таблиця 2. Кореспонденція рахунків із обліку витрат на закладання саду та догляду за ним

Бухгалтерський облік 

за загальним 
Планом рахунків 

за спрощеним 
Планом рахунків 

№ 
з/п Зміст операції Первинні 

документи 

Дт Кт Дт Кт 

Сума, грн 

1 2 3 4 5 б 7 8
1. Відображено витрати на підготовку Грунту для закладення багаторічних насаджень:

– нараховано заробітну плату пра-
цівникам 

152 661 15 66 40000  

– відображено нарахування ЄСВ на 
заробітну плату 

Розрахунково-платіжна 
відомість 
(типова форма № П-6), обліковий лист 
праці і виконаних робіт (сельхозучет, 
форма  
№ 66) 

152 651 15 64 8800 

 – послуги машинно-тракторного парку 
та власних допоміжних виробництв 

Обліковий лист тракториста-
машиніста (сільгоспоблік , форма  
№ 67-Б), обліковий лист праці і 
виконаних робіт, подорожній лист 
вантажного автомобіля (типова форма 
№ 2-ТН) 

152 234 15 23 15000 

2. Відображено витрати на закладення насаджень: 

 – нараховано заробітну плату пра-
цівникам 

152 661 15 66 8000 

 – відображено нарахування ЄСВ на 
заробітну плату 

Розрахунково-платіжна 
відомість, обліковий лист праці і 
виконаних робіт 152 651 15 64 1760 

 – посадковий матеріал (придбаний) Акт витрати насіння і садивного 
матеріалу (сільгоспоблік, форма  
№ ВЗСГ-4)

152 208 15 20 20000 

 – добрива (придбані) Акт про використання мінеральних, 
органічних і бактеріальних добрив та 
засобів хімічного захисту рослин 
(сільгоспоблік, форма № ВЗСГ–3)

152 208 15 20 12000 

 – паливо Обліковий лист тракториста-
машиніста, подорожній лист 
вантажного автомобіля 

152 203 15 20 10000 

 – послуги машинно-тракторного парку 
та власних допоміжних виробництв 

Обліковий лист тракториста-
машиніста, обліковий лист праці і 
виконаних робіт, подорожній лист 
вантажного автомобіля

152 234 15 23 8000 

– амортизація необоротних активів Відомість нарахування амортизації 
основних засобів та інших 
необоротних активів, які надійшли 
або вибули (сільгоспоблік, форма № 3 
ОЗСГ-6) 

152 13 15 13 12000 

– послуги сторонніх організацій Акт приймання-передачі виконаних 
робіт 

152 631, 685 15 68 6000 

 

– інші витрати на закладання саду Акт на списання малоцінних та 
швидкозношуваних предметів (типова 
форма № МШ-8), відомості розподілу 
робіт (послуг) допоміжних 
виробництв, бухгалтерська довідка

152 22, 911 15 20, 91 22000 

3. Відображено витрати з догляду за 
молодими насадженнями (аналогічно  
п. 2) 

(Аналогічно п. 2) 152 661, 651 
208, 203, 
234, 13, 
631, 685, 
22, 911 

15 66, 64, 
20, 23, 
13, 68, 
20, 
91 

30000 

4. Переведено плодоносні рослини до 
складу основних засобів 

Акт (сільгоспоблік, форма № ДБАСГ-
1) 

108 152 10 15 193560 
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До 05.01.2018 р. молоді плодоягідні насаджен$
ня до початку плодоношення відносили до незрілих
довгострокових біологічних активів, які облікову$
вали у складі довгострокових біологічних активів.

Починаючи з 05.01.2018 р., перш ніж плодо$
носні рослини, пов'язані із сільськогосподарсь$
кою діяльністю, досягнуть плодоносного віку і
будуть зараховані до основних засобів, вони по$
винні обліковуватись як витрати на створення
основних засобів, а не як витрати на вирощуван$
ня довгострокових біологічних активів, тобто на
субрахунку 152 "Придбання (виготовлення) ос$
новних засобів".

Субрахунок 152 призначено для обліку витрат,
пов'язаних зі створенням багаторічних насаджень,
а також витрат на їх догляд до входження в пору
промислового використання. Сальдо за Дт 152
субрахунку означатиме незавершені капітальні
інвестиції.

Лише після визнання насаджень такими, що
мають експлуатаційну придатність (можуть систе$
матично давати продукцію), визнають об'єктом об$
ліку — основні засоби (субрахунок 108).

Згідно з п. 7 П(С)БО 7 вирощені багаторічні на$
садження зараховують на баланс підприємства за
первинною вартістю. Склад, витрат, що включають$
ся до первинної вартості, та відображення їх на
рахунках бухгалтерського обліку наведено на
умовному прикладі.

Приклад 2. Загальна сума витрат із закладання
та вирощування саду до моменту введення його в
експлуатацію становить 193560 грн. Бухгалтерські
записи з обліку закладання та вирощування саду
наведено у таблиці 2.

Під час подальшої експлуатації всі інші вит$
рати на утримання плодоносних рослин (у т. ч.
амортизація), понесені після зарахування до
складу основних засобів, формуватимуть собівартість
отриманої з них сільськогосподарської продукції.
Облік таких витрат ведуть у загальному порядку на
рахунку 23.

Починаючи з місяця, що настає за місяцем, у яко$
му плодоносні багаторічні насадження зараховано до
основних засобів, їх амортизують. Підприємства са$
мостійно обирають метод амортизації (прямоліній$
ний, зменшення залишкової вартості, прискореного
зменшення залишкової вартості, виробничий, куму$
лятивний) й закріплюють вибір у наказі про облікову
політику.

Нарахування амортизації відображають бухгал$
терським записом: Дт — 23 "Рослинництво" (відповід$
ний аналітичний рахунок) Кт — 131 "Знос основних за$
собів".

Всі методи, крім виробничого, базуються на виз$
наченні строків корисного використання об'єкта.
Строк корисного використання саду — це термін його
експлуатації, а не вік плодоношення. Його визначають
під час уведення в експлуатацію конкретного насад$
ження.

Якщо сільськогосподарський виробник є платником
податку на прибуток, він нараховує амортизацію для
обчислення прибутку, що підлягає оподаткуванню. У
такому разі для багаторічних насаджень необхідно за$
стосовувати мінімально допустимі строки корисного
використання — 10 років.

На відміну від плодоносних рослин, дерева в лісі
відображають не у складі основних засобів, а як довго$
строкові біологічні активи. Деревину ділову та дрова,
обліковують як сільськогосподарську продукцію, що від
них отримується; саджанці, — як додаткові біологічні
активи.

Пиломатеріали — це продукція переробки дереви$
ни ділової, на яку не поширюються норми П(С)БО 30
[8].

Приклад 3. ТОВ Лісгосп "Сікар" облаштував
плантацію ялинок, загальна сума понесених витрат
— 500000 грн (вартість саджанців, підживлення яли$
нок, заробітна плата з нарахуваннями працівників,
послуги сторонніх організацій, загальновиробничі
витрати).

Після досягнення зрілості всі наявні на плантації
ялинки були зрубані і реалізовані ТОВ "Укрліс" за
990000 грн, у т. ч. ПДВ 165000 грн. Витрати на зрубуван$
ня (заробітна плата з нарахуваннями працівників, амор$
тизація бензопил, витрати бензину, мастила) склали
30000 грн.

ТОВ Лісгосп "Сікар" обліковує довгострокові біо$
логічні активи за первісною вартістю, нараховуючи
амортизацію за виробничим методом.

Бухгалтерські записи з обліку висаджування та зру$
бування ялинок наведено у таблиці 3.

Особливості обліку довгострокових біологічних
активів рослинництва (лісовий масив):

1. Облік витрат на вирощування і догляд до момен$
ту досягнення періоду зрілості — всі витрати відносять
до складу капітальних інвестицій та обліковують на суб$
рахунку 155 "Придбання (вирощування) довгостроко$
вих біологічних активів", списуючи в кінці кожного
звітного періоду (місяця, квартала чи року) до складу
незрілих активів:

165 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які
оцінюються за справедливою вартістю" чи

166 "Незрілі довгострокові біологічні активи, які
оцінюються за первісною вартістю".

Оформляють актом приймання довгострокових біо$
логічних активів рослинництва (багаторічних насад$
жень) і передачі їх в експлуатацію (ф. № ДБАСГ$1): Дт
— 165 (166), Кт — 155.

2. Після досягнення періоду зрілості, незрілі довго$
строкові біологічні активи, переводять до складу зрілих
активів:

Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, 
грн 

1 2 3 4 
Понесено витрати для облаштування 
плантації ялинок 

155 208, 
631, 
661, 
651,  
685, 91 

500000 

Віднесено на вартість незрілих 
довгострокових біологічних активів суму 
понесених витрат, пов’язаних із 
облаштуванням плантації ялинок 

166 155 500000 

Після досягнення ялинками зрілості 
зараховано ялинкову плантацію до складу 
зрілих біологічних активів 

162 166 500000 

Понесено витрати на зрубування ялинок 23 661, 
651, 
131, 
203 

30000 

Нараховано амортизацію ялинкової 
плантації 

23 134 500000 

Оприбутковано ялинки 27 23 530000 
Реалізовано ялинки ТОВ «Укрліс» 361 701 990000 
Нараховано податкове зобов’язання з ПДВ 701 641 165000 
Дохід від реалізації віднесено на фінансові 
результати 

701 791 825000 

Списано собівартість реалізованих ялинок 901 27 530000 
Собівартість реалізації списано на 
фінансові результати 

791 901 530000 

Зараховано кошти від ТОВ «Укрліс» за 
реалізовані ялинки 

311 361 990000 

Списано ялинкову плантацію з балансу 134 162 500000 

Таблиця 3. Кореспонденція рахунків з обліку висаджування
та зрубування ялинок

Джерело: [1, с. 163—164].
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— Дт 161 "Довгострокові біологічні активи рослин$
ництва, які оцінені за справедливою вартістю".

— Дт 162 "Довгострокові біологічні активи рослин$
ництва, які оцінені за первісною вартістю".

Оформляють актом (ф. № ДБАСГ$1): Дт — 161 (162),
Кт — 165 (166).

Всі витрати, понесені до моменту зарахування до
складу зрілих активів, формують собівартість довго$
строкового активу.

Всі витрати, понесені після, формують собівартість
отриманої від довгострокового активу сільськогоспо$
дарської продукції.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Плодоносні рослини, пов'язані із сільськогоспо$
дарською діяльністю, які дають плоди протягом більш
ніж одного періоду, обліковують як основні засоби.
Прикладом таких плодоносних рослин є сади та вино$
градники. На ці активи не поширюється вплив П(С)БО
30, облік регулюється нормами П(С)БО 7.

Зарахування плодоносних рослин до складу основ$
них засобів оформляють спеціалізованими формами
документів. проте вони не враховують сільськогоспо$
дарської специфіки, тому доцільним є вдосконалення
існуючих форм документів або запровадження власне
розроблених бланків.
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STATE POLICY IN THE AREA OF SMALL ENTREPRENEURSHIP

Статтю присвячено аналізу ефективності державної політики у сфері розвитку малого підприємниц;

тва, яке відіграє важливу роль у формуванні конкурентоспроможної і динамічної економіки.

Проаналізовано здійснені реформи в напрямі дерегуляції, спрощення ведення господарської діяль;

ності та створення сприятливого бізнес;клімату. Розглянуто останні зміни у нормативно;правовій базі,

що регулюють сферу підприємництва.

Окреслено чинники сприяння ефективному бізнесу.

Наведено класифікацію елементів інфраструктури підприємництва в Україні, що здійснюють фінан;

сову, інформаційну та консультаційну підтримку. Визначено їх основні функції та проаналізовано

кількісний склад.

На основі наведених даних зроблено висновок про важливість створення бізнес;центрів та бізнес;

інкубаторів, технопарків, інноваційних та консультативних установ, що реально підтримують розвиток

підприємництва. Запропоновано конкретні заходи для підвищення ефективності функціонування еле;

ментів інфраструктури підтримки підприємництва.

Тhe article is devoted to the analysis of the effectiveness of public policy in the field of small business

development, which plays an important role in the formation of a competitive and dynamic economy. The main

goal of public policy in the field of entrepreneurship is to provide optimal conditions for improving business

efficiency, through the exercise of power through regulatory regulation. The reforms implemented are aimed at

simplifying permitting procedures, registering business entities, reducing fiscal burden and regulatory pressure.

Recent changes in the legal framework governing the field of entrepreneurship have been considered. The

prospects of supporting small and medium;sized businesses, in particular, facilitating access to finance and

developing the infrastructure for supporting small and medium;sized enterprises in the regions of Ukraine, have

been identified.

Factors for promoting effective business are outlined. One such factor is the business support infrastructure,

which is represented by business centers, business incubators, science and technology parks, technology transfer

centers, business support funds, leasing companies, consulting centers and more. Entrepreneurship support

infrastructure is a collection of institutions (organizations, institutions and associations) that serve the interests

of business entities, ensure their business activities and contribute to their efficiency.

The classification of elements of the business infrastructure in Ukraine providing financial, information and

consulting support is given. The basic functions are defined and the activity of elements of the business support

infrastructure in Ukraine, including business centers, business incubators, technoparks, business support funds,

information and advisory institutions, credit unions, is analyzed in detail. Regional disparities in the development

of these institutions have been established.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою умовою розбудови конкурентоспромож$

ної, соціально спрямованої національної економіки є
успішний розвиток малого підприємництва. Оскільки
саме малий бізнес як вагомий ринкоутворюючий чин$
ник економіки, визначає темпи економічного розвитку,
структуру та якісну характеристику валового внутріш$
нього продукту, стимулює конкуренцію, сприяє послаб$
ленню монополізму, забезпечує впровадження інно$
вацій, насичує внутрішній ринок товарами та послуга$
ми, створює додаткові робочі місця тощо.

Малий бізнес виступає своєрідним інструментом який
забезпечує конкурентоспроможну і динамічну економі$
ку з більшою кількістю і кращою якістю робочих місць.

Проте наразі Україна не повною мірою використо$
вує потенціал малого бізнесу, зокрема у частині забез$
печення процесу структурної модернізації, підвищен$
ня рівня зайнятості, послаблення монополізму, впровад$
ження інновацій, що також гальмує подальший еконо$
мічний розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Сутність малого підприємництва, сучасні тенденції

функціонування та перспективи його подальшого роз$
витку є предметом дослідження багатьох вітчизняних
учених, зокрема: О.І. Амоші, Б.В. Буркинського,
М.П. Бутка, З.С. Варналія, В.М. Василенка, В.В. Виговсь$
кої, В.Є. Воротіна, В.М. Геєця, З.В. Герасимчук, Б.М. Да$
нилишина, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, М.О. Ки$
зими, М.І. Мельник, С.В. Мочерного, Т.В. Пепи,
Л.Г. Чернюк, М.Г. Чумаченка та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз державної політики, спрямо$

ваної на підтримку розвитку малого бізнесу в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Головною метою державної політики у сфері під$
приємництва є забезпечення оптимальних умов для
підвищення ефективності бізнесу, шляхом реалізації
владних повноважень через нормативно$правове регу$
лювання. Саме тому органами виконавчої влади по$
стійно проводяться реформи, спрямовані на спрощен$
ня дозвільних процедур, реєстрації суб'єктів підприєм$
ництва, зменшення фіскального навантаження та регу$
ляторного тиску тощо.

Основу нормативно$правової бази у сфері підприє$
мництва складають: Господарський, Цивільний та По$
датковий кодекс України, закони України "Про розви$
ток та державну підтримку малого і середнього підприє$
мництва в Україні", "Про державну реєстрацію юридич$
них осіб, фізичних осіб$підприємців та громадських
формувань", "Про ліцензування видів господарської
діяльності", "Про адміністративні послуги", "Про заса$
ди державної регуляторної політики у сфері госпо$
дарської діяльності" та ін.

Протягом останніх років у напрямі дерегуляції і
спрощення ведення господарської діяльності та ство$
рення сприятливого бізнес$клімату було проведено ряд
реформ, зокрема [4; 5]:

— створення сервісу реєстрації юридичних осіб за
допомогою Інтернету протягом 24$х годин. За допомо$
гою даного сервісу можна подати в електронній формі

Based on the above data, it is concluded that it is important to promote at the state level the creation of

innovative elements of business infrastructure such as business centers, business incubators and technoparks

that really support the development of entrepreneurship.

Specific measures are proposed to improve the functioning of the elements of the enterprise support

infrastructure.

Ключові слова: підприємництво, бізнес, підтримка, державна політика, інфраструктура.
Key words: entrepreneurship, business, support, public policy, infrastructure.

документи для державної реєстрації, державної реєст$
рації припинення підприємницької діяльності;

— виключення норм щодо обов'язковості викорис$
тання печаток юридичними особами, фізичними особа$
ми — підприємцями та громадськими організаціями (За$
кон України №1982$VIII "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо використання печа$
ток юридичними особами та фізичними особами —
підприємцями");

— розширення можливостей для альтернативного вре$
гулювання спорів. Надання акціонерові права вимагати у
судовому порядку притягнення до відповідальності заін$
тересованого директора/члена наглядової ради за завдан$
ня компанії збитків внаслідок укладення угоди із заінте$
ресованістю. Скасування вимоги щодо необхідності спла$
ти пайової участі у забезпеченні розвитку інфраструкту$
ри населеного пункту (Закон України № 132 "Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо
стимулювання інвестиційної діяльності в Україні");

— запровадження спрощеної процедури банкрут$
ства боржника Встановлення граничних строків запро$
вадження мораторію для задоволення вимог кредиторів
у процедурі банкрутства (Кодекс України з процедур
банкрутства);

— розроблення та затвердження методичних реко$
мендацій для небанківських фінансових установ щодо
проведення оцінки платоспроможності позичальників
(Розпорядження Нацкомфінпослуг від 20.11.2018
№2006 "Про затвердження Методичних рекомендацій
для кредитних спілок щодо проведення оцінки креди$
тоспроможності позичальників");

— зобов'язання особи (осіб, що діють разом) яка
стала власником (власниками) частки у розмірі 50 від$
сотків статутного капіталу товариства з обмеженою
відповідальністю, зробити пропозицію всім учасникам
щодо придбання в них частки. Встановлення правила про
необхідність прийняття загальними зборами учасників
рішення про відчуження 51 відсотка активів товариства.
Встановити максимальний строк сплати дивідендів з
моменту прийняття рішення про їх виплату. Встановлен$
ня 30$денного строку для повідомлення учасників про
загальні збори (Закон № 2275$VIII "Про товариства з
обмеженою та додатковою відповідальністю");

— спрощення та прискорення процедури приєднан$
ня до електричних мереж. Встановлення відповідальності
(пені) електропередавальної організації у разі, коли три$
валість аварійного відключення перевищує встановлений
законом строк (Закон України №2019$VIII "Про ринок
електричної енергії", яким передбачено впровадження
нової моделі ринку електричної енергії);

— скасування вимоги щодо необхідності отриман$
ня від ДСНС вихідних даних та технічних умов (Закон
України №2020$VIII "Про внесення змін до деяких за$
конодавчих актів України щодо поліпшення умов веден$
ня будівельної діяльності");

— скорочення переліку вимог до первинного доку$
мента та його обов'язкових реквізитів. Зменшення стро$
ку на ведення бухгалтерського обліку та складення
фінансової звітності (Закон України № 2164$VIII "Про
внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні (щодо удоскона$
лення деяких положень)".

Водночас Урядом було прийнято ряд важливих до$
кументів:
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— Постанову Кабінету Міністрів України від 27.03.2019
№ 367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяль$
ності", реалізація якої дозволить удосконалити модель$
ний статут товариства з обмеженою відповідальністю,
встановити тимчасовий порядок реалізації експеримен$
тального проекту з присвоєння адрес об'єктам будівницт$
ва та об'єктам нерухомого майна, надати нотаріусам дос$
туп до Державного земельного кадастру через веб$серві$
си веб$порталу "Публічна кадастрова карта" та інше;

— Постанову правління НБУ від 01.04.2019 № 56
"Про внесення змін до деяких нормативно$правових
актів Національного банку України", якою затвердже$
но нову редакцію Інструкції про порядок відкриття і
закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських
рахунків банків$резидентів і нерезидентів (відсутня ви$
мога щодо подання клієнтом в банк нотаріально по$
свідченої картки зі зразками підписів);

— Наказом Мінрегіону від 31.01.2019 № 8 створено
Робочу групу з реформування системи архітектурно$
будівельного контролю шляхом впровадження елект$
ронного кабінету забудовника, онлайн$платформи
"Прозора Держархбудінспекція" та розроблення нор$
мативно$правових актів.

Крім того, наприкінці 2018 року було створено кон$
сультативно$дорадчий орган при Міністерстві — Офіс
розвитку МСП.

Завданням Офісу розвитку МСП є розробка про$
грам підтримки малого та середнього бізнесу, зокрема,
полегшення доступу до фінансування та розвиток
інфраструктури підтримки МСП в регіонах. У найближ$
чий час Офісом заплановано реалізувати такі заходи:

— створити мережу Центрів підтримки підприємниц$
тва (ЦПП) на регіональному та місцевому рівнях на базі
наявних інституцій органів місцевого самоврядування,
зокрема центрів надання адміністративних послуг. ЦПП
надаватимуть безкоштовні інформаційні та консуль$
таційні послуги передусім для мікро$ та малого бізнесу,
а також осіб, які планують започаткувати власну справу;

— запровадити механізм часткового гарантування
кредитів. У рамках цього механізму підприємці, які не
мають достатнього забезпечення застави, але можуть
підтвердити достатність обігових коштів для погашен$
ня кредиту, зможуть розраховувати на часткове гаран$
тування їхніх позичок від Німецько$українського фон$
ду, який виступає партнером пілотного проекту із зап$
ровадження механізму;

— розробити Державний інформаційний портал для
малого і середнього бізнесу, який забезпечить доступ
до інтегрованої інформації про наявні програми фінан$
сової та навчальної підтримки; інституції, які надають
послуги та допомогу бізнесу та іншій інформації, яка
має важливе значення для вдалого розвитку бізнесу;

— сформувати інформаційний довідник для
підприємців$початківців, який міститиме детальні
інструкції про започаткування та ведення власної спра$
ви, отримання фінансування, створення бізнес$моделі,
виконання регуляторних вимоги держави і т. ін.;

— розробити Програми навчальної та фінансової
підтримки стартапів в межах підготовки Національної
програми розвитку підприємництва. Регіональні пілотні
програми підтримки стартапів поєднуватимуть навчання
осіб, які планують започаткували власну справу; надан$
ня їм фінансової підтримки та менторської допомоги.

Розглянемо детальніше інші напрями державної
політики у сфері підприємництва, визначені Законом
України "Про розвиток та державну підтримку малого
і середнього підприємництва в Україні", а саме: фінан$
сову, інформаційну та консультаційну підтримку тощо.

В Україні наразі існує безліч установ, які надають
фінансові послуги, зокрема комерційні банки, лізингові
й факторингові компанії, інститути державної підтрим$
ки підприємництва, спільного інвестування, а також
страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, недер$
жавні пенсійні фонди та ін.

За даними Національного банку України на кінець 2018
року в державі діяло 77 банків, з них 37 банків створені за
участю іноземного капіталу, або є повністю іноземними.

Крім цього було зареєстровано біля 700 кредитних
установ, у тому числі 92 інші кредитні установи, 30 юри$
дичних осіб публічного права, а також 205 фінансових
компаній та 373 ломбардів.

Проте, як свідчать офіційні дані, основним джере$
лом інвестування для всіх суб'єктів підприємництва є
власні кошти. Структура капіталовкладень виглядає
наступним: 73% — власні кошти суб'єктів господарю$
вання, 10% — кредити банків та інших позик, 1,5% —
кошти державного та місцевих бюджетів, решта — інші
джерела, в тому числі іноземний капітал. Причиною цьо$
му є нестабільна суспільно$політична ситуації в Україні,
високі відсоткові ставками за користування банківськи$
ми кредитами, курсові коливання гривні та інфляція.

Для активізації процесу банківського кредитуван$
ня суб'єктів малого підприємництва доцільним є ство$
рення системи гарантій самими банками, гарантійними
фондами чи іншими установами, органами виконавчої
влади чи місцевого самоврядування.

На законодавчому рівні визначено наступні види
фінансової підтримки суб'єктів малого і середнього
підприємництва, а саме: часткова компенсація відсотко$
вих ставок за банківськими кредитами; часткова компен$
сація лізингових, факторингових платежів та платежів
за користування гарантіями; надання гарантії та поруки
за кредитами суб'єктів підприємництва; надання кредитів,
у тому числі мікрокредитів, для започаткування і веден$
ня власної справи; надання позик на придбання і впро$
вадження нових технологій; компенсація видатків на роз$
виток кооперації; фінансова підтримка впровадження
енергозберігаючих та екологічно чистих технологій та ін.

Проте реалізуються не всі види фінансової підтрим$
ки, оскільки до цього часу не розроблено механізми
надання такої підтримки, а також суттєвим фактором є
недостатність, а в деяких випадках відсутність бюджет$
ного фінансування.

На регіональному рівні підтримка малого підприє$
мництва здійснюється через реалізацію регіональних та
місцевих програм розвитку малого і середнього підприє$
мництва. Здебільшого заходи таких програм спрямовані
на:

— удосконалення державної регуляторної політики;
— оптимізацію дозвільної системи у сфері госпо$

дарської діяльності;
— забезпечення механізмів фінансової підтримки

малого і середнього підприємництва;
— подальший розвиток системи інформаційного

забезпечення суб'єктів підприємництва;
— створення сприятливих умов для розвитку інно$

ваційно$інвестиційної та зовнішньоекономічної діяль$
ності суб'єктів малого і середнього підприємництва;

— надання освітніх послуг для суб'єктів підприєм$
ництва та населення, забезпечення підготовки, підви$
щення кваліфікації кадрів для малого і середнього
підприємництва;

— розширення й підтримка діяльності мережі інфра$
структури підтримки підприємництва тощо.

На реалізацію цих програм у 2018 році місцевими орга$
нами виконавчої влади передбачалося спрямувати кошти
у загальній сумі 95,9 млн грн. Структура основних заходів,
на які направлялися ці кошти представлена також:

— фінансування бізнес$проектів на поворотній ос$
нові, пільгове кредитування — 32,8%;

— виставкові заходи, видання інформаційних бюле$
тенів, проспектів довідників — 36,2%;

— формування інфраструктури підтримки підприє$
мництва, поповнення статутного та оборотних фондів
існуючих об'єктів — 25,6%;

— інші заходи — 5,4%.
Одним з визначальних чинників сприяння ефектив$

ному розвитку бізнесу є інфраструктура його підтрим$
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ки, яка представлена бізнес$центрами, бізнес$інкубато$
рами, науково$технологічними парками, центрами
трансферу технологій, фондами підтримки підприєм$
ництва, лізинговими компаніями, консультативними
центрами та ін.

Інфраструктура підтримки підприємництва представ$
ляє собою сукупність інститутів (організацій, установ і об$
'єднань), які обслуговують інтереси суб'єктів підприємниць$
кої діяльності, забезпечують їхню господарську діяльність
та сприяють підвищенню її ефективності. Складність інфра$
структури як системи зумовлена різноманітністю функцій,
які виконують її складові елементи [2].

Головною місією об'єктів інфраструктури підтрим$
ки підприємництва є створення умов для ефективного
здійснення підприємницької діяльності, вирішення про$
блем, пов'язаних з відсутністю знань та досвіду з питань
ведення бізнесу у суб'єктів господарювання, полегшен$
ня доступу до фінансової підтримки; сприяння створен$
ню нових робочих місць, подолання диспропорцій в еко$
номічному розвитку регіонів, зростання виробництва та
його структурна перебудова тощо.

Метою діяльності об'єктів інфраструктури підтрим$
ки підприємництва є:

— організаційне оформлення ділових відносин;
— підвищення оперативності й ефективності робо$

ти різних суб'єктів економіки на основі диференціації
заповнюваних ними ринкових ніш;

— полегшення різних форм юридичного та еконо$
мічного контролю;

— сприяння суб'єктам бізнесу в фінансовому обслу$
говуванні і загалом суспільне регулювання ділової прак$
тики [3, c. 212].

Існує така класифікація елементів інфраструктури
підтримки підприємництва:

— фінансово$кредитні установи: фінансові устано$
ви, які здійснюють пільгове кредитування малого
підприємництва, гарантійні фонди, кредитні спілки, вен$
чурні фонди і страхові компанії та ін.;

— інформаційні об'єкти: аудиторські фірми, "гарячі
лінії", інформаційно$консультативні установи, на$
вчальні центри та ін.;

— інноваційні структури: технопарки, наукові пар$
ки, бізнес$інкубатори;

— дорадчі органи: Рада підприємців при Кабінеті
Міністрів України, регіональні ради підприємців та коор$
динаційні ради при місцевих державних адміністраціях.

У таблицях 1, 2 наведено інформацію щодо кіль$
кісного складу елементів інфраструктури підтримки
малого і середнього підприємництва по регіонах Украї$
ни станом на 01.01.2019 року.

В усьому світі найбільш поширеним видом інфраст$
руктури підтримки підприємництва є бізнес$інкубато$
ри — організації, які надають на певних умовах і на пев$
ний час спеціально обладнані приміщення та інше май$
но суб'єктам малого та середнього підприємництва, що
розпочинають свою діяльність, з метою сприяння у на$
бутті ними фінансової самостійності.

Основна місія бізнес$інкубаторів — це підтримка та
сприяння створенню й упровадження нових технологій
та інформаційних систем, конкурентоспроможних на
світовому ринку, становленню та розвитку малих
підприємств через надання їм навчально$тренінгової й
консультаційної допомоги, організацію професійної
підготовки спеціалістів малого бізнесу.

Схематично механізм функціонування та розвитку
бізнес$інкубатора можна представити так:

— вибір найефективніших проектів;
— створення об'єднаних підприємств на базі нових

ідей і технологій;
— колективна робота на початковому етапі та по$

слідовне відсторонення бізнес$інкубатора від роботи
новоствореного підприємства;

— повне інвестування отриманого прибутку в роз$
робку нових проектів;

— надання консультаційних, інформаційних, марке$
тингових та освітніх послуг підприємству, що стабіль$
но працює [2, с. 12].

Наразі в Україні діє 67 бізнес$інкубатори, найбіль$
ша їх кількість зосереджена м. Київ — 13 та Дніпропет$
ровській області — 7 установ. Натомість у Вінницькій,
Кіровоградській, Луганській, Одеській та Чернігівській
областях цей вид інфраструктури взагалі не представ$
лений.

Як приклад, у Дніпропетровській області існує
"Віртуальний бізнес$інкубатор", спрямований на покра$
щення умов розвитку бізнес$середовища із застосуван$
ням інформаційно$комунікаційних технологій, прозо$
рого доступу підприємців до послуг, що надаються
місцевими органами самоврядування та адміністратив$
ними органами.

На базі Івано$Франківського Національного тех$
нічного університету нафти і газу проводить свою ді$
яльність Центр розвитку підприємництва "Бізнес$інку$
батор", важливим напрямом у роботі якого є бізнес$
підготовка студентства, що передбачає інформаційно$
консультаційну підтримку та бізнес$навчання студент$
ського складу з основ ведення підприємницької діяль$
ності, практичних аспектів організації власної справи,
щодо визначення напряму та форми майбутньої профе$
сійної діяльності.

На базі Полтавського національного технічного
університету імені Юрія Кондратюка розпочав свою
роботу молодіжний бізнес$інкубатор, в якому студен$
ти, молоді підприємці можуть одержати кваліфіковану
підтримку протягом "інкубаційного періоду" розвитку
підприємства з питань бізнес$планування, оподаткуван$
ня та ведення бухгалтерського обліку.

У Сумах функціонують обласний бізнес$інкубатор,
спрямований на підтримку створення та розвиток влас$
ного бізнесу, а також бізнес$інкубатор "Самар", метою
якого є розвиток молодіжного бізнесу, надання допо$
моги з економічних та юридичних питань, проведення
проектно$експертних оцінок бізнес$ідей, співпраця з
інвесторами та бізнес$інкубатор у сфері житлово$кому$
нального господарства "Управитель", діяльність якого
направлена на підготовку підприємців та студентів об$
ласті щодо здійснення бізнесу в сфері обслуговування
багатоквартирних будинків, що набуває зараз актуаль$
ності у зв'язку з реформою сфери ЖКГ [4].

Важливим інститутом підтримки підприємництва є
бізнес$центри — організації, які надають інформаційні,
консалтингові, маркетингові, тренінгові послуги, зокре$
ма тренінги, проведення курсів з навчання користування
програмними продуктами ведення бухгалтерського об$
ліку, оподаткування, підготовка спеціалістів з ведення
бізнесу в різних сферах, підготовка бізнес$планів, тощо.

Найбільше бізнес$центрів знаходиться у м. Києві
(157), Дніпропетровській (54) та Харківській (26) облас$
тях. По одному нараховується в Рівненській та Хер$
сонській областях. В Україні функціонує мережа бізнес$
центрів підтримки інновацій та підприємництва "iHUB"
(м. Київ, м. Чернігів, м. Львів), цільовою аудиторією яко$
го є старшокласники, студенти і приватні підприємці, які
створюють проекти у сфері інформаційних технологій.

Ще одним видом інфраструктури є технопарки —
територіальні комплекси, до яких входять дослідні
інститути, лабораторії, експериментальні заводи з пе$
редовою технологією, створювані на заздалегідь підго$
товлених територіях навколо великих університетів з
розвиненою інфраструктурою, до якої належать: лабо$
раторні корпуси, виробничі приміщення багатоцільово$
го призначення, інформаційно$обчислювальні центри
колективного користування, системи транспортних та
інших комунікацій, магазини, житлово$побутові при$
міщення, сервісні та виставкові комплекси [1].

В Україні у 2014 році було зареєстровано 92 тех$
нопарки. Найбільше технопарків зареєстровано в м.
Києві (33) та Харківській області (18).
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Кількість закладів, що забезпечують суб'єктів мало$
го і середнього підприємництва матеріально$технічни$
ми ресурсами на основі лізингу станом у 2018 році ста$
новило 541 одиниць, при чому майже 80% з них скон$
центровано в м Київ (429).

Фінансово$кредитну підтримку малого підприєм$
ництва в Україні здійснюють банки, фонди підтримки
підприємництва, небанківські фінансові$кредитні уста$
нови, а саме: кредитні спілки, страхові компанії, інвес$
тиційні фонди.

На кінець 2018 року у Державному реєстрі фінан$
сових установ налічувалося 372 кредитні спілки. За те$
риторіальною ознакою найбільша кількість кредитних
спілок зареєстрована в таких областях: — м. Києві та
Київській області — 40 (10,8%); Луганській — 33 (8,9%);
Донецькій — 29 (7,8%); Львівській — 22 (5,9%);
Харківській — 22 (5,9%).

Головною метою діяльності інвестиційного фонду
об'єднання капіталу багатьох учасників та ефективно
його інвестування. Активи інвестиційного фонду нале$
жать його інвесторам на правах спільної власності.
Участь кожного інвестора в інвестиційному фонді
підтверджується володінням цінними паперами цього
фонду: інвестиційними сертифікатами чи акціями.

В Україні у 2018 році було зареєстровано 2097 інве$
стиційні фонди та компанії. Найвідомішими з таких
фондів є: "Ярослав Мудрий", "Володимир Великий", "Во$
лодимир Великий", "Михайло Грушевський" "Скіф" та
ін.

Загальна кількість регіональних та місцевих фондів
підтримки підприємництва станом у 2018 році становить
168 одиниць, з них 32 регіональних та місцевих фондів,
створені за участю Українського фонду підтримки
підприємництва.

Інформаційна підтримка здійснюється шляхом про$
ведення різноманітних навчально$консультативних за$
ходів з орієнтації на підприємницьку діяльність, зокре$
ма популярними є тематичні семінари: "Як розпочати

свій бізнес?" та "Від бізнес$ідеї до власної справи", на
яких розглядаються основи ведення підприємницької
діяльності та надається консультативна допомога у на$
писанні бізнес$планів.

Майже у всіх регіонах функціонують багатовекторні
"гарячі лінії" на базі місцевих органів влади та окремих
об'єктів інфраструктури підприємництва, де можна
отримати консультацію з актуальних питань підприєм$
ництва. Більшість питань, що надходять на такі консуль$
таційні пункти стосуються оподаткування, бухгалтерсь$
кого обліку, перевірок та діяльності контролюючих
органів, ліцензування та дозвільних документів, а також
трудового, земельного та митного законодавства.

У м. Чернігів "Регіональний фонд підтримки підприє$
мництва" спільно з Обласною бібліотекою імені Коро$
ленка організував "Кабінет підтримки бізнесу", де ко$
жен бажаючий може безкоштовно отримати індивіду$
альну консультацію стосовно актуальних питань у сфері
підприємництва. Крім того, для учасників бойових дій
та антитерористичної операції на постійній основі про$
водяться семінари та тренінги, з метою залучення їх до
підприємницької діяльності.

Крім того, в якості ресурсної підтримки суб'єкти
малого бізнесу забезпечуються вільними нежитловими
приміщеннями, устаткуванням, сільськогосподарською
технікою, запчастинами, паливно$мастильними і по$
сівними матеріалами тощо. Як приклад, у Чернігівській
області площа орендованих приміщень суб'єктами
підприємництва складає понад 26,1 тис. кв. м [4].

Наведені дані свідчать, що кількість елементів інфра$
структури в Україні постійно зростає, однак їх значно
менше, ніж у країнах з розвинутою економікою, крім
того частина їх фактично не здійснює діяльність. Тре$
тина всіх об'єктів інфраструктури функціонує в столиці,
велика їх кількість зосереджена в м. Харків та м. Дніпро$
петровськ, а найменша їх кількість — у таких регіонах,
як Чернігівська, Чернівецька, Рівненська, Тернопільсь$
ка області.
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Вінницька  5 - 4 3 9 48 33 457 2 80 1 34 
Волинська  2 2 - - 5 - - 1 9 28 - 15 
Дніпропетровська  54 7 1 19 1 1 - 10 40 58 7 39 
Донецька  20 3 9 30 1 237 121 599 1 65 2 19 
Житомирська  2 1 2 4 2 7 8 257 2 112 112 29 
Закарпатська  2 2 - 3 3 27 22 117 - - - - 
Запорізька  2 6 - 2 1 20 2 15 5 75 19 27 
Івано-Франківська  18 3 2 4 7 - - 78 3 64 64 20 
Київська  9 5 2/6 12 8 10 4 88 6 78 1 38 
Кіровоградська  5 - 1 - 3 - 12 47 30 52 10 26 
Луганська  9 - - - - - - 13 - 38 5 4 
Львівська  17 1 3 9 8 2 - 22 13 60 38 32 
Миколаївська  14 2 - 1 8 14 62 - 65 65 - 
Одеська  3 - - - 4 - - - 20 38 - 1 
Полтавська  11 4 6 5 13 62 35 615 - 2 708 2 708 32 
Рівненська  1 1 1 - - 24 2 10 - 42 42 21 
Сумська  4 5 - 3 7 5 2 21 6 76 25 26 
Тернопільська  7 3 - - 1 10 - 18 - 30 30 17 
Харківська  26 1 18 9 8 142 2 328 - 48 - 15 
Херсонська  1 3 1 - 7 19 9 1 - 112 112 23 
Хмельницька  3 1 2 4 1 - 1 151 3 62 18 27 
Черкаська  5 3 - 3 2 1 38 5 11 56 36 26 
Чернівецька  7 1 1 1 10 2 2 26 2 57 57 13 
Чернігівська  2 - - - 2 - - 4 2 47 20 24 
М. Київ  157 13 33 429 57 1 466 476 658 1 310 - 11 

Таблиця 1. Інфраструктура підтримки малого і середнього підприємництва по регіонах України станом на 01.01.2019

Примітка: * За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
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ВИСНОВКИ
Зростання кількості бізнес$центрів та бізнес$інку$

баторів, технопарків, інноваційних та консультатив$
них установ, має бути пріоритетним напрямом діяль$
ності як з боку державної, так і з боку регіональної
влади.

Для ефективного функціонування елементів інфра$
структури підтримки підприємництва необхідно забез$
печити:

— прийняття нормативно$правових актів щодо ство$
рення та функціонування елементів інфраструктури
підтримки підприємництва;

— адаптацію міжнародного досвіду формування та
ефективного функціонування об'єктів інфраструктури
до вітчизняних реалій;

— збільшення обсягів фінансової підтримки об'єктів
інфраструктури підтримки підприємництва, шляхом
надання на пільгових умовах приміщень та необхідної
техніки, забезпечення методологічної та інформаційної
підтримка;

— забезпечити об'єкти інфраструктури підтримки
підприємництва висококваліфікованими кадрами тощо.
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Таблиця 2. Окремі показники підтримки та розвитку малого і середнього підприємництва станом на 01.01.2019

Примітка: * За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.
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Вінницька  23 - 1 353 12 17 130 36 4 585,38 - 
Волинська  - 7 - - - - - - 
Дніпропетровська  - - 224 34 7 464 6 123 522,74 708 
Донецька  75 12 3 633 422 37 935 81 138,740 3 806 
Житомирська  3 - 338 50 4 200 13 78 393,4 41 324 
Закарпатська  5 - - - - - - - 
Запорізька  5 4 1 228 65 15 994 3 20 069,14 19 119 
Івано-Франківська  - - 1 106 214 12 699 48 110 122 6,88 971 
Київська  25 - - - 4 494 - 371 756,3 - 
Кіровоградська  18 7 364 307 3 538 5 62 756,0 23 697 
Луганська  4 - 22 6 541 48 104 914 2 014 
Львівська  158 8 2 034 268 30 254 187 228 065,56 2 148 
Миколаївська  - - 32 - 1 042 - - - 
Одеська  58 - - - - 16 97 573,9 - 
Полтавська  78 10 1 150 73 40 210 32 15 240 - 
Рівненська  - - 113 - 1 241 - - - 
Сумська  2 2 1 250 60 12 356 - 8 - 
Тернопільська  35 10 780 215 8 250 - 9 056 16 473 
Харківська  - - 879 7 623 - - - 
Херсонська  - - 329 - 3 400 - 50 723,4 - 
Хмельницька  14 3 38 34 436 - 189,1 - 
Черкаська  48 14 297 556 8 654 - 5 734,5 3 357 
Чернівецька  7 2 520 59 6 414 - 141 552,92 5 921 
Чернігівська  6 8 - 25 375 1 26 079,8 - 
м. Київ  - - 917 110 18 495 7 113 804,91 - 
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У статті виділяються основні чинники формування інвестиційного клімату та наводяться різні напря;

ми покращення інвестиційного клімату в Україні. Досліджуються шляхи покращення інвестиційного

клімату через створення якісної системи отримання інвестицій, покращення податкової та митної систе;

ми, збільшення обсягів фінансових ресурсів держави та регіонів, покращення умов ведення бізнесу, за;

хист інвестицій, простоту та якість надання послуг бюджетними установами, запобігання корупції, змен;

шення відсоткових ставок за кредитами, розвиток інфраструктури, підвищення якості продукції, ство;

рення нових підприємств, які виробляють продукцію з доданою вартістю, збільшення експорту, покра;

щення екологічної ситуації, підвищення якості життя, створення умов за яких бізнес зможе планувати

свою діяльність на значні проміжки часу з мінімальними ризиками різких змін умов ведення бізнесу,

розвиток банківської системи і фінансового ринку та інше.

This article outlines the main forces for investment climate development and describes different aspects

intended to improve the investment climate of Ukraine. We have examined ways of improving the investment

climate by means of establishing a proper investment obtaining system, enhancement of tax and customs systems,

acceleration of national and regional financial resources aggregation, advancement of businesses running

conditions, protection of investments and provision of high quality yet simple to obtain services from the side of

state;financed institutions, prevention and combatting corrupt practices, decreasing credit interest rates,

transport infrastructure development, promotion of produced goods quality, creation of new enterprises producing

goods with added value, amplification of export, improvement of ecological situation, promotion of overall life

quality, arrangement of conditions for long;term business activities planning with minimum risk of sudden

business conditions fluctuation, development of bank system, financial market, etc.

This article also outlines investment climate improvement attributes, such as: legislation prowess, possessory

right protection, simplicity of setting up businesses, absence of excessive bureaucratic complexities during

enterprise closure/termination, unsophisticated procedures of connection to electric networks, pricing and

currency environment stability; increase of population spending power and investors' returns from investment

activities, supervision effectiveness;  taxation and tax accounting procedures facilitation, standardization of tax

audit and its fairness supervision, employment of a "one;stop;shop service" for taxation and customs charges

payment, restriction of siphoning assets to offshore companies, customs clearance standardization and

automation in order to cut processing time, development of a stable business environment and effective business

rights protection system (for cases of violation), simplification of accounting and tax operations, reduction of

inflation, decrease of national bank rate, creation of electronic taxpayer accounts by state institutions, (for physical

and legal persons), implementation of "one;stop;shop" services in all budgetary institutions; creation of high;

quality and effective personnel training system, etc.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток економіки України багато в чому залежить

від обсягу інвестицій, що надходять з інших країн та
міжнародних організацій, та інвестиційної активності

вітчизняних інвесторів. Цікавість України для інвесторів
напряму залежить від інвестиційного клімату. Інвести$
ційний клімат в Україні, як і в інших країнах, залежить
від багатьох умов та факторів, зокрема економічних,
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правових, політичних, соціальних, культурних тощо.
Тому важливо при формуванні інвестиційного клімату
збільшення чинників, що позитивно впливають на ньо$
го.

Покращення інвестиційного клімату є важливою
передумовою збільшення обсягу залучених інвестицій
з різних джерел. Пошук шляхів покращення інвести$
ційного клімату в Україні є одним з найголовніших пи$
тань, від вирішення якого багато в чому залежать темпи
розвитку вітчизняної економіки та покращення добро$
буту населення України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням теоретичних основ та практичних
аспектів формування інвестиційного клімату займали$
ся такі економісти, як Іванова Н.Ю., Данилів А.І., Ко$
лянко О.В., Кузьменко О.В., Ляпін Д.В., Москвін С.О.,
Навроцька Н.А. та інші.

НЕ ВИРІШЕНІ РАНІШЕ
ЧАСТИНИ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

На сьогодні актуальним питанням залишається ви$
значення шляхів покращення інвестиційного клімату в
Україні з врахуванням тих чинників, що впливають на
вітчизняну економіку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення та дослідження шляхів

покращення інвестиційного клімату в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

До основних факторів, що впливають на покращен$
ня інвестиційного клімату країни можна віднести дос$
коналість законодавства; захищеність права власності;
відсутність корупції; стабільність цінового та валютно$
го середовища; простота відкриття та ведення бізнесу;
відсутність надмірних бюрократичних перепон під час
закриття підприємств; проста процедура приєднання до
електромереж; розвиток банківської системи та фінан$
сового ринку загалом; зрозумілість, справедливість і
простота податкової та митної систем; зростання купі$
вельної спроможності населення; якість освіти та охо$
рони здоров'я; поширеність серед населення здорового
образу життя; популярність спортивних змагань та
культурних заходів (спектаклів, опер, балетів тощо);
якість доріг та інше.

Важливим чинником покращення інвестиційного
клімату є створення якісної системи отримання інвес$
тицій та повернення інвесторами доходів від інвести$
ційної діяльності. Одними з головних складових ство$
рення такої системи є розбудова великих фондових
бірж, які могли б конкурувати з найкращими біржами
світу; розміщення цінних паперів українських
підприємств на закордонних біржах; створення потуж$
ного інституту інвестиційного омбудсмена; розвиток
ринку небанківських фінансових інститутів, зокрема
інвестиційних компаній, страхових компаній, пенсій$
них фондів; поширення інформації серед населення
про цінні папери як напряму інвестування; створення
простих для користування людьми без економічної
освіти інформаційних платформ щодо ринку цінних
паперів; розвиток державно$приватного партнерства
тощо.

Важливим фактором, що впливає на інвестиційний
клімат України, є податкова система. Спрощення про$
цедур сплати податків та податкового обліку, стандар$
тизація податкових перевірок та контроль за їх об'єк$
тивністю, використання принципу єдиного вікна у разі
сплаті податків та мита є чинниками покращення інвес$
тиційного клімату в Україні.

Для стимулювання інвестиційної діяльності, на
нашу думку, нерозподілений прибуток повинен опо$

датковуватись з використанням значно меншої ставки
податку на прибуток ніж розподілений. Водночас по$
трібно спростити облік як податковий так і бухгал$
терський, прибутку та спростити адміністрування цьо$
го податку.

Слід зазначити, що стабільність та збільшення об$
сягів фінансових ресурсів держави та регіонів також по$
зитивно впливають на інвестиційний клімат. На збіль$
шенні доходів зведеного бюджету України може пози$
тивно позначитись введення різних ставок податку на
доходи фізичних осіб у залежності від величини отри$
маного доходу. Також на збільшення доходної частини
бюджету може вплинути збільшення ставки податку на
дивіденди до рівня ставки податку на доходи фізичних
осіб у разі оподаткування доходів, що отримуються в
формі заробітної плати, збільшення ставок екологічно$
го податку тощо.

Важливим фактором розвитку економіки України є
обмеження щодо виведення капіталу в офшорні зони.
Позитивно позначитись на цьому може покращення
умов ведення бізнесу в Україні, введення податку на ви$
ведений капітал, трансфертне ціноутворення для всіх
галузей, заборона на законодавчому рівні укладання
угод про уникнення подвійного оподаткування з оф$
шорними зонами та розірвання вже існуючих подібних
угод тощо.

Позитивно вплинути на покращення інвестиційно$
го клімату може принцип єдиного вікна на митниці; стан$
дартизація, автоматизація та скорочення часу процедур
розмитнення; використання електронного оформлення
товарів при їх розмитненні і чітких методів оцінки вар$
тості товарів, що виключають необ'єктивність при оці$
нюванні, та запровадження ефективної системи конт$
ролю за цими процесами.

До підвищення інвестиційної привабливості украї$
нської економіки та конкурентоспроможності вітчиз$
няних підприємств може призвести впровадження обо$
в'язкового та оперативного обміну інформацією між
митницею України та митницями інших країн (щодо вар$
тості та кількості ввезених чи вивезених товарів), вико$
ристання єдиної платформи для реєстрації фіскальних
чеків (реєстрація чеків може здійснюватись з викорис$
танням планшетів чи смартфонів) тощо.

Важливим чинником покращення інвестиційного
клімату в Україні є створення стабільного бізнес$се$
редовища, сприятливих умов ведення бізнесу та ефек$
тивної системи захисту прав бізнесу в разі їх порушен$
ня.

Варто зазначити, що для розвитку економіки Украї$
ни важливим є створення нових підприємств, які вироб$
ляють продукцію з доданою вартістю, та збільшення
експорту даної продукції. Однією з причин невисокого
приросту інвестицій в створення нових підприємств, які
виробляють продукцію з доданою вартістю, є постійні
зміни факторів, що впливають на бізнес, недостатня за$
хищеність інвестицій, відсутність економічної стабіль$
ності, гірші умови ведення бізнесу в Україні ніж у бага$
тьох інших країнах тощо.

Важливим фактором, що позначається на інвести$
ційному кліматі, є створення умов за яких бізнес зможе
планувати свою діяльність на значні проміжки часу з
мінімальними ризиками різких змін умов ведення бізне$
су та створення конкурентних умов ведення бізнесу по
відношенню до інших країн.

Розвиток малого бізнесу є важливим чинником роз$
витку економіки, а таким чином й фактором покращен$
ня інвестиційного клімату. Для розвитку малого бізне$
су важливим є простота та швидкість процесу відкрит$
тя бізнесу, простота ведення обліку та адміністрування
податків, створення ефективної системи захисту прав
малого бізнесу та запобігання проявам корупції, ство$
рення розгалуженої інфраструктури офісів та торгі$
вельних площадок, збільшення можливостей щодо дов$
гострокової оренди споруд і приміщень та інше.
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На розвитку бізнесу та збільшенні купівельної спро$
можності населення може позитивно позначитись сут$
тєве зменшення відсоткових ставок за кредитами, зок$
рема: за рахунок зменшення інфляції; зменшення об$
лікової ставки національного банку; збільшення на$
дійності комерційних банків, яке в свою чергу призведе
до збільшення довіри до них, що позначиться на збіль$
шенні обсягу депозитів тощо.

Важливими факторами покращення інвестиційного
клімату є зменшення інфляції, стабілізація курсу, а за
можливості і посилення національної валюти. Цього
можна досягнути через залучення іноземних інвестицій,
збільшення експорту, зменшення імпорту енергоре$
сурсів, проведення політики імпортозаміщення якісни$
ми вітчизняними товарами, створення умов для функ$
ціонування вільних ринків і захист вільної конкуренції
та інше.

Збільшення експорту можна досягти за рахунок
підвищення якості продукції; створення виробництв
товарів з доданою вартістю, які користуються попитом
за кордоном; вихід на нові ринки; створення спільних
підприємств з іноземними компаніями тощо.

Для захисту інвестицій та для впевненості інвесторів
в захищеності інвестицій важливе значення має розбу$
дова справедливої судової системи, яка повинна захи$
щати фізичних та юридичних осіб в разі порушення їх
прав чи здійснення порушень законодавства по відно$
шенню до них.

Важливе значення для розбудови гарного інвести$
ційного клімату має відкритість та простота адмініст$
ративних процедур, швидкість отримання необхідної
інформації, відсутність корупції в органах державної та
місцевої влади. Тому важливими чинниками, які можуть
значно покращити інвестиційний клімат в Україні, є
значне підвищення заробітної плати працівникам бюд$
жетних установ та державних підприємств, запровад$
ження ефективної системи запобігання корупції, спра$
ведливі та відкриті конкурсні відбори на займання по$
сад в бюджетних установах тощо. Під час відбору пра$
цівників в бюджетні установи конкурсні комісії повинні
бути не упереджені, незалежні та формуватися як з
представників цих установ так і з незалежних експертів,
громадських активістів, представників міжнародних
організацій та інших країн, які допомагають в прове$
денні реформ в Україні.

Отримання додаткових коштів на підвищення зар$
плат співробітників бюджетних установ можна здійсни$
ти за рахунок тимчасового введення нового спеціаль$
ного податку на певний період часу (наприклад, додат$
кові декілька відсотків при оподаткуванні доходів фізич$
них осіб (за виключенням невеликих доходів), доданої
вартості, виведеного капіталу, підакцизних товарів).

Позитивними чинниками для покращення інвести$
ційного клімату є створення електронних кабінетів у
державних установах для юридичних та фізичних осіб,
впровадження якісних систем обміну інформацією між
різними державними та комунальними установами,
впровадження в усіх бюджетних установах принципу
єдиного вікна.

Також важливим для покращення інвестиційного
клімату в Україні є розбудова за сучасним стандартами
якісної транспортної інфраструктури (будівництво
якісних доріг за сучасними технологіями, модернізація
та будівництво нових портів та аеропортів, значне онов$
лення, виробництво і закупівля сучасних потягів тощо),
зокрема з використанням концесії.

Важливе значення для інвестиційного клімату має
запровадження енергозберігаючих технологій; створен$
ня розвинутих ринків електроенергії газу, нафти та ву$
гілля; модернізація та заміна труб та інших засобів, що
використовуються при підведенні та відведенні тепла,
гарячої та холодної води; модернізація електромереж.

Розвиток сільського господарства за рахунок ство$
рення сприятливих умов розвитку сільськогосподарсь$

ких підприємств, зокрема фермерських господарств, та$
кож є чинником покращення інвестиційного клімату в
Україні. Так, збільшення кількості та розвиток фер$
мерських господарств можна досягти за рахунок покра$
щення умов ведення бізнесу, через державну фінансо$
ву підтримку, розвиток механізмів кооперації між фер$
мерами, захист прав власності тощо.

На покращення інвестиційного клімату в Україні
може вплинути підвищення конкурентоспроможності
вітчизняної продукції. Важливим фактором, що впли$
ває на конкурентоспроможність продукції, є підвищен$
ня її якості, що можна досягнути зокрема через забо$
рону використання всіх шкідливих складових при вироб$
ництві та реалізації продукції, в тому числі шкідливих
рослинних жирів, зокрема пальмової олії; хімічних бар$
вників та ароматизаторів; шкідливих добрив тощо. Та$
кож дуже важливим є ефективна системи контролю
якості харчових продуктів, питної води, одягу, іграшок
тощо.

Однією з важливих складових інвестиційного кліма$
ту є екологічна ситуація в країні. Для покращення еко$
логічної ситуації в Україні важливими напрямками ре$
форм є використання технологій, що перешкоджають
потраплянню шкідливих речовин у навколишнє середо$
вище; збільшення ставок екологічного податку та вико$
ристання фінансових ресурсів, що акумулюються за
рахунок цього податку, та інших коштів на запобігання
та протидію негативному впливу на екологію різних ре$
човин та покращення екологічної ситуації в Україні;
заборона використання окремих шкідливих речовин у
виробничих процесах; введення заборони щодо будів$
ництва підприємств, які в процесі своєї діяльності
здійснюють викиди в навколишнє середовище речовин,
що можуть погіршувати екологічну ситуацію, поблизу
місць проживання людей; впровадження та реалізація
програми виведення вже існуючих подібних підприємств
за межі населених пунктів тощо. Також одним з на$
прямів покращення екологічної ситуації є заміна транс$
портних засобів, що використовують бензин на транс$
портні засоби, що використовують електроенергію
(електрокари).

Також важливим фактором, що впливає на інвести$
ційний клімат, є підвищення якості життя в Україні, зок$
рема якості освіти, охорони здоров'я, соціального за$
безпечення. Важливими чинниками є забезпечення ви$
сокої якості харчових продуктів, питної води, одягу;
матеріалів, що дозволені при використанні для будівель$
них та ремонтних робіт; збільшення кількості та доступ$
ності місць відпочинку, спортивних секцій, площадок,
парків; підвищення акцизів на тютюнові та алкогольні
вироби і поступова відмова від виробництва та реалізації
тютюнових виробів, відмова від азартних ігор, заборо$
на відеопродукції, що може негативно впливати на пси$
хологічний стан людей, тощо.

Чинником покращення інвестиційного клімату є
якісна система охорони здоров'я. Реформування галузі
охорони здоров'я, збільшення фінансування охорони
здоров'я з бюджету, розвиток громадського здоров'я є
факторами, що позитивно впливають на інвестиційний
клімат.

Важливим є створення якісної та ефективної систе$
ми підготовки кадрів, що включає формування сприят$
ливих умов навчання: якісних та сучасних навчальних
програм, ефективних методів навчання, системи заходів
щодо запобігання корупції, врахування психологічних
особливостей студентів, етичного ставлення до сту$
дентів з боку викладачів, вільного доступу студентів до
методичної та іншої навчальної літератури, забезпечен$
ня створення можливостей для студентів оперативного
отримання інформації щодо навчального процесу, ство$
рення сприятливих умов для викладачів, аспірантів і сту$
дентів для наукової діяльності та інше.

Також факторами, що можуть позитивно вплинути
на покращення інвестиційного клімату є впровадження
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трирівневої пенсійної системи. Варто зазначити, що у
разі впровадження цієї системи не повинно бути диск$
римінаційних підходів у залежності від віку працівників.
Тобто всі громадяни України, які ще не вийшли на пен$
сію, повинні мати можливість стати учасниками такої
системи. Також дуже важливим є значне підвищення
пенсій пенсіонерам в Україні.

Чинником гарного інвестиційного клімату є демок$
ратична система державного управління з вільними де$
мократичними виборами. Важливим є проведення ви$
борів за відкритими списками; розміщення в відкрито$
му доступі всієї фінансової звітності політичних партій;
обмеження обсягів фінансування однією особою по$
літичної партії; забезпечення можливості в період пе$
редвиборної компанії політичним партіям та кандида$
там на інші виборні посади отримувати достатній та од$
наковий час для надання інформації про себе на безкош$
товній основі на каналах телебачення, в тому числі і ко$
мерційних, радіо та певних інтернет$ресурсах, що може
позначатись на зменшення залежності політичних
партій та кандидатів на виборні посади від політичної
реклами та обсягів фінансових ресурсів.

Позитивним чинником для інвестиційного клімату
є надання більших можливостей місцевим громадам роз$
поряджатися фінансовими ресурсами, що акумулюють$
ся в них. Але водночас в місцевих бюджетах повинні бути
"захищені" статті витрат, мінімальний відсоток яких по$
винен визначатися законодавством, що повинні спрямо$
вуватися на модернізацію та встановлення нових труб
для підведення та відведення води; покращення якості
води, тепломереж, електромереж; ремонт будинків; ре$
монт та будівництво лікарень, поліклінік, притулків,
шкіл, дитячих садків та інше.

Важливим фактором підвищення інвестиційного
клімату в Україні може бути розвиток туристичного
потенціалу через розбудову інфраструктури в місцях
цікавих для туристів, побудову готелів, створення го$
телів з використанням підходу "все включено", будів$
ництво нових сучасних санаторіїв та покращення умов
в вже існуючих санаторіях, розвиток екотуризму, ство$
рення нових курортних зон, підвищення якості послуг
та сервісу для відпочиваючих тощо.

Значною проблемою для України є відсутність ефек$
тивної системи переробки та зберігання сміття. Тому
позитивно позначитись на інвестиційному кліматі може
побудова сміттєпереробних заводів. Кошти для будів$
ництва цих заводів можна акумулювати за рахунок за$
лучення інвестицій, бюджетного фінансування, викори$
стання спеціального тарифу на переробку та зберіган$
ня сміття, державно$приватного партнерства тощо.

Також важливим є обладнання місць для викидання
різних видів сміття та розповсюдження в засобах масо$
вої інформації та навчальних закладах спеціальної
інформації щодо роздільного викидання сміття.

ВИСНОВКИ
Покращення інвестиційного клімату в Україні зале$

жить від проведення реформ за різними напрямками
державної політики та в різних галузях економіки. Реа$
лізація цих заходів як на законодавчому, так і виконав$
чому рівні дозволить зробити економіку України інвес$
тиційно привабливою та має призвести до збільшення
обсягу інвестицій як від зовнішніх так і внутрішніх інве$
сторів. Також залучення інвестицій за рахунок зростан$
ня інвестиційної привабливості ще позитивно позна$
читься на покращенні інвестиційного клімату в Україні.

Література:
1. Іванова Н.Ю., Данилів А.І. Оцінка інвестиційної

привабливості регіону: порівняльний аналіз сучасних
методик // Наукові записки. 2006. Т. 56. С. 16—22.

2. Колянко О.В. Організаційні аспекти формування
сприятливого інвестиційного клімату регіону // Регіо$
нальна економіка. 2009. № 2. С. 66—70.

3. Кузьменко О.В. Інвестиційний клімат та інвести$
ційна привабливість регіонів України // Економічний
нобелівський вісник. 2015. № 1 (8). С. 46—54.

4. Ляпін Д.В., Москвін С.О. Методика розрахунку
індексу інвестиційного клімату в Україні // Інвестиції:
практика та досвід. 2010. № 7. С. 3—6.

5. Навроцька Н.А. Трансформація світового інвес$
тиційного простору в умовах глобалізації // Еконо$
мічний часопис — ХХІ. 2013. № 3—4 (1). С. 13—16.

References:
1. Ivanova, N.Yu. and Danyliv, A.I. (2006 ), "Assessment

of investment attractiveness of the region: comparative
analysis of modern methods", Naukovi zapysky, vol. 56, pp.
16—22.

2. Kolianko, O.V. (2009), "Organizational aspects of
formation of favorable investment climate of the region",
Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp. 66—70.

3. Kuz'menko, O.V. (2015), "Investment climate and
investment attractiveness of Ukrainian regions", Eko$
nomichnyj nobelivs'kyj visnyk, vol. 1(8), pp. 46—54.

4. Liapin, D.V. and Moskvin, S. O. (2010), "Methods of
calculating the investment climate index in Ukraine",
Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 7, pp. 3—6.

5. Navrots'ka, N.A. (2013), "Transformation of the world
investment space in the conditions of globalization",
Ekonomichnyj chasopys$ХХІ, vol. 3—4 (1), pp. 13—16.
Стаття надійшла до редакції 07.12.2019 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99www.economy.in.ua

УДК 336.1

В. М. Русін,
к. е. н., доцент кафедри фінансів імені С. І. Юрія,
Тернопільський національний економічний університет
ORCID ID: 0000700027415571891

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ

ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

DOI: 10.32702/2306�6806.2019.12.99

V. Rusin,

PhD in Economics,, Associate Professor Department of Finance named after S. I. Yuriy,

Ternopil National Economic University

DEVELOPMENT OF PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM IN UKRAINE

У статті проведено дослідження розвитку системи публічних закупівель в Україні. Розкрито сутність

поняття публічні закупівлі. Зроблено аналіз тенденцій розвитку нормативно;правового забезпечення

здійснення закупівель в Україні за усі роки незалежності нашої держави.

З'ясовано, що розвиток системи публічних закупівель в Україні розпочався майже одночасно із здо;

буттям незалежності нашою державою. Впродовж усього періоду існування незалежної України значна

увага приділялася вітчизняними науковцями і практиками перевірці законності процедур закупівлі, ефек;

тивності використання державних коштів на такі закупівлі, прозорості даних процесів, а також дотри;

манню конкуренції у цій сфері.

Реформування системи публічних закупівель в Україні супроводжувалось постійними змінами зако;

нодавства у цій сфері. Найбільшим досягненням впровадження реформ системи публічних закупівель

стало запровадження електронної системи закупівель, яка отримала назву ProZorro. Це одна із най;

успішніших реформ за останні роки, яка отримала схвалення як серед населення України, так і з боку

міжнародної спільноти.

The article studies the development of the public procurement system in Ukraine. It is revealed the essence

of the concept of public procurement and it is clarified its difference from the concept of public procurement.

There was made the analysis of tendencies of development of normative;legal support of realization of purchases

in Ukraine for all years of independence of our state. It is found that the share of public procurement in the GDP

of the world varies from 8.37% to 20.76%. In Ukraine, the share of public procurement in GDP is within 15%.

It was found that the development of the public procurement system in Ukraine began almost simultaneously

with the independence of our state and was quite complex and long;lasting. Throughout the existence of an

independent Ukraine, considerable attention has been paid to domestic scientists and practitioners reviewing

the legality of procurement procedures, the efficiency of using public funds for such procurement, the transparency

of these processes, as well as compliance with competition in this area.

The reform of the public procurement system in Ukraine was accompanied by constant changes in legislation

in this area. The presence of many problems in the field of public procurement has led to a constant change of

some regulations by others. The biggest achievement of the public procurement reform was the adoption in late

2015 of the Law of Ukraine on Public Procurement and the implementation in 2016 of the domestic practice of the

electronic procurement system, called ProZorro. It is one of the most successful reforms in recent years, which

has received approval from both the population of Ukraine and the international community. The openness and

transparency of the ProZorro electronic system has simplified access to bidding for bidders, reduced the cost of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Діяльність установ, організацій, підприємств пуб$

лічного сектору із забезпечення функцій держави та
створення суспільних благ для населення потребує за$
купівлі товарів, робіт чи послуг. Закупівлі є важли$
вою частиною їхньої діяльності. Через систему публ$
ічних закупівель держава матеріально забезпечує
функціонування структур, діяльність яких фінан$
сується в основному за рахунок бюджетних коштів,
реалізовує заходи спрямовані на вирішення загально$
державних проблем та на соціально$економічний роз$
виток держави.

Питання ефективності використання державних
коштів у цій сфері та можливість забезпечення належ$
ного контролю за цими коштами завжди були в центрі
уваги керівництва держави, політиків, науковців, міжна$
родної спільноти, суспільства. Саме тому, дослідивши
розвиток системи публічних закупівель в України, мож$
на виявити переваги та недоліки існування цієї системи
у різні історичні періоди розвитку української держа$
ви, констатувати про досягнення у цій сфері. З'ясував$
ши можливі перспективи подальшого розвитку систе$
ми публічних закупівель в Україні можна визначити по$

administering the system itself by the state and reduced the cost of administering the process by purchasers and

bidders as a whole, and increased public awareness in this field. The European Bank for Reconstruction and

Development has included this system in those recommended for implementation in other countries.

Despite the most significant advances in the development of the public procurement system in Ukraine in

recent years, there have been some abuses by individual bidders, which is confirmed by the findings of the

Accounting Chamber of Ukraine on detected violations in this area. This requires further research into the

development of the public procurement system and the improvement of legislation to strengthen accountability

for violations in this area.

Ключові слова: державні закупівлі, державне замовлення, електронна система ProZorro, публічні закупівлі,
система публічних закупівель.

Key words: public procurement, government order, ProZorro electronic system, public procurement, public
procurement system.

дальші вектори розвитку цієї системи в контексті підви$
щення рівня прозорості використання державних
коштів, що є однією із основних вимого сучасного су$
спільства до керівництва держави. Цим і підтверджуєть$
ся актуальність досліджень розвитку системи публічних
закупівель в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
значна увага приділяється висвітленню питань здійснен$
ня публічних закупівель, зокрема перевірці їх закон$
ності, ефективності використання державних коштів,
прозорості даних процесів, дотримання конкуренції у
цій сфері. Проблемам розвитку публічних закупівель в
Україні присвячено наукові дослідження таких нау$
ковців і практиків: І. Меметової [1], В. Смиричинького
[2], О. Стародубцева [3], Д. Паламарчука [1], Н. Ткачен$
ко [4], Н. Шаповал [1], О. Шатковського [5] та інших.
Проте залишається актуальною необхідність продов$
ження досліджень у даній сфері в контексті системати$
зації етапів розвитку системи публічних закупівель в
Україні.

Рис. 1. Частка публічних закупівель у ВВП країн, %

Джерело: складено за даними [1].
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення етапів розвитку і станов$

лення системи публічних закупівель в Україні із враху$
ванням їх нормативно$правового регулювання та ви$
значення досягнутих результатів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Світова практика свідчить про те, що публічні за$
купівлі становлять значну частку ВВП в усіх країнах
світу. За статистичними даними OCED частка публічних
закупівель у ВВП країн світу коливається від 8,37% до
20,76% (рис. 1).

У кожній країні при здійсненні публічних закупівель
дотримуються особливих правил і регуляторних норм,
які перебувають під пильною увагою державних органів
і суспільства. У кожній країні розвиток системи публіч$
них закупівель відбувався із врахування особливостей
побудови демократичного суспільства та соціально$еко$
номічного розвитку цих країнах.

Погоджуємось із твердженням фахівців Рахункової
палати України, що важливим компонентом функціо$
нування системи публічних закупівель є, насамперед, за$
конодавство, яке визначає принципи, поняття та про$
цедури здійснення закупівель, укладення державними
інституціями договорів про закупівлю товарів, робіт та
послуг для суспільних потреб тощо. Водночас фахівці
цього органу державного фінансового контролю наго$
лошують на тому, що мають бути визначені єдині кри$
терії та підходи щодо прозорого та економного вико$
ристання державних ресурсів, а учасники цього проце$
су повинні мати рівні можливості, доступні і розумні
процедурні механізми. Очевидно, що існування замож$
ної держави обумовлюється не лише об'єктивними соц$
іально$економічними, але і державно$управлінськими
умовами, а отже, є неможливим неефективне правове
регулювання фінансового контролю за використанням
публічних коштів [6]. Як наголошує Олександр Шат$
ковський, обов'язковість існування нормативної бази
визначається тим, що у державних закупівлях власни$
ком коштів платників податків (суспільних коштів) є
держава, а розпоряджатися ними, використовувати їх
повинні чиновники. Принципи прозорості та недискри$
мінації, на яких базуються міжнародні правила закупі$
вель, у національному законодавстві повинні відобра$
жатися абсолютно точно, інакше з ефективного механ$
ізму вибору тендер може перетворитися власне на зло$
якісний інструмент корупції [5].

У вітчизняному законодавстві державне замовлен$
ня вперше передбачено постановою Президії ВР УРСР
№180$ХІІ від 30.08.1990 р. "Про створення державного
замовлення Української РСР", яка була прийнята з ме$
тою реалізації Декларації про державний суверенітет
України та відповідно до Закону "Про економічну са$
мостійність Української РСР" для здійснення республі$
канських програм і забезпечення стабільної роботи на$
родного господарства республіки. Забезпечення потреб
країни у продукції виробничо$технічного та військово$
го призначення і сільського господарства, товарах на$
родного споживання, роботах і послугах, а також дер$
жавна підтримка найважливіших галузей народного гос$
подарства та виконання міждержавних угод здійснюва$
лося через державний контракт і державне замовлен$
ня. Це знаходило своє відображення у щорічних указах
Президента України про державний контракт та дер$
жавне замовлення до 1996 р. Централізована система
планування виробництва і розподілу матеріально$тех$
нічних ресурсів з кожним роком втрачала свою діє$
здатність.

Закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт і послуг
іноземного походження стали можливими із прийнят$
тям Постанови Кабінету Міністрів України № 871 від
21.10.1993 р. "Про затвердження Положення про поря$
док організації та проведення міжнародних торгів (тен$

дерів) в Україні" [7]. Держава по відношенню до інозем$
них постачальників дотримувалась принципів розміщен$
ня державних замовлень на конкурсних засадах, на$
томість вітчизняних виконавців замовлень ці правила не
стосувались. Впродовж 1993—1997 рр. Міністерством
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України було
зареєстровано 66 міжнародних тендерів.

22.12.1995 р. прийнято Закон України "Про держав$
не замовлення для задоволення пріоритетних держав$
них потреб" [8], в якому були зафіксовані концептуальні
підходи до формування і розміщення державних замов$
лень. Державне замовлення трактувалось як засіб дер$
жавного регулювання економіки шляхом формування
на контрактній (договірній) основі складу та обсягів
товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення
пріоритетних державних потреб, розміщення держав$
них контрактів на їх поставку (закупівлю) серед
підприємств, організацій та інших суб'єктів господарсь$
кої діяльності України всіх форм власності. На Кабінет
Міністрів України покладалось право визначення і за$
твердження переліку державних замовників, обсягів та
складу державного замовлення та контролю за його
виконанням.

Дія вищезазначеного закону поширювалась лише на
закупівлб товарів, робіт та послуг лише у вітчизняних
виробників. 4.06.1996 р. прийнято Постанову Кабінету
Міністрів України № 611 "Про заборону використання
бюджетних коштів для закупівлі товарів (робіт, послуг)
іноземного походження" [9]. Закупівлі продукції іно$
земного походження дозволялося здійснювати виключ$
но за рішенням Прем'єр$міністра України за поданням
спеціально створеної Міжвідомчої комісії з питань ре$
гулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для держав$
них потреб, роботу якої забезпечувало Міністерство
економіки України. Здійснювати закупівлю продукції
іноземного походження дозволялося лише після рішен$
ня, прийнятого на основі висновків про відсутність в
Україні виробництва певної продукції. Закупівлі у іно$
земних субєктів господарювання здіснювалось поза
межами державного замовлення. Такі закупівлі фінан$
сувались згідно із кошторисами видатків на утримання
державних органів влади у відповідності до видатків
передбачених у Державному бюджеті на поточний рік.

Україна декларуючи наміри приєднатись до Світо$
вої організації торгівлі (СОТ) зобов'язалась привести
вітчизняне законодавство у відповідність до норм і пра$
вил міжнародної торгівлі, у тому числі й у сфері дер$
жавних закупівель. З метою наближення вітчизняного
законодавства до вимог СОТ впродовж 1997—1998 рр.
прийнято ряд постанов Кабінету міністрів України, а у
2000 р. Закон України "Про закупівлю товарів, робіт і
послуг за державні кошти" [10]. Дія цього Закону не
поширювалася на закупівлі товарів і послуг, які здійсню$
ються підприємствами оборонно$промислового комп$
лексу. Закупівлі у цій сфері регламентувались окремим
Законом України "Про державне оборонне замовлен$
ня". Впродовж 2000—2002 рр. з метою врегулювання
окремих положень Закону України "Про закупівлю то$
варів, робіт і послуг за державні кошти" було прийнято
ряд постанов Кабінету Міністрів України та наказів
Міністерства економіки України.

Кардинальних змін система державних закупівель
зазнала у 2005 р. у зв'язку із внесенням змін до Закону
України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер$
жавні кошти", які абсолютну регуляторну роль відво$
дили Тендерній палаті. Зміни стосувались також: обо$
в'язкового оприлюднення інформації про закупівлю на
приватному веб$сайті замість державного інформацій$
ного ресурсу; обов'язкової передплати бюлетеня Тен$
дерної палати для участі в торгах; необхідності нота$
ріального завірення договорів про закупівлю; обов'яз$
кового оформлення поруки як виду тендерного забез$
печення. Діяльність Тендерної палати супроводжува$
лась сумнівними схемами щодо обов'язкових консуль$
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таційних послуг через певні приватні фірми, оплати ро$
ялті, оскарження результатів торгів, формування "чор$
ного списку" учасників торгів, погодження процедури
закупівлі в одного учасника тощо. Це зумовило в по$
дальшому ряд розслідувань правоохоронних органів
щодо діяльності Тендерної палати, в результаті яких
було встановлено багатомільйонні завдані збитки дер$
жаві.

Наявність багатьох проблем у сфері державних за$
купівель призвело до скасування у березні 2008 р. чин$
ного на той час Закону України "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти". До серпня 2010 р.
процедури державних закупівль в Україні регулювали$
ся затвердженим Кабінетом Міністрів України тимча$
совим положенням. Це положення в основному місти$
ло норми Закону України "Про закупівлю товарів, робіт
і послуг за державні кошти", що діяли до внесення змін
у 2005 р.

У 2010 р. було прийнято нову редакцію Закону Ук$
раїни "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні
кошти", норми якої бузувались на нормах закону що діяв
у 2003—2004 рр. У цій редакції закону було обмежено
перелік винятків, коли дія закону не застосовується та
детально описаний механізм розгляду скарг Антимоно$
польним комітететом України. Впродовж 2010—2014 рр.
до цього закону було внесено понад 30 змін і поправок,
які в основному стосувались розширення переліку ви$
нятків у яких не застосовується дія цього закону.

Певні більш спрощені правила здійснення держав$
них закупівель підприємствами$монополістами (енерго$,
газо$, водо$, теплопостачання, транспорт) були запро$
ваджені у 2011 р. із прийняттям Закону України "Про
особливості здійснення закупівель в окремих сферах
господарської діяльності".

Після Революції Гідності на початку 2014 р. гостро
постало питання проведення реформ у багатьох сферах
в Україні. Це, в силу наявних багатьох невирішених про$
блем стосувалось і сфери державних закупівель.
10.04.2014 р. знову прийнято нову редакцію закону, що
був покликаний регулювати взаємовідностни у сфері
регулювання державних закупівель, зокрема Закон Ук$
раїни "Про здійснення державних закупівель" [11]. Нова
редакція закону суттєво відрізнялася від попередніх,
однак це не було "проривною реформою".

Кардинальні зміни у сфері публічних закупівель в
Україні розпочато у 2015 р. У цьому році, 11 листопада,
Комітет СОТ з питань держаних закупівель прийняв
рішення про приєднання України до Угоди Світової
організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement
on Government Procurement, GPA/133). В подальшому
це зумовило необхідність забезпечення виконання
міжнародних зобов'язань у сфері публічних закупівель,
що вимагало послідовної адаптації законодавства Ук$
раїни до стандартів ЄС. В контексті цього, з метою фор$
мування сучасної та дієвої системи публічних закупі$
вель, 25.12.2015 р. Верховною Радою України прийнято
Закон України "Про публічні закупівлі" [12]. Основною
метою цього нормативного акту було сформувати су$
часну і дієву систему забезпечення ефективного та про$
зорого здійснення закупівель, створення конкурентно$
го середовища у сфері публічних закупівель, запобіган$
ня проявам корупції у цій сфері та подальший розвиток
добросовісної конкуренції у сфері закупівель. Закон
України "Про публічні закупівлі" ввів нове поняття —
публічні закупівлі, яке трактується як придбання замов$
ником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому
цим законом. Саме поняття "публічні закупівлі" в по$
рівнянні з поняттям "державні закупівель" є значно
ширшим, оскільки розширює коло установ, що через
закупівельну діяльність забезпечують потреби держа$
ви або територіальної громади.

Прийняття Закону України "Про публічні закупівлі"
дозволило запровадити із 2016 р. систему електронних
закупівель та електронну систему оскарження ProZorro.

Основна мета запровадження даної системи полягала у
формуванні сучасної і дієвої системи публічних закупі$
вель, спрямованої на створення конкурентного середо$
вища та подальший розвиток добросовісної конкуренції
у сфері публічних закупівель. Система ProZorro дозво$
лила запровадити замість паперових тендерів закупівлі
в онлайн$режимі, а процес вибору переможця став пуб$
лічним та зрозумілим. Електронна система спростила
доступ до торгів зі сторони учасників, знизила рівень
витрат на адміністрування самої системи з боку держа$
ви та знизила рівень витрат на адміністрування процесу
з боку закупівельників та учасників і загалом. Крім цьо$
го, громадяни можуть брати участь у контролі здійснен$
ня публічної закупівлі, оскільки уся інформація про
публічні закупівлі доступна у системі ProZorro [13].

У рамках виконання положень Угоди про асоціацію
України з ЄС, реалізації положень Закону України "Про
публічні закупівлі" та визначення подальших кроків ре$
формування системи публічних закупівель в Україні на
засіданні Кабінету Міністрів України 24 лютого 2016 р.
прийнято "Стратегію реформування системи публічних
закупівель" ("дорожню карту"). Стратегія передбачала
план заходів щодо її реалізації включаючи усі заходи,
відповідальних виконавців та строки, необхідні для
імплементації положень директив ЄС у національне
законодавство у сфері публічних закупівель. 8 травня
2016 р. завершилася офіційна процедура приєднання Ук$
раїни до Угоди Світової організації торгівлі про дер$
жавні закупівлі (Agreement on Government Procurement,
GPA). Українські компанії отримали право брати участь
у державних закупівлях 45 країн$учасниць угоди GPA,
натомість компанії країн$учасниць угоди GPA отрима$
ли право брати участь у державних закупівлях в Україні.

За даними "Модуля аналітики" системи ProZorro з
моменту запровадження в Україні роботи електронної
системи ProZorro по вересень 2019 р. українськими
замовниками було оголошено понад 3,5 млн процедур
закупівель. Кількість організаторів торгів становила
37,6 тис., а кількість учасників торгів досягнула 246,5 тис.
У середньому на одну оголошену закупівлі подається
2,34 пропозиції. Планова сума публічних закупівель
складала 2,8 трлн грн. Зекономивши лише 1% від очіку$
ваної вартості оголошених закупівель в Україні вдало$
ся б зекономити близько 28 млрд грн коштів платників
податків. Найбільше тендерів у системі ProZorro ство$
рили Київська міська державна адміністрація (285 тис.),
Міністерство освіти України (134 тис.), Міністерство
інфраструктури України (133 тис.), Міністерство
внутрішніх справ України (109 тис.) [14].

Ситема ProZorro у модулі аналітики відображає
економію публічних коштів за результатами проведе$
них закупівель у системі ProZorro. Система розраховує
економію як різницю між очікуваною вартість закупівлі
оголошеною замовником та фактичною вартістю за$
купівлі за результатами завершення торгів у системі
ProZorro. Так, за понад 4 роки функціонування систе$
ми електронних закупівель ProZorro у системі відобра$
жено, що зекономлено маже 55 млрд грн.

Прийнятий у кінці 2015 р. Закон України "Про
публічні закупівлі" впровадив електронну систему
здійснення публічних закупівель, однак ця система не
вирішила усіх наявних у цій сфері проблем неефектив$
ного та нецільового використання бюджетних коштів.
Це підтверджується висновками Рахункової палати Ук$
раїни щодо виявлених порушень у цій сфері, зокрема у
2017 р. [6]. Однак світова спільнота позитивно оцінила
електронну систему публічних закупівель Prozorro, зок$
рема ЄБРР включив цю систему до рекомендованих для
впровадження.

ВИСНОВКИ
Процес становлення та розвитку системи публічних

закупівель в Україні був досить складним та довготрива$
лим. Він розпочався фактично із здобуттям незалежності
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нашої держави і триває по сьогоднішній день. Найва$
гоміші досягнення у розвитку системи публічних закупі$
вель в Україні досягнуті у період 2016—2019 рр., з мо$
менту прийняття Закону України "Про публічні за$
купівлі" та впровадження електронної системи здійснен$
ня закупівель ProZorro. На сьогодні досягнення у сфері
реформування системи публічних закупівель є помітни$
ми для широкої публіки, адже відкритість системи підви$
щила рівень обізнаності громадян у цій сфері.

Проте існують прогалини в законодавстві, які ще
залишають можливості зловживання окремими учасни$
ками торгів. Цей й обумовлює необхідність подальших
наукових досліджень у напрямі розвитку системи пуб$
лічних закупівель в Україні.
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MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE PUBLISHING AND PRINTING
INDUSTRY OF UKRAINE

Проаналізовано сучасний стан підприємств видавничо;поліграфічної галузі в Україні та у всьому світі.

Зокрема розглянуто структуру ринку друкованої продукції за континентами, структуру галузі по регіо;

нам України та частку юридичних та фізичних осіб за видами діяльності, а саме поліграфічною та видав;

ничою. Зображено різницю в кількості примірників на душу населення України та деяких країн. Надано

динаміку обсягу інвестицій у видавничо;поліграфічні підприємства, а також середньо галузеву структу;

ру витрат за цими інвестиціями. Розглянуто регіональні аспекти розвитку підприємств видавничо;по;

ліграфічної галузі. Визначено найбільшу частку витрат на інноваційну діяльність підприємств. Окресле;

но основні фактори, що впливають на стан та перспективи розвитку видавничо;поліграфічної галузі.

The transition from automation to the cyber;physical system has greatly influenced the publishing and

printing industry. Publishing companies serving the media, advertising and publishing are highly competitive.

This is due to the rapid development of computer technology, the increase in the number of ebooks, the

replacement of traditional sources of information online resources. That is why the change in the status of

publishing and printing companies depends on the pace of innovations taking into account the directions of

change of priorities in this field. This publication is devoted to the current state and prospects of development of

publishing and printing companies in Ukraine and in the world. The current state of the publishing and printing

industry in Ukraine has been analyzed and compared with the world indicators. In particular, the structure of

the printed matter market by continents is examined, leaders are highlighted and forecast is given. The dynamics

of the number of publishing houses and printing companies is given. The leaders in the structure of the industry

in the regions of Ukraine, as well as the share of legal entities and individuals by types of activity are allocated.

The difference in the number of copies per capita of Ukraine and certain European countries is shown. The

dynamics of the volume of investments in publishing and printing companies from 2010 to 2018 is shown and the

growth rate has been calculated. The analysis of the sectoral breakdown of costs for innovative investments

showed the percentage of expenditures by type of activity of these investments. The regional aspects of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід від автоматизації до кіберфізичної систе$

ми значною мірою вплинув на видавничо$поліграфічну
галузь. Входження в еру Industry 4.0 зумовлює враху$
вання впливу іншої групи зовнішніх факторів, а саме:
непередбачуваності та динамічності ринку, які призво$
дять до ризику поліграфічного господарства і уповіль$
нюють темпи вдосконалення внутрішніх процесів та
механізмів на підприємстві. Підприємства видавничо$
поліграфічної галузі, які обслуговують сфери ЗМІ, рек$
лами та книговидавництва, постійно мають високу кон$
куренцію. Це спричинено через швидкий розвиток ком$
п'ютерних технологій, збільшення кількості електрон$
них книг, заміна традиційних джерел інформації онлайн
ресурсами. Саме тому зміна стану вітчизняних видав$
ничо$поліграфічних підприємств залежить від темпу
впровадження інновацій з урахуванням напрямів зміни
пріоритетів у цій галузі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню сучасного стану та перспективи розвитку

видавничо$поліграфічних підприємств присвячено бага$
то видань та статей. Авторами таких публікацій є: І. Бо$
сак, Є. Палига, Л. Швайка, Б. Дурняк, О. Мельников та
інші. Проте питання перспективного розвитку видавни$
чо$поліграфічної діяльності українських підприємств є
не до кінця дослідженим і потребує подальшого роз$
гляду.

А саме дослідженню структури ринку друкованої
продукції не тільки в Україні, але й у світі загалом. Ди$
наміки кількості видавництв та поліграфічних під$
приємств. А також обсяг інвестицій в видавничо$по$
ліграфічну діяльність та структуру цих витрат, що на$
дасть чітке бачення цього питання.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Проаналізовано та зазначено стрімке падіння
кількості видавництв, стабільний показник поліграфіч$

development of enterprises of the publishing and printing industry are considered. The largest share of costs for

innovation activity of enterprises is determined. The main factors influencing the state and prospects of

development of the publishing and printing industry are outlined.

Ключові слова: видавничо�поліграфічна галузь, друкована продукція, поліграфічні підприємства, видав�
ництва, примірники на душу населення.

Key words: publishing and printing industry, printed matter, printing companies, publishing houses, copies per
person.

них підприємств. Зменшення кількості випущених при$
мірників та причини такого становища.

МЕТА СТАТТІ
Головною метою цієї роботи є дослідження сучас$

ного стану видавничо$поліграфічної галузі в Україні та
за її межами, для чіткого та правильного визначення
вектору руху видавничо$поліграфічних підприємств.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Зміна промислової індустрії відобразилась на стан
видавничо$поліграфічної галузі світу тим, що змінила
частки друкованої продукції відповідно до її значення.
Так, обсяг друкованої продукції на сьогодні оцінюють
у 477 млрд євро. За прогнозами аналітиків даний показ$
ник підвищиться на 2,2% у рік і таким чином в 2020 році
вже становитиме 553 мдрд. євро [4]. Також було вста$
новлено, що частка друкованої продукції серед розви$
нених країн становить 88%, країн, що розвиваються —
11%, і 1% у країн, які відстають (рис. 1).

За прогнозами світових аналітиків дані показники
мають тенденцію до змін, і таким чином до 2020 року
країни, які розвиваються займатимуть половину обся$
гу виробництва від обсягу розвинутих країн.

Аналіз динаміки розвитку видавничо$поліграфічної
галузі України проведений за даними статистичної
інформації і поданий на рисунках 2—4.

Динаміка видавництв має тенденцію до зменшення.
Так, у 2010 році кількість даних підприємств становила
3902, а у 2017 році — 2378. Відбулось скорочення на
39,5%. Також поліграфічні підприємства мають більш
стабільне становище, але також з кожним роком змен$
шуються. У порівнянні з 2010 роком, коли кількість полі$
графічних підприємств складала 1986 підприємств, то в
2017 році цей показник сягнув позначки у 1845 під$
приємств, що зменшилось на 7 %. Таке стрімке скоро$
чення можливе через швидкий розвиток науково$тех$
нічного прогресу та інформаційних технологій. За та$

Рис. 1. Структура ринку друкованої продукції за континентами

Джерело: створено автором на основі [1].
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ких умов видавництвам важко конкурувати та
ефективно функціонувати.

За статистичними даними (станом на перше
півріччя 2019 року) структура поліграфічної га$
лузі по регіонам виглядає наступним чином: у
Харківській області — 883 поліграфічних
підприємств, Дніпропетровській — 393, До$
нецькій — 382, Львівській — 341, Київській — 239,
Одеській — 215, Запорізькій — 156, Вінницькій
— 137, Полтавській — 123, Черкаській — 118,
Сумській — 103, Херсонській — 98, Волинській
— 109, Рівненській — 82, Тернопільській — 105,
Івано$Франківській — 83, Хмельницькій — 93, За$
карпатській — 68, Чернівецькій — 61, Мико$
лаївській — 82, Чернігівській — 92; Житомирській
— 78, Кіровоградській — 79, м. Київ — 2920 [3].

Проаналізувавши структуру поліграфічної
галузі, можна побачити, що провідне місце зай$
має місто Київ, де розташована найбільша част$
ка видавничо$поліграфічних підприємств, на дру$
гому місці — Харківська область, далі йдуть
Дніпропетровська та Львівська області. Якщо по$
рівняти ці показники з даними за 2010 рік, то
можна побачити таку тенденцію. На першому
місці, як і зараз було місто Київ, однак другу схо$
динку посідала Донецька область, яка наразі у
2018 році знаходиться у частці "інші". Це зумов$
лено політичним становищем, яке відбулося на

Рис. 2. Динаміка кількості поліграфічних підприємств та видавництв України протягом 2010—2017 рр.

Джерело: створено автором на основі [3].

Рис. 3. Структура поліграфічної галузі у регіонах України,
станом на кінець 2018 року

Джерело: створено автором на основі: [3].

Рис. 4. Частка юридичних та фізичних осіб за видами діяльності

Джерело: створено автором на основі [4].
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цих територіях. Тим часом частка Києва
та Дніпропетровської області зростала.

Для більш детального розуміння су$
часного стану та перспектив розвитку
видавничо$поліграфічної галузі була
проаналізована кількість суб'єктів ви$
давничо$поліграфічної галузі за їхніми
видами діяльності (рис. 4).

Так, 2051 суб'єкт видавничої справи
займається лише видавничою діяльністю,
679 — виготовленням видавничої про$
дукції, 429 — розповсюдженням видав$
ничої продукції. Решта суб'єктів видав$
ничої справи поєднують 2—3 види діяль$
ності у видавничій справі:

— 1042 (890 — юридичні особи, 152 — фізичні осо$
би) суб'єктів видавничої справи займаються видавничою
діяльністю і виготовленням видавничої продукції;

— 1056 (776 — юридичні особи, 280 — фізичні осо$
би) — видавничою діяльністю і розповсюдженням ви$
давничої продукції;

— 40 (32 — юридичні особи, 8 — фізичні особи) —
виготовленням і розповсюдженням видавничої про$
дукції;

— 2024 (1540 — юридичні особи, 484 — фізичні осо$
би) — видавничою діяльністю, виготовленням і розпов$
сюдженням видавничої продукції [4].

Під час дослідження була виявлена певна тенденція
частки юридичних та фізичних осіб. Новим компаніям,
частіше саме фізичним особам важко затриматись на
ринку, тягарем також стає пост кризове становище в
Україні. Більшість замовників поліграфічної продукції

в першу чергу звертаються до великих поліграфічних
підприємств та намагаються отримати певні пільги за ра$
хунок тривалої співпраці. Таким чином, новим компа$
ніям складніше утриматись на ринку поліграфії.

Для оцінки стану видавничо$поліграфічної галузі
було порівняно показники діяльності інших країн та по$
казники України.

Так, у минулому році всі підприємства видавничо$
поліграфічного сектору України видали 40 млн при$
мірників, це навіть менше ніж 1 примірник на 1 грома$
дянина держави. Для чіткого розуміння, візьмемо по$
казники даного сектора в Білорусії. В тому році було
випущено книг обсягом 7 примірників на 1 громадя$
нина Білорусі (рис. 5). Цей показник значно перевищує
показник в нашій державі. І нехай Україна намагається
інтегрувати у Європейську спільноту, але це не такий
легкий процес. Оскільки економіка України має менші
показники в економіці, ніж Європейські держави в ціло$

Рис. 5. Кількість примірників на душу населення

Джерело: створено автором на основі [5].

Роки 
Показник 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Обсяг інвестицій, 
млн грн 

431,2  516,4  529,5  504,9  502,3  502,0  499,8 498,2 497,8 

Темп зростання, % - 119,76 102,54 95,35  99,49  99,94  99,56 99,68 99,91 

Таблиця 1. Динаміка обсягу інвестицій в основний капітал видавничоx
поліграфічних підприємств у фактичних цінах за 2010—2018 рр.

Джерело: створено автором на основі [6].

Рис. 6. Середньогалузева структура витрат на інноваційну діяльність видавничоxполіграфічної галузі
за 2010—2018 роки

Джерело: створено автором на основі [7].
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му. Навіть порівнюючи поліграфічний сектор, адже се$
редній показник по Європі становить 12$14 примірників
на душу населення [5].

Для функціонування кожного підприємства не$
обхідні постійні інвестиції, не винятком є й поліграфіч$
на галузь. В таблиці 1 наведена динаміка обсягу інвес$
тицій в основний капітал видавничо$поліграфічних
підприємств у фактичних цінах за 2010—2018 рр., згідно
з даними Державної служби статистики [6].

З 2010 по 2013 рік динаміка обсягу інвестицій була
позитивною і навіть збільшувалась на 19,76 % з 2010 по
2011 рік. Однак з 2013 року обсяг інвестицій у видавни$
чо$поліграфічну галузь безупинно знижується. Кожно$
го року на 0,2 — 0,5 %. Наслідком такої тенденції є пол$
ітичні та економічні фактори, які спостерігаються в ме$
жах країни. Тенденція спаду існує і сьогодні.

Велике значення набуває оцінка структури витрат
на інноваційну діяльність видавничо$поліграфічної
діяльності. Зазвичай витрати йдуть на такі заходи, як
внутрішні НДКР, придбання зовнішніх знань, придбан$
ня науково$дослідних розробок, машин та обладнання,
та інші інноваційні витрати.

Результати аналізу структури витрат на інновацій$
ну діяльність досліджуваної галузі за 2010—2018 рр. на$
дано у вигляді діаграми на рис. 6.

Таким чином, найбільшу частку витрат на інновац$
ійну діяльність припадало на придбання машин та об$
ладнань, а найменша на придбання зовнішніх знань. Заз$
вичай така процедура здійснюється за рахунок позико$
вих коштів, а саме довгострокових та короткостроко$
вих кредитів. На перший погляд здається, що такий
поділ є обгрунтованим і має приносити підприємствам
прибуток. Однак Національним центром якості освіти
(США) персоналу було проведено дослідження, де було
показано, що збільшення витрат на зовнішні знання та
освіту кадрів на 10%, підвищує продуктивність підприє$
мства на 8,6%. Водночас, збільшення витрат на облад$
нання на 10% — підвищує продуктивність лише на 3,4%
[8].

Проаналізувавши показники структури ринку, ди$
наміки кількості видавничо$поліграфічних під$
приємств та структури галузі у регіонах, а також по$
рівнявши зі світовими показниками можна зробити
висновок, що видавничо$поліграфічна галузь має тен$
денцію до спаду. Ця галузь є джерелом знань і потре$
бує не тільки підтримки власника певного підприєм$
ства, але й підтримки регіонального або навіть дер$
жавного рівня.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Отримані результати досліджень дають змогу зро$
бити висновок, що видавничо$поліграфічна галузь має
не тільки внутрішні проблеми, але й глобальні. Це зу$
мовлено зростанням попиту на цифрові технології і
відповідно переходом від друкованих продуктів до циф$
рових носіїв. Така тенденція загрожує не тільки пол$
іграфічній галузі, але й населенню в цілому. Оскільки
відбувається зменшення видавництва книжок, тим са$
мим знижується рівень самоосвіти людей. Саме тому ви$
давничо$поліграфічним підприємствам дуже важливо
утримувати свої позиції.

Для їх вирішення необхідно вдосконалення підходів
до побудови системи управління всіма ресурсами
підприємства. Така система повинна буде відповідати
вимогам ринкового простору та реальності в здійсненні
діяльності.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у
визначенні основних тенденцій розвитку видавничо$
промислової галузі; визначенні основних проблем, а
також у формулюванні перспектив розвитку промисло$
вості.

Перспективами подальших досліджень у цьому на$
прямі є аналіз видавничо$поліграфічної галузі з ураху$

ванням впровадження інноваційної діяльності на
підприємствах.
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CLUSTERS ANALYSIS OF LABOR POTENTIAL OF UKRAINE

За допомогою програмного продукту IBM SPSS STATISTICS проведено кластерний і статистичний ана;

лізи. Авторами використано офіційні дані Державної служби статистики України, а саме показники ре;

гіональної економіки за 2018 рік. Візуалізацію результатів отримано за допомогою табличного і графіч;

ного методів.

Розглянуто кластерний аналіз як один із інструментів дослідження рівня розвитку трудового потен;

ціалу регіонів України. За допомогою кластерного аналізу проведено оцінку рівня розвитку трудового

потенціалу України. Виділено кластери за умовами працевлаштування, для цього застосовано парамет;

ри, що характеризують рівень доходу та зайнятості населення, чисельність населення та індекс спожив;

чих цін у регіонах. Для оцінки соціально;економічного аспекту розраховано кластери зайнятого насе;

лення за видами економічної діяльності. В роботі запропоновано методику кластерного аналізу трудово;

го потенціалу України

The main condition of ensuring of stable socio;economic development of the country is efficient use of labor

resources. To do this, it is necessary to create proper conditions in the labor market in order to withstand

competition from the near abroad. The purpose of article is valuation of the level of development of labor potential

in the regions of Ukraine by use of cluster analysis. The cluster analysis and statistical analysis are done by

using of software product IBM SPSS STATISTICS. Authors used official data of State Statistics Committee of

Ukraine, namely indicators of regional economic for 2018.

There are methods of cluster analysis of labor potential of the country in this article. Cluster analysis is one of

the instruments of researching the level of development of labor potential of the regions in Ukraine. Conditions

of employment determined clusters by using of some indicators, such as level of income and employment,

population and consumer price index in the regions. The results of analysis show that thirty regions of Ukraine

have the unsatisfactory conditions of employment. Industrial region became the only one leader. There are four

separate regions with the highest level of unemployment in the cluster and there are six regions with higher level

of Consumer Price Index in the cluster.

Clusters of employment were calculated by the types of economic activities to evaluate socio;economic

aspects. Cluster analysis of employment population by types of economic activities shows that cluster with the

low level of employment includes sixteen regions and one of the clusters include two leaders, which are powerful

regions with developed socio;economic structure. The other two clusters (each of them) include only three regions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Втрата трудового потенціалу, в результаті безвізо$

вого режиму, сьогодні одна із головних проблем в Ук$
раїні. Він виступає однією з головних умов забезпечен$
ня соціально$економічного розвитку регіону та країни
в цілому. Високоефективне використання трудового
потенціалу, його розвиток та рівномірний розподіл за
регіонами дозволить підвищити економічний рівень роз$
витку країни загалом, що  також буде сприяти зменшен$
ню рівня безробіття та відпливу трудових ресурсів із
країни, дозволить сформувати належний рівень оплати
праці, покращити умови праці та підвищити рівень жит$
тя населення.

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Стратегічне планування регіонального розвитку в

контексті децентралізації влади та реформи державно$
го управління в Україні досліджує Бойко А. Вона ви$
значила ознаки, особливості, принципи планування ре$
гіонального розвитку в зарубіжних країнах та в Україні
[1]. Глаголева І.І. і Берко А.Ю. розробили математичну
модель, яку технічно реалізували при кластеризації зе$
мельних ділянок у Стрийському районі Львівської об$
ласті [2]. Лепетюха Н.В. і Про$
копенко І.І. пропонують алго$
ритм вибору найбільш вагомих
чинників макросередовища сис$
теми управління трудовим по$
тенціалом промислового під$
приємства, за найбільш вагоми$
ми (перевірка здійснена за допо$
могою кореляційного аналізу)
побудована модель [3]. Мазур В.,
Бармута К., Дьомін С., Тхомиров
Є. та Биковський М. визначають
переваги та недоліки створення
інноваційних кластерів. До$
сліджують їх вплив на економі$
чний розвиток країни та поси$
лення конкурентоспроможності
окремих видів діяльності,
підприємств за умови створення
інноваційних кластерів [4]. Ну$
сінов В.Я. і Шура Н.О., пропону$
ють під час оцінки інтегрально$
го рівня потенціалу враховува$
ти не тільки галузеві особли$
вості діяльності підприємств,
але і внутрішньогалузеву еконо$
мічну кластеризацію таких
підприємств [5]. Панасенко О.В.
і Заруба Є.П. пропонують мо$
дель оцінки розвитку трудових
ресурсів України, за допомогою
ланцюгів Маркова [6]. Присяж$
нюк А. узагальнює сучасні меха$
нізми та підходи до державного
стимулювання розвитку клас$
терної економіки. Розробляє та
обгрунтовує інтегрований адап$
тивний управлінський механізм

The results of research confirm that the labor potential doesn`t use in the right direction, there are only 15%

of employment population involved into industrial and only 18% of employment population involved in

agriculture. The largest part of the population of the country are engaged in trade and repair of motor transport

that means that country is underdeveloped. The state support of own production area can provide high level of

standard of life.

Ключові слова: зайнятість населення, види економічної діяльності, попит на робочу силу, постійне насе�
лення, середньомісячна заробітна плата, рівень безробіття, дохід, індекс споживчих цін.

Keywords: employment, types of economic activities, demand for labor, permanent population, average monthly
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взаємодії кластерів та державних органів влади [7]. Си$
ниця С.М. і Вакун О.В. у своїй роботі пропонують зас$
тосовувати систему моделей розпізнавання діагностич$
них класів, яка дає можливість провести комплексну та
локальну діагностику економічного потенціалу регіонів
і виявити напрями адаптивного коригування стратегіч$
них нормативів їх економічного розвитку [8]. Штундер
І. дослідила ключові обмеження інституційного харак$
теру, що суттєво впливають на розвиток, функціонуван$
ня та ефективність сфери зайнятості для національної
економіки та обгрунтувала необхідність узгоджених дій
ключових інститутів [9]. Якобсен Ерік у своїй роботі
представляє три теоретичні стратегії еволюції кластерів,
пов'язує їх з регіональним розвитком та інноваціями,
оцінюючи їх вплив на оновлення шляхів розвитку регіо$
нів [10]. Після введення безвізового режиму оцінка тру$
дового потенціалу є актуальною, а даному питанню не
приділена належна увага в працях науковців, що і зумо$
вило написання цієї статті.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження рівня розвитку трудо$

вого потенціалу регіонів України та їх порівняння за до$
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Вінницька 652,7 0,9 1561,016 7801 2,7 54992 109 112916 
Волинська 371,1 2,6 1034,165 7324 2 46475,1 109,9 63741 
Дніпропетровська 1402,3 6,4 3215,499 8862 1,7 72883,4 109,2 305510 
Донецька 741 0,8 4170,296 9686 1,4 31888 112,3 174157 
Житомирська 516,7 2,2 1226,485 7372 2,6 52135,9 109,1 83714 
Закарпатська 502,4 1,2 1254,645 8070 0,9 40471,6 112,2 67323 
Запорізька 732,2 0,8 1713,714 8726 2,4 67982,5 109,2 149083 
Івано-
Франківська 656,8 1,4 1372,648 7551 1,5 48367,7 109,1 86956 

Київська 755,7 4,9 1755,333 9097 1,6 63498,4 110 145715 
Кіровоградська 380,5 1,8 944,484 7191 3,4 51018 109 64523 
Луганська 298,2 0,5 2155,221 7365 2,1 20618,6 109,3 60086 
Львівська 1061,2 6,2 2507,445 8001 1,3 55510,7 110,1 185963 
Миколаївська 496,2 1,4 1135,495 8160 2,8 55543,9 109,4 81497 
Одеська 1001,9 3,3 2370,631 8011 1 61165,6 109,3 188312 
Полтавська 580,6 3,7 1399,296 8375 3 60217,5 109,3 112856 
Рівненська 473,6 1,3 1157,914 7469 2,5 47729,1 109,3 72819 
Сумська 485,1 1,4 1085,659 7324 2,9 55934,4 109,7 80348 
Тернопільська 410,8 1,2 1045,845 6969 1,9 43512,5 109,7 61684 
Харківська 1258,9 3,3 2669,167 7657 1,6 60117,7 111,2 216333 
Херсонська 448,2 0,6 1040,878 7058 1,9 50109,4 109,5 67894 
Хмельницька 522 1,7 1266,394 7346 2,1 52487,6 109,2 87254 
Черкаська 522,6 0,5 1209,728 7478 2,9 50292,6 109,7 82043 
Чернівецька 382,9 1,3 902,473 6991 1,6 42850,4 108,7 51288 
Чернігівська 429,7 1,2 1004,37 6995 2,4 50895,4 109,6 68630 

Таблиця 1. Статистичні дані трудового потенціалу за 2018 рік

Джерело: за даними Державної служби статистики України [11].
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помогою кластерного аналізу, визначення
найбільш привабливих регіонів для працевлашту$
вання, а також оцінка зайнятості населення за
видами економічної діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Застосування кластерного аналізу дозволяє

об'єднати визначений перелік параметрів у гру$
пи за спорідненими ознаками. На першому етапі
кластерного аналізу обрані наявні статистичні
дані, які характеризують трудовий потенціал ре$
гіонів України. Для аналізу застосовані такі па$
раметри за 2018 рік: зайняте населення, тис. осіб;
попит на робочу силу, на кінець періоду, тис. осіб;
постійне населення середня чисельність, тис. осіб;
середньомісячна заробітна плата, грн; рівень за$
реєстрованого безробіття, на кінець року, у % до
населення працездатного віку; наявний дохід у
розрахунку на одну особу, грн; індекси спожив$
чих цін, %; доходи населення, млн грн. Із ряду
спостереження вилучено м. Київ у зв'язку із сут$
тєвим коливанням усіх його значень від загаль$
ної тенденції (табл. 1).

На другому етапі побудована дендрограма
ієрархічної кластеризації в програмному про$
дукті IBM SPSS STATISTICS, яка дозволила виз$
начити оптимальну кількість кластерів (рис. 1). За
допомогою деревовидної структури розрахова$
но кількість здійснених кроків (20). Знайдено
різницю між кількістю параметрів (кількість рег$
іонів) і кількістю кроків і отримано кількість кла$
стерів, яку доцільно будувати 4 (24$20=4 класте$
ра).

 На третьому етапі проведено кластеризацію
за допомогою методу К$середнього, який дозво$
ляє отримати повну характеристику кластерів.
Аналізуючи отримані результати, можна відмітити, що
третій кластер має максимальні значення за більшістю
показників, крім рівня зареєстрованого безробіття та
індексу споживчих цін, які наближені до мінімального
значення (рис. 2). Він є лідером серед кластерів і в нього
потрапив лише один Дніпропетровський регіон (табл. 2).

За максимальні значення по параметрам його можна
охарактеризувати як потужний промисловий центр Ук$
раїни із відносно високими доходами населення — "най$
краще місце працевлаштування".

Другий кластер містить багато мінімальних значень,
а саме кількість зайнятого населення, попит на роботу

Рис. 1. Дендрограма ієрархічної кластеризації

Джерело: розраховано авторами за даними таблиці 1.

Рис. 2. Діаграма центрів кластерів

Джерело: розраховано авторами за даними таблиці 1.
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силу, середня чисельність постійного населення, серед$
ньомісячна зарплата, наявний дохід у розрахунку на
одну особу і доходи населення. Його можна назвати
"найгірше місце працевлаштування" (рис. 2). Аутсайде$
рами є більша половина регіонів (13) України, які по$
трапили в другий кластер, а саме: Волинська, Жито$
мирська, Закарпатська, Кіровоградська, Луганська, Ми$
колаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хер$
сонська, Черкаська, Чернігівська та Чернівецька (табл.
2). Це сільськогосподарські регіони, які мають низький
рівень розвитку промислового сектору, окрім Лугансь$
кої області, яка потрапила до цього кластеру через
воєнні дії в Україні, що негативно вплинуло на його соці$
ально$економічні показники.

Наступні два кластери суттєво не вирізняються по
кількості регіонів (табл. 2). Так, до першого кластеру
увійшли чотири регіони, а саме: Вінницький, Івано$
Франківський, Полтавський і Хмельницький — це об$
ласті із максимальним рівнем зареєстрованого безробі$
ття. Для четвертого кластеру характерним є параметр
індексу споживчих цін, тому можна надати кластеру на$
зву "найдорожчі ціни", він має шість областей, а саме:
Донецьку, Запорізьку, Київську, Львівську, Одеську та
Харківську.

На четвертому етапі проаналізовано зайнятість на$
селення за видами економічної діяльності (рис. 3), для
визначення регіонів із розвинутим галузевим аспектом.

Для цього спочатку проаналізовано структуру зай$
нятого населення за видами економічної діяльності в
2018 році. Найбільшу питому вагу в структурі зайнятості
населення мають такі види діяльності: оптова та роз$
дрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мо$
тоциклів; сільське, лісове та рибне господарство; про$
мисловість; освіта; однакову питому вагу мають тран$
спорт, складське господарство, поштова та кур'єрська

діяльність; державне управління й оборо$
на, обов'язкове соціальне страхування;
охорона здоров'я та надання соціальної
допомоги. Перераховані вище показники
в загальній сумі складають 82 % зайнято$
го населення, тому використано лише їх
для кластерного аналізу К$середнім (табл.
3).

Центри кластерів вказують, що третій
кластер включає в себе майже всі макси$
мальні значення по кількості зайнятого

населення за видами економічної діяльності, крім дер$
жавного управління та оборони (рис. 4). Його можна
охарактеризувати як потужний промисловий, торгі$
вельний центр України, осередок освіти та охорони здо$
ров'я, який має найбільшу кількість працевлаштовано$
го населення за всіма видами економічної діяльності —
це регіони "лідери соціально$економічного розвитку".
Їх лише два Дніпропетровська і Харківська області.

Другий кластер містить практично всі показники
зайнятого населення за видами економічної діяльності
з мінімальними значеннями, а саме освіта, охорона здо$
ров'я та надання соціальної допомоги, сільське госпо$
дарство, оптова та роздрібна торгівля, транспорт та
промисловість. Його можна назвати "аутсайдери со$
ціально$економічного розвитку". Аутсайдерами є
більша половина регіонів (16) України, яка потрапила в
другий кластер, а саме: Полтавська, Миколаївська,
Кіровоградська, Луганська, Житомирська, Закарпатсь$
ка, Волинська, Рівненська, Сумська, Тернопільська,
Івано$Франківська, Херсонська, Хмельницька, Черкась$
ка, Чернівецька та Чернігівська області. Сюди входять
регіони, які мають низький рівень розвитку промисло$
вого і сільськогосподарського секторів, окрім Лугансь$
кої області, яка потрапила до цього кластеру через
воєнні дії в Україні, що негативно вплинуло на її со$
ціально$економічні показники.

Варто відмітити, що до 2 кластеру також ввійшли
більшість областей західної частини України, це можна
пояснити тим, що на сьогоднішній день більшість жи$
телів цього регіону відправляються на заробітки закор$
дон до країн$сусідів, зокрема, до Польщі, Румунії, Чехії,
Німеччини та інших, що в загальному призводить до
зниження рівня зайнятості населення.

Наступні два кластери не вирізняються за кількістю
регіонів (табл. 4).

Кластер К-ть Регіон 
1 «найбільше безробіття» 4 Вінницький, Івано-Франківський, 

Полтавський і Хмельницький 
2 «найгірше місце працевлаштування» 13 Всі інші 
3 «найкраще місце працевлаштування» 1 Дніпропетровський 
4 «найдорожчі ціни» 6 Донецький, Запорізький, Київський, 

Львівський, Одеський та Харківський 
Валідні 24  

Таблиця 2. Кількість спостережень у кожному кластері

Джерело: розраховано авторами за даними таблиці 1.

Рис. 3. Структура зайнятого населення за видами діяльності в 2018 році

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України [11].
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Перший кластер має наближені до максимального
значення показники розподілу, а за державним управл$
інням й обороною взагалі максимальне. До першого кла$
стеру увійшли Вінницька, Львівська і Одеська області,
вони мають потужний галузевий аспект.

Четвертий кластер має характеристики, які набли$
жаються до мінімальних (крім промислового виду діяль$
ності) — це Донецька, Запорізька і Київська області.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження показали, що майже чет$

верта частина всього населення займається торгівлею
та ремонтом автотранспорту, на другому місці зай$
нятість у сільському господарстві, третю позицію зай$
має промисловий сектор економіки. Фактично можна
сказати, що актуальною є підтримка держави для роз$
витку промислового і сільськогосподарського секторів

Рис. 4. Діаграма центрів кластерів зайнятого населення за видами діяльності

Джерело: розраховано авторами за даними таблиці 4.

Таблиця 3. Зайняте населення за видами економічної діяльності та регіонами у 2018 році, тис. осіб

Джерело: за даними Державної служби статистики України [11].

Показники 

Оптова та 
роздрібна 

торгівля; ремонт 
автотранспорт-
них засобів і 
мотоциклів 

Сільське 
господарство, 

лісове 
господарство 
та рибне 

господарство

Освіта 

Транспорт, 
складське 

господарство, 
поштова та 
кур'єрська 
діяльність 

Державне 
управління й 
оборона; 

обов'язкове 
соціальне 

страхування 

Охорона 
здоров'я та 
надання 
соціальної 
допомоги 

Промис-
ловість 

Вінницька 122,6 215 59,1 41,3 37,2 41,7 68,4 
Волинська 86,5 74,3 44,6 20,4 24,6 26,4 49,9 
Дніпропетровська 360 107,4 111,8 87,3 65,4 80,9 336,5 
Донецька 171,7 64,1 50,9 57,8 45,6 42,9 191,9 
Житомирська 128,2 77 45,1 39,2 39,6 32,2 75,7 
Закарпатська 86,3 130,8 47,7 23,8 22,6 28,1 58,6 
Запорізька 158,8 120,8 53,2 35,8 36,7 45,5 163,9 
Івано-
Франківська 108,3 168 53 23,4 21,6 36,2 67,8 

Київська 168,3 48,5 62,3 68,2 55 57,1 130,9 
Кіровоградська 61,1 109 35,7 24,3 25,1 26,2 49,2 
Луганська 79 39,6 18 17,1 25,5 15 59,3 
Львівська 203,4 194,8 98,3 62,4 56,3 71,8 155,4 
Миколаївська 93,4 142,5 40,3 29,5 36,2 25,8 64,9 
Одеська 239,3 163,2 88,8 107,3 59,2 57,6 85,3 
Полтавська 124,7 125,6 47 35,8 33,1 39,6 97,8 
Рівненська 124,6 85,9 48 25,9 21,3 31,2 62,7 
Сумська 98,5 116,8 41,1 26,7 26 30,1 70,2 
Тернопільська 78,1 128,4 44,4 19,8 18,5 27,4 36,5 
Харківська 307,7 172,4 105,7 71,2 57,6 68,8 232,1 
Херсонська 99 136,4 38,5 22,7 28,3 24,6 39,8 
Хмельницька 116,5 146,7 48,4 25,3 31,9 32,2 64,1 
Черкаська 95,8 146,3 44,7 28,4 23,3 35,5 73,8 
Чернівецька 70,9 111,7 35,3 16 17,3 22,8 39,6 
Чернігівська 97,8 107,9 34,7 19,3 32,5 32,1 53,1 
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економіки, які в майбутньому забезпечать гідне життя
населенню країни. Першість торгівлі характерна для
мало розвинутих країн світу. В подальшому доречно
застосувати таку методику для аналізу обсягів вироб$
ництва за видами економічної діяльності. Проведення
порівняльного кластерного аналізу за різними періо$
дами дозволить оцінити в динаміці вплив фінансової
(2008 р.) і політичної (2014 р.) криз в Україні тощо.

Результати кластерного аналізу трудового потен$
ціалу населення показав, що лідерами соціально$еконо$
мічного розвитку є Дніпропетровська та Харківська об$
ласті, водночас в першій найпростіше можна знайти до$
стойну роботу, а останній притаманне дороге прожи$
вання. Кластер "центр соціально$економічного розвит$
ку" включає три регіони — Вінницький, Львівський і
Одеський, в першому присутній найбільший рівень без$
робіття, а в двох останніх найбільший індекс спожив$
чих цін. До третього кластеру "периферія соціально$
економічного розвитку" потрапили Донецька, Запорізь$
ка і Київська області, для яких характерною ознакою
також є високий рівень інфляції. Фактично це промис$
лові області, в яких не використано власні можливості.
Донецька область має такий результат через події на
сході країни. Для Київської області такі низькі показ$
ники отримані через те, що більшість населення працює
в м. Києві, через територіальну близькість, де присутні
широкі можливості по працевлаштуванню та рівню до$
ходів. Аутсайдерами за розподілом трудових ресурсів
є більша половина регіонів України (16), водночас у
трьох з них Івано$Франківській, Полтавській і Хмель$
ницькій найбільший рівень безробіття. Якщо ситуація в
країні найближчим часом не зміниться, прискориться
відтік працездатного населення за кордон. Введення
безвізового режиму спростило бюрократичні перепо$
ни працевлаштування в країнах ближнього зарубіжжя,
де за аналогічну працю платня на порядок вища ніж в
Україні. Отримані результати мають прикладний аспект
і можуть виступати основою для розроблення стратегії
соціально$економічного розвитку як окремого регіону,
так і країни загалом.
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INNOVATION DEVELOPMENT OF PLANT GROWTH IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
OF VARIOUS ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF ECONOMIC ENTITIES

У статті розглянуто проблеми реформування аграрного сектора економіки, ефективності діяльності

підприємств різних організаційно;правових форм господарювання. На основі методу статистичних гру;

пувань досліджено залежність між ознакою, що покладено в основу групування (тип суб'єкта господа;

рювання) та величиною прибутку у галузі рослинництва, в максимізації якого вирішальну роль відіграє

інноваційна діяльність. Для доведення того, що підвищення прибутку від реалізації продукції рослин;

ницької галузі було не просто проявом впливу інфляційних процесів, а результатом запровадження інно;

ваційних заходів розвитку даної галузі, було досліджено базисний індекс інфляції в динаміці за дослід;

жуваний період, темп зміни якого порівняно з темпами зміни прибутку у галузі рослинництва на 1 га

ріллі. Проведено оцінку інноваційності розвитку рослинництва в сільськогосподарських підприємствах

в розрізі різних організаційно;правових форм господарювання.

In the conditions of post;reform functioning, the problem of translating domestic agricultural production

into an innovative model of development is one of the priorities in modern theoretical and applied research.

The article deals with the problems of reforming the agricultural sector of the economy, the efficiency of

enterprises of various organizational and legal forms of management. The method of statistical groupings

investigates the relationship between the attribute underlying the grouping (type of entity) and the amount of

profit in the field of crop production, in which maximization plays a crucial role innovation. To prove that the

increase in profits from the sale of products of the crop industry was not simply a manifestation of the impact of

inflationary processes, but the result of the introduction of innovative measures for the development of the

industry, a basic index of inflation in the dynamics for the period under study, the rate of change of which

compared to the rate of change in the industry profit crop on 1 ha of arable land. An indication of innovative

development is suggested to be an increase in profit from the sale of crop products at a faster rate than the

inflation index.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У кінці XX ст. в Україні відбулось реформування

аграрного сектора економіки, що супроводжувалося
змінами у функціонуванні організаційно$правових форм
господарювання. В процесі аграрної реформи створено
декілька нових організаційно$правових форм аграрних
підприємств, серед яких посилюється конкуренція.

Світовий досвід свідчить, що тільки інноваційний
шлях розвитку може забезпечити здорове конкурентне
середовище та підвищення конкурентоспроможності
економіки країни загалом та сільського господарства
зокрема. Інноваційний розвиток сільськогосподарсько$
го комплексу України та його переорієнтація на еколо$
гічно чисте і високопродуктивне виробництво мають
визначати стратегію розвитку кожного сільськогоспо$
дарського підприємства. Тому проблеми реформуван$
ня аграрного сектора економіки, інноваційності розвит$
ку підприємств різних організаційно$правових форм
господарювання постійно перебували і перебувають у
полі зору економічної думки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

В умовах пореформеного функціонування пробле$
ма переведення вітчизняного аграрного виробництва на
інноваційну модель розвитку є однією з пріоритетних у
сучасних теоретичних і прикладних дослідженнях. До$
слідженням проблем та економічних умов інноваційно$
го розвитку підприємств займалося і продовжує зай$
мається багато вчених. Серед них: П.Т. Саблук, О.Г. Шпи$
куляк, О.С. Височан, М.А. Полегенька, Є.М. Єрмолає$
ва, В.В. Россоха та ін. [1—5].

Internal factors of influence on profit which are directly dependent on the activity of the enterprise are studied:

volumes of production and sale of production, structure of production, cost of production and prices of sale. It is

established that the increase of crop yields is a consequence of the introduction of certain technological

innovations by enterprises.

The criterion of innovativeness of the development of the crop industry is to consider the decrease in cost

and increase in the price of sales of products, because this causes an increase in the amount of profit for the

industry as an internal source of financing for innovation activity. At the same time, it has been proven that in

the context of inflation, the cost may increase, but innovations in the operating cost management system should

be mentioned when the cost increases more slowly than inflation.

An assessment of the innovative development of crop production in agricultural enterprises in the context of

various organizational and legal forms of management has been carried out.

Ключові слова: інновації, розвиток, рослинництво, організаційно�правові форми, акціонерні товариства,
приватні підприємства, фермерські господарства, державні підприємства.

Key words: innovation, development, crop production, organizational and legal forms, joint�stock companies,
private enterprises, farms, state�owned enterprises.

Водночас у сучасних умовах господарювання інно$
ваційна діяльність виступає потужним каталізатором
розвитку економіки, надійною гарантією високоефек$
тивного бізнесу. Нові ідеї, прогресивні технології й
організаційні рішення дедалі більшою мірою визнача$
ють успіх підприємницької діяльності, забезпечують ви$
живання і фінансову стійкість підприємства. Але, як по$
казують результати наукових досліджень, подальших
доробок потребує оцінка інноваційності розвитку рос$
линництва в сільськогосподарських підприємствах у
розрізі різних організаційно$правових форм господа$
рювання.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інноваційності розвит$

ку рослинництва в сільськогосподарських підприєм$
ствах різних організаційно$правових форм господарю$
вання лісостепової зони Харківської області.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Для реалізації вищезазначеної мети сільсько$
господарські підприємства Харківської області
були розподілені по групам за організаційно$пра$
вовими формами господарювання. Такий метод ста$
тистичних групувань, який є одним з найбільш ефек$
тивних методів обробки масових даних, дозволив
прослідкувати залежність між ознаками, що покла$
дені в основу групування, в цьому випадку це тип
суб'єкта господарювання, що визначає форму
здійснювання його господарської діяльності, і виб$
раними показниками.

Групи сільськогосподарських підприємств Харківської області за організаційно-правовими формами 

Показники акціонерні 
товариства 

виробничі 
кооперативи 

державні 
підприємства 

приватні 
підприємства 

товариства з 
обмеженою 

відповідальністю 

фермерські 
господарства 

Кількість 
сільськогосподарських 
підприємств в групі 

1 3 2 20 30 17 

Прибуток по галузі 
рослинництва, тис. грн 

у=4643,7х-8362,1 у=2412,4х-3862,8 у=1320,3х+963,9 у=2150,8х-123,3 у=2719,3х-1561,1 у=1621,2х-768,8 

Площа ріллі, га у = 77,7х+5805,3 у = -24,2х+1887,5 у = 103,4х+5589,3 у = -15,1х+3043,2 у = 15,6Х+2907,6 у = 40,6х+1860,9 
Прибуток по галузі 
рослинництва на 1 га 
ріллі, тис. грн 

Y=0,752Х-1,348 Y=1,406Х-2,302 Y=0,207Х+0,206 Y=0,733Х-0,078 Y=0,91Х-0,505 Y=0,81Х-0,361 

Таблиця 1. Тенденції зміни основних показників розвитку галузі рослинництва в сільськогосподарських підприємствах
Харківської області лісостепової зони в середньому по групі за 2010—2017 рр.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

117www.economy.in.ua

Враховуючи той факт, що базове підприємство цьо$
го дослідження СТОВ "Схід$Агро2004" знаходиться в
лісостеповій зоні Харківської області, то для проведен$
ня групування були відібрані подібні сільськогоспо$
дарські підприємства за географічним місцем свого роз$
ташування — з Борівського, Великобурлуцького, Вов$
чанськго та Ізюмського районів Харківської області.
Також відмітимо, що для об'єктивності проведення цьо$
го статистичного дослідження були використані вик$
лючно дані тих підприємств, які функціонували протя$
гом 2010—2017 рр. та без перебоїв звітували за резуль$
татами своєї діяльності до органів державної статисти$
ки. Так, загальна кількість об'єктів групування стано$
вила 73 сільськогосподарські підприємства різних
організаційно$правових форм господарювання (табл. 1).

У ході проведеного групування сільськогоспо$
дарські підприємства лісостепової зони Харківської об$
ласті розподілились так: групу акціонерних товариств
було представлено лише ПуАТ "Підсереднє" Велико$
бурлуцького району; найбільш чисельною була група то$
вариств з обмеженою відповідальністю — 30 одиниць;
друге місце посіла група з приватних підприємств — 20
одиниць; кількість фермерських господарств станови$
ла 17 одиниць; і зовсім не значними за кількістю об'єктів
спостереження у групах були виробничі кооперативи —
3 одиниці та державні підприємства — 2 одиниці.

В якості показників, тенденції зміни яких досліджу$
вались у межах сформованих груп підприємств, було об$
рано величину прибутку по галузі рослинництва, в мак$
симізації якого вирішальну роль відіграє інноваційна
діяльність. Але через різну кількість підприємств у гру$
пах сума прибутку загалом по галузі рослинництва не
дає достатньо повного уявлення про досліджуване яви$
ще. Саме тому поряд з абсолютною величиною виникла
об'єктивна необхідність у розрахунку відносного показ$
ника — прибутку по галузі рослинництва на 1 га ріллі
по сформованим групам сільськогосподарських
підприємств, який має важливе похідне узагальнююче
значення у проведенні аналітичних досліджень, порівня$
но з іншими показниками.

У результаті розрахунку прибутку по галузі рослин$
ництва на 1 га ріллі по сільськогосподарським підприє$
мствам різних організаційно$правових форм господа$
рювання було встановлено, що найбільше значення що$
річного приросту прибутку по галузі рослинництва на
1 га ріллі в середньому по групі мали виробничі коопе$
ративи — 1,4 тис. грн. Найменше щороку нарощували
суми прибутку по галузі рослинництва на 1 га ріллі дер$
жавні підприємства — 0,21 тис. грн у середньому по
групі, які представлені ДП ДГ "Гонтарівка" Вовчансь$
кого району Харківської області з щорічним значенням
приросту аналізованого показника 0,28 тис. грн на 1 га
ріллі та ДП ДГ "Червона хвиля" — 0,11 тис. грн відпові$
дно.

Для порівняння базове підприємство СТОВ "Схід$
Агро 2004" Борівського району Харківської області
мало середньорічне значення приросту прибутку по га$
лузі рослинництва на 1 га ріллі на рівні 0,82 тис. грн.

Але такий аналіз дає підстави для проведення лише
порівняльної характеристики щорічних темпів прирос$
ту прибутку від реалізації продукції рослинництва з
розрахунку на 1 га ріллі по сільськогосподарським
підприємствам лісостепової зони Харківської області за
різними організаційно$правовими формами господарю$
вання. Однак, посилаючись на попередні наші дослід$
ження, для доведення того, що підвищення прибутку від
реалізації продукції рослинницької галузі є не просто
проявом впливу інфляційних процесів, а результатом
запровадження інноваційних заходів розвитку даної
галузі, нами було досліджено базисний індекс інфляції
в динаміці за 2011—2017 рр., який був вирівняний за
рівнянням прямої лінії, що має наступний вигляд: у =
22,09х + 57,14.

В цілому про наявність інноваційного розвитку слід
говорити в тому випадку, коли розмір прибутку на 1 га
ріллі зростає більш швидкими темпами, ніж індекс
інфляції. Тому для зручності порівняння аналогічним
чином були розраховані і вирівняні за рівнянням пря$
мої лінії базисні індекси зміни прибутку по рослинниц$
тву на 1 га ріллі по сільськогосподарським підприєм$
ствам різних організаційно$правових форм господарю$
вання (табл. 2). Тож, якщо прибуток від реалізації про$
дукції збільшуватиметься швидшими темпами, ніж
індекс інфляції, то це і буде ознакою інноваційного роз$
витку.

Так, трактуючи економічний зміст тенденцій змін
базисних індексів прибутку по галузі рослинництва на
1 га ріллі та, відповідно, темпів їх підвищення в сільсько$
господарських підприємствах лісостепової зони Хар$
ківської області, слід відмітити, що за досліджуваний
період за всіма без виключення організаційно$правови$
ми формами господарювання темп підвищення прибут$
ку перевищує темп щорічного підвищення цін (індексу
інфляції), який складає 22,09 %.

А це також означає, що всі підприємства різних
організаційно$правових форм господарювання, хтось
більшою мірою (акціонерні товариства і виробничі коо$
перативи), а хтось меншою (державні підприємства) зап$
роваджують у своїй діяльності інновації і, як наслідок,
прибуток у середньому по групі у них зростає за аналі$
зований період.

Отже, розглядаючи прибуток по галузі рослинниц$
тва, як внутрішнє джерело фінансування інноваційної
діяльності по цій галузі, доходимо висновку, що найви$
щий рівень інноваційності розвитку порівняно з інши$
ми групами сільськогосподарських підприємств демон$
струють акціонерні товариства і виробничі кооперати$
ви, оскільки у них темп зростання прибутку в найбільшій
мірі перевищує індекс інфляції, а найнижчий рівень інно$
ваційності розвитку мали, відповідно, державні підприє$
мства.

Здійснюючи дослідження інноваційності розвитку
галузі рослинництва в сільськогосподарських підприє$
мствах різних організаційно$правових форм господарю$
вання відмітимо, що прибуток по даній галузі в цілому
формуються з прибутку, одержаного від виробництва

Групи 
сільськогосподарських 
підприємств Харківської 
області за організаційно-
правовими формами 
господарювання 

Тенденція зміни 
базисного індексу 
прибутку по галузі 
рослинництва 
на 1 га ріллі 

Темп 
підвищення 
прибутку по 

галузі 
рослинництва на 

1 га ріллі, % 
акціонерні товариства y = 464,2x - 832,18 464,2 
виробничі кооперативи y = 398,34x - 652,26 398,34 
державні підприємства y = 38,962x + 38,834 38,96 
приватні підприємства y = 61,786x - 6,5723 61,79 
товариства з обмеженою 
відповідальністю 

y = 80,681x - 44,728 80,68 

фермерські господарства y = 85,76x - 38,222 85,76 

Таблиця 2. Динаміка прибутковості сільськогосподарських підприємств лісостепової зони Харківської області
за 2010—2017 рр.
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та реалізації різних видів продукції цієї галузі. Також,
як зазначалось раніше, будь$яке підприємство свої сили
спрямовує на отримання кінцевого результату — при$
бутку, як різниці між ціною реалізації та собівартістю
продукції (товарів, робіт, послуг) або між обсягом от$
риманої виручки та сумою витрат на виробництво та ре$
алізацію продукції. Тому на сьогодні однією з актуаль$
них проблем є вивчення факторів, що впливають на зро$
стання прибутку в цілому по сільському господарству
та по рослинницькій галузі зокрема.

Рослинництво є важливою стратегічною галуззю
сільського господарства, яка забезпечує продовольчу
безпеку та продовольчу незалежність нашої держави,
дає значній частині сільського населення робочі місця.
Для того щоб виявити фактори, які прямопропорційно
впливають на зростання прибутку від даної галузі не$
обхідно, для початку, виявити чинники, які впливають
на саму величину прибутку. Нами було досліджено вик$
лючно внутрішні фактори впливу на прибуток, які без$
посередньо залежать від діяльності підприємства. До
них відносять обсяги виробництва та реалізації про$
дукції, структуру продукції, собівартість продукції та
ціни реалізації.

Найбільший вплив на прибуток від рослинницької
галузі мають обсяги виробництва продукції, бо відпо$
відно збільшення (зменшення) обсягу виробленої при$
буткової продукції обумовлює підвищення (зниження)
розміру прибутку. Враховуючи те, що основним напря$
мом збільшення обсягів виробництва продукції рослин$
ництва є підвищення урожайності сільськогосподарсь$
ких культур, нами було досліджено динаміку та тен$
денції зміни урожайності основних культур в сільсько$
господарських підприємствах різних організаційно$пра$
вових форм господарювання протягом 2010—2017 рр.
(табл. 3).

Аналіз кількості рослинницької продукції, одержа$
ної з одиниці площі по різним культурам показав, що
по озимій пшениці найвищий рівень щорічного прирос$
ту урожайності мала група акціонерних товариств —
6,25 ц/га. Але ця група сільськогосподарських під$
приємств є дещо не типовою порівняно з іншими, оскіль$
ки, як вже зазначалося раніше, вона представлена лише
одним підприємством — ПуАТ "Підсереднє" Велико$

бурлуцького району. Тому більш об'єктивніше буде кон$
статувати, що лідером по нарощуванню рівня урожай$
ності озимої пшениці є виробничі кооперативи з щоріч$
ним приростом досліджуваного показника — 5,07 ц/
га, що також свідчить про найвищий рівень інновацій$
ності розвитку цієї групи сільськогосподарських
підприємств порівняно з іншими групами та позитивний
вплив на формування прибутку по даній культурі.

Водночас найнижчий рівень урожайності озимої
пшениці останні 3 роки досліджуваного періоду мали
державні підприємства. Найменшим по цій групі
підприємств був і щорічний приріст урожайності по
даній культурі — 1,34 ц/га, що є свідченням найнижчо$
го рівня інноваційності розвитку державних під$
приємств і в деякій мірі пояснює найменше щорічне
нарощування суми прибутку по рослинницькій галузі
на 1 га ріллі по цій групі організаційно$правової форми
господарювання.

По соняшнику сформувались аналогічні тенденції
змін урожайності культур в сільськогосподарських
підприємствах різних організаційно$правових форм гос$
подарювання, що і по озимій пшениці. Лідером по рівню
урожайності та щорічному приросту залишаються ви$
робничі кооперативи. А група державних підприємств
— це єдина група, яка мала навіть тенденцію до знижен$
ня урожайності соняшнику з щорічним зменшенням на
0,99 ц/га, що ніяк не може бути свідченням інновацій$
ності розвитку.

На відміну від двох попередніх сільськогосподарсь$
ких культур по кукурудзі на зерно була зафіксована
дещо інша закономірність змін. Акціонерне товариство
"Підсереднє" Великобурлуцького району протягом до$
сліджуваного періоду взагалі не вирощували дану куль$
туру. А група виробничих кооперативів, яка була ліде$
ром по щорічному підвищенню рівня урожайності ози$
мої пшениці та соняшнику, по кукурудзі на зерно мала
навпаки найнижчий рівень щорічного приросту —
0,2 тис. грн серед інших груп підприємств.

Натомість група державних підприємств, яка навпа$
ки по озимій пшениці та соняшнику мала найнижчій
рівень щорічного приросту урожайності, по кукурудзі
на зерно разом з приватними підприємствами лідирува$
ли по щорічному нарощуванню урожайності протягом

Групи 
сільськогосподарських 
підприємств Харківської 
області за організаційно-
правовими формами 

Кількість 
підприємств 

в групі 

Тенденція зміни 
середньої 

урожайності 
основних культур 

Озима пшениця 
Акціонерні товариства 1 у = 6,25х + 23,51 
Виробничі кооперативи 3 у = 5,07х + 20,99 
Державні підприємства 2 у = 1,34х + 30,73 
Приватні підприємства 20 у = 1,53х + 31,89 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 25 у = 2,06х + 35,16 

Фермерські господарства 17 у = 1,54х + 31,82 
Кукурудза на зерно 

Виробничі кооперативи 1 у = 0,2х + 32,04 
Державні підприємства 2 у = 1,05х + 44,39 
Приватні підприємства 10 у = 1,09х + 42,9 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 19 у = 0,34х + 46,53 

Фермерські господарства 12 у = 0,57х + 39,82 
Соняшник 

Акціонерні товариства 1 у = 0,32х + 28,29 
Виробничі кооперативи 3 у = 2,24х + 27,6 
Державні підприємства 2 у = -0,99х + 22,92 
Приватні підприємства 20 у = 0,63х + 25,71 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю 27 у = 0,45х + 26,52 

Фермерські господарства 17 у = 0,92х + 24,96 

Таблиця 3. Тенденції зміни середньої урожайності основних культур по групам сільськогосподарських підприємств
Харківської області лісостепової зони за 2010—2017 рр.
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досліджуваного періоду — на 1,05 та 1,09 ц/га відповід$
но.

Отже, проведений аналіз тенденцій змін середньої
урожайності основних культур по групам сільськогос$
подарських підприємств лісостепової зони Харківської
області за 2010—2017 рр. дав підстави стверджувати, що
зростання урожайності культур, абсолютно очевидно,
є наслідком запровадження підприємствами певних тех$
нологічних інновацій. Тож виробничі кооперативи
найбільш успішно застосовували інноваційні заходи по

вирощуванню озимої пшениці та соняшнику, тоді як дер$
жавні підприємства — кукурудзи на зерно, що дозво$
лило їм максимально щороку нарощувати рівень уро$
жайності цих культур.

Другим, не менш важливим, фактором, що впливає
на величину прибутку від реалізації товарної про$
дукції, є зміна рівня собівартості продукції. Якщо зміна
обсягу реалізації впливає на суму прибутку прямо про$
порційно, то зв'язок між величиною прибутку й рівнем
собівартості обернено пропорційний. Чим нижче со$

Групи 
сільськогосподарських 
підприємств Харківської 
області за організаційно-
правовими формами 

Тенденція зміни 
базисного індексу 
повної собівартості 

1 ц 

Темп 
підвищення 
повної 

собівартості 
1 ц, % 

Озима пшениця 
Акціонерні товариства y = 20,579x + 72,168 20,58 
Виробничі кооперативи y = 4,8868x + 75,808 4,89 
Державні підприємства y = 22,842x + 59,581 22,84 
Приватні підприємства y = 26,806x + 60,616 26,81 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю y = 25,252x + 59,165 25,25 
Фермерські господарства y = 32,134x + 56,674 32,13 

Кукурудза на зерно 
Виробничі кооперативи y = 16,093x + 58,872 16,09 
Державні підприємства y = 0,2594x + 100,52 0,26 
Приватні підприємства y = 23,195x + 56,32 23,2 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю y = 31,557x + 52,249 31,56 

Фермерські господарства y = 29,354x + 49,658 29,35 
Соняшник 

Акціонерні товариства y = 20,805x + 54,731 20,81 
Виробничі кооперативи y = 20,81x + 51,447 20,81 
Державні підприємства y = 10,81x + 41,879 10,81 
Приватні підприємства y = 28,459x + 53,254 28,46 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю y = 26,512x + 53,733 26,51 

Фермерські господарства y = 30,362x + 44,556 30,36 

Таблиця 5. Темпи підвищення повної собівартості 1 ц основних видів продукції рослинництва по групам
сільськогосподарських підприємств Харківської області лісостепової зони за 2010—2017 рр.

Таблиця 4. Тенденції зміни середньої ціни реалізації та повної собівартості 1 ц основних видів продукції рослинництва
по групам сільськогосподарських підприємств Харківської області лісостепової зони за 2010—2017 рр.

Культури Групи 
сільськогосподарських 

підприємств 
Харківської області за 

організаційно-
правовими формами 
господарювання 

Показник 
 озима пшениця кукурудза на 

зерно соняшник 

Ціна реалізації 
1 ц, грн 

Y=39,24Х+79,03 н.д. Y=106,46Х+111,3 акціонерні товариства 

Повна собівар-
тість 1 ц, грн 

Y=27,41Х+96,11 н.д. Y=66,57Х+175,12 

Ціна реалізації 
1 ц, грн 

Y=33,67Х+73,43 Y=40,99Х+35,07 Y=104,04Х+115 виробничі кооперативи 

Повна собівар-
тість 1 ц, грн 

Y=6,99Х+108,5 Y=19,57Х+71,6 Y=50,12Х+123,91 

Ціна реалізації 
1 ц, грн 

Y=36,23Х+59,76 Y=33,22Х+43,58 Y=81,57Х+216,51 державні підприємства 

Повна собівар-
тість 1 ц, грн 

Y=21,84Х+56,96 Y=0,24Х+93,37 Y=37,56Х+145,52 

Ціна реалізації 
1 ц, грн 

Y=35,25Х+64,83 Y=35,8Х+51,88 Y=108,87Х+102 приватні підприємства 

Повна собівар-
тість 1 ц, грн 

Y=26,43Х+59,77 Y=24,58Х+59,67 Y=55,67Х+104,18 

Ціна реалізації 
1 ц, грн 

Y=39,55Х+57,24 Y=43,46Х+36,57 Y=104,92Х+116,33 товариства з обмеженою 
відповідальністю 

Повна собівар-
тість 1 ц, грн 

Y=25,17Х+58,97 Y=28,14Х+46,59 Y=50,65Х+102,66 

Ціна реалізації 
1 ц, грн 

Y=35,35Х+62,56 Y=37,96Х+43,83 Y=105,12Х+121,13 фермерські 
господарства 

Повна собівар-
тість 1 ц, грн 

Y=28,41Х+50,1 Y=28,01Х+47,39 Y=51,63Х+75,77 
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бівартість продукції, обумовлена рівнем витрат на її
виробництво й реалізацію, тим вище прибуток, і навпа$
ки.

Також вагомим фактором, що прямо визначає ве$
личину прибутку від реалізації продукції рослинницт$
ва, є система ціноутворення, застосовувана на під$
приємстві. Підгрунтям для встановлення ціни реалізації
по основним видам продукції даної галузі, її нижньою
межею є собівартість продукції, як один з важливих по$
казників ефективності виробництва.

До того ж собівартість, як обов'язковий елемент
ціни, може відігравати різну роль у її формуванні. Так,
якщо на продукцію встановлюються фіксовані ціни, то
в цьому випадку собівартість є вихідною базою ціни і
основою для визначення в її складі прибутку. Але, якщо
формуються вільні ціни, то собівартість продукції без$
посередньо їх рівень не визначає. Роль собівартості в
цьому випадку зводиться лише до того, що вона пока$
зує нижню межу, мінімальну ціну товару і є одним із чин$
ників її визначення.

Тож, враховуючи всю важливість вищезазначених
факторів у формуванні та зростанні прибутку від рос$
линницької галузі, нами були досліджені тенденції зміни
повної собівартості 1 ц та ціни реалізації основних видів
продукції рослинництва по сільськогосподарським
підприємствам різних організаційно$правових форм
господарювання лісостепової зони Харківської області
впродовж 2010—2017 рр. (табл. 4).

Підсумовуючи результати аналізу тенденцій зміни
середньої ціни реалізації та повної собівартості 1 ц ос$
новних видів продукції рослинництва по групам
сільськогосподарських підприємств лісостепової зони
Харківської області протягом 2010—2017 рр., відміти$
мо, що товариства з обмеженою відповідальністю та
приватні підприємства найбільшими темпами щорічно
підвищували рівень цін реалізації на рослинницьку про$
дукцію. Це означає, що ці підприємства розвиваються
більш швидко за рахунок інновацій маркетингового ха$
рактеру, удосконалення системи збуту, підвищення
якості продукції тощо. Тоді як виробничі кооперативи
та державні підприємства найповільніше нарощували
повну собівартість 1 ц основних видів продукції рослин$
ництва.

Тож, враховуючи характеристику впливу досл$
іджуваних факторів на зміну прибутку від реалізації
продукції рослинництва, вважаємо, що критерієм
інноваційності розвитку рослинницької галузі є
зменшення собівартості та підвищення ціни реалі$
зації продукції, бо це також обумовлює підвищен$
ня суми прибутку по галузі, як внутрішнього дже$
рела фінансування інноваційної діяльності. Водно$
час, як було доведено в попередніх наших дослід$
женнях, в умовах інфляції собівартість може зрос$
тати, але про інновації в системі управління опера$
ційними витратами варто говорити тоді, коли со$
бівартість зростає повільніше, ніж інфляція. Для
цього нами було проведено порівняння темпів
підвищення собівартості продукції рослинництва і
темпу інфляції ( табл. 5).

У результаті проведення цього дослідження конста$
туємо, що більш високий рівень інноваційності розвит$
ку в системі управління витратами був характерний для
виробничих кооперативів та державних підприємств, ос$
кільки в цих групах підприємств собівартість 1 ц майже
всіх основних видів продукції рослинництва зростала
повільніше, ніж розрахований раніше темп щорічного
підвищення цін (індекс інфляції) — 22,09 %. Тоді як, при$
ватні підприємства, товариства з обмеженою відпові$
дальністю та фермерські господарства за цим критерієм
мали значно нижчий рівень інноваційного розвитку, бо
індекс інфляції за досліджуваний період був значно
меншим, ніж щорічне зростання собівартості 1 ц ос$
новних видів рослинницької продукції в цих групах
підприємств.

ВИСНОВКИ
Отже, одним із перспективних напрямів розвитку

аграрних підприємств України є використання іннова$
ційних підходів до здійснення господарської діяльності
в сільському господарстві. Підвищення показників інно$
ваційності розвитку галузі рослинництва супровод$
жується поступовими змінами в організаційній струк$
турі діючих сільськогосподарських підприємств. Це є
свідченням того, що серед аграрних підприємств по рос$
линницькій галузі є більш та менш інноваційно розви$
нені організаційно$правові форми господарювання. За
рівнем прибутку по галузі рослинництва найвищий
рівень інноваційності розвитку порівняно з іншими гру$
пами сільськогосподарських підприємств мали вироб$
ничі кооперативи, а найнижчий — державні підприєм$
ства. Дослідження факторів першого порядку, що впли$
вають на зростання прибутку по галузі рослинництва
довели, що виробничі кооперативи в більшій мірі засто$
совували інноваційні заходи по вирощуванню озимої
пшениці та соняшнику, тоді як державні підприємства —
кукурудзи на зерно, що дозволило їм максимально що$
року нарощувати рівень урожайності цих культур.

Аналіз тенденцій зміни середньої ціни реалізації та
повної собівартості 1 ц основних видів продукції рос$
линництва дозволив констатувати, що більш інновацій$
ними за критерієм запровадження інновацій в системі
маркетингу, збуту були товариства з обмеженою відпо$
відальністю та приватні підприємства, тоді як виробничі
кооперативи та державні підприємства відрізнялись
значно вищим рівнем інноваційного розвитку в системі
управління операційними витратами.
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Виявлення детермінант, що впливають на міжнародну економічну безпеку, набуває особливої актуаль;
ності у разі поглиблення інтеграційних процесів та викликів глобалізації. В роботі розглянуті детермінанти
впливу на міжнародну економічну безпеку, як;от: відмінності і суперечливість економічних інтересів, міжна;
родні політичні конфлікти, співвідношення автономії і взаємозалежності, ступінь залучення країни в світову
економіку, торгові конфлікти. Систематизовано основні детермінанти впливу на міжнародну економічну без;
пеку використовуючі підходи Всесвітнього економічного форуму з урахуванням аналітичних звітів стосовно
глобальних ризиків за категоріями: економічні, екологічні, геополітичні, соціальні, технологічні та в залеж;
ності від джерела виникнення поділені на об`єктивні, які виникають мимо волі суб`єктів безпеки і суб`єктивні
породжені діями людей в різних організаціях. Суб'єктно;об'єктні відношення економічної безпеки реалізу;
ються на глобальному, наднаціональному, державном, внутрішньодержавному та базовому рівнях ієрархії та
структурних компонентах економічної безпеки в сучасних умовах просторової структури світового господар;
ства, які поділені на внутрішні й зовнішні детермінанти загроз безпеки.

Formation and ensuring the economic security of the country in modern conditions require the study of the links
between the challenges of globalization and deepening integration processes. The identification of determinants that
affect economic security is of particular relevance. The concept of economic security is based on the question of
achieving a balance of national and international various interest groups. The main factor of economic security is the
differences and inconsistencies of economic interest, of which the interconnection of international and national levels
is important. International political conflicts, as determinants of economic security, have an impact on economic
development, which depends on the country's potential. The correlation of autonomy and interdependence causes a
modification of the determinants that determine the level of the country's international economic security — the
structure of commodity flows, the balance of payments and the exchange rate. A special place among the determinants
is the degree of the country's involvement in the global economy and is of a dual nature. The greater the country's
share in world trade, the more opportunities it has to influence other countries, but on the other hand, the penetration
of foreign capital is stronger and the country is more susceptible to outside influences. The main determinants of the
impact on international economic security are systematized using the approaches of the World Economic Forum taking
into account analytical reports on global risks by categories: economic, environmental, geopolitical, social,
technological and, depending on the source of occurrence, divided into objective ones that arise against the will of the
subject of "security objects" and subjective generated by the actions of people in various organizations. Security
implemented at the global, supranational, national, domestic and baseline levels of the hierarchy and the structural
components of economic security in modern conditions of the spatial structure of the world economy, which are divided
into internal and external determinants of security threats.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поглиблення взаємодії країн світу в умовах глобаль$

ної інтеграції, посилення взаємозалежності між ними
потребують відповідних досліджень причинно$на$

слідкових зав'язків між викликами глобалізації та за$
безпеченням економічної безпеки країн в сучасних умо$
вах. Поглиблення інтеграційних процесів, з одного боку,
поглиблюють взаємозв'язки між країнами світу, з іншо$
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го — саме потужна взаємозалежність між країнами стає
джерелом турбулентності та нестабільності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Наукові пошуки та емпіричні дослідження форму$
вання та забезпечення економічної безпеки проводять$
ся тривалий час [4; 8; 11; 7; 9; 12]. Так, питання захисту
національного ринку, застосування відповідних інстру$
ментів протекціоністського захисту стають центральни$
ми у наукових наопрацюваннях меркантилістів (Т. Ман,
С. Фортрей, Ж.Б. Кольбер, Г. Скаруффі та ін.). Класики
економічної науки (А. Сміт, Д. Рікардо) звертали увагу
на інструменти забезпечення стабільності ринків, узгод$
женості інтересів його суб'єктів. На особливу роль дер$
жави у забезпеченні стабільності шляхом відповідних
засобів державного регулювання, у першу чергу, сфери
зайнятості, регулювання інфляції у таких сферах, як
зайнятість, звертав увагу Дж.М. Кейнс. Однак саме не$
ефективне державне регулювання ставить під загрозу
безпеку країни, стан якої визначається рівнем розвит$
ку інститутів у суспільстві, їхнім впливом на господар$
ство (Т. Веблен, У. Мітчелл, Р. Коуз, Р. Нельсон, Л. Те$
вено, Д. Норт).

Як справедливо зазначав Д. Болдвін [12], визначаю$
чи концепт безпеки, ця категорія й до сих пір є склад$
ною та суперечливою, і потребує відповідної концеп$
туалізації. Особливої актуальності набуває виявлення
детермінант, що впливають на забезпечення економіч$
ної безпеки країни пов'язано, перш за все, з виявлен$
ням тих причин, процесів умов, які, тією чи іншою мірою,
впливають на стан економіки, можуть стримувати або
перешкоджати її розвиток. В основу концепції економ$
ічної безпеки, закладається питання не про співвідно$
шення сил (економічних потенціалів), а досягнення ба$
лансу різних груп інтересів, наприклад, національних та
інтернаціональних. У разі порушення цієї рівноваги
взаємозалежність держав в економічній сфері з детер$
мінанти, що забезпечує, перетворюється на свою про$
тилежність — детермінанту, дестабілізуючу, що підри$
ває економічну безпеку.

Слід зазначити, що основним, визначальним факто$
ром економічної безпеки є відмінності і суперечливість
економічних інтересів. Під час оцінювання даного чин$
ника потрібно мати в увазі взаємозв'язок міжнародно$
го і національного рівнів. Поняття "загроза" і "безпека"
тісно пов'язані один з одним, неможливо провести по$
вне дослідження економічної безпеки, не вивчивши заг$
рози як економічні, так і неекономічні. Загроза взагалі,
а не тільки економічна, називається такою тому, що вона
чи створює загрозу руйнування об'єкта, або завдає йому
більш$менш значної шкоди. Під руйнуванням можна
розуміти, наприклад, позбавлення доступу до ресурсів,
що приводить до голодної смерті, або дезорганізацію
грошового обігу, що супроводжується розпадом госпо$
дарської системи країни, або втрату здатності уряду до
управління економікою. Складнощі виникають, коли
робиться спроба визначити рівень збитків, що дозволяє
говорити про загрозу економічної безпеки, але за яко$
го справа до руйнівних подій не доходить. У нормі еко$
номічні загрози є зворотною стороною економічного
виграшу і звичайною умовою діяльності в ринковому
конкурентному середовищі. Економічний збиток, що
заподіюється суб'єкту, може бути пов'язаний з його
нездатністю протистояти конкуренції і бути резуль$
татом його внутрішніх чинників, наприклад, поганого
управління. Збиток може бути і наслідком впливу
зовнішніх факторів — як свідомих дій з боку інших дер$
жав, так і стихійних. Стихійні події можуть мати при$
ватний характер, ставлячись до коливань на окремих
ринках, або загальний, будучи пов'язаними з дестабілі$
зацією світової економічної системи в цілому.

Загрозами економічної безпеки, на думку Х. Мау$
ля, є посилення небезпечних тенденцій розподілу су$

спільства та ескалація соціальних конфліктів, порушен$
ня зав'язків із постачальниками сировинних ресурсів [18,
с. 45]. "В умовах стагнації або економічного спаду будь$
яка загроза труднощів доступу до сировини, — конста$
тує Х. Мауль, — становить для уряду першочергову про$
блему" [4, с. 110]. Проте, з іншого боку, економічна без$
пека може мати і зворотну сторону: для експортерів
сировини зовнішні ринки стають особливо важливими
для забезпечення стабільного розвитку, соціального
миру, політичної стабільності. Про порушення безпеки
можна говорити в тому випадку, якщо припинення по$
ставок призведе до падіння рівня виробництва, в тако$
му випадку виробники сировини використовують націо$
нальну безпеку як виправдання протекціоністських за$
ходів.

К. Мердок у дослідженні, присвяченому досліджен$
ню економічних чинників як об'єктів безпеки, уточнює
причини, які сприяють виникненню загроз безпеки [19,
с. 82]. До яких він відносить зміни в обсягах та розподілі
доходів і багатства, що погіршують стан економічних
суб'єктів, та різкі зміни у рівні зайнятості, інфляції, до$
ступу на ринок, постачанні сировини, які уповільнюють
темпи економічного росту. Розділяє цю точку зору
Б. Грієр у роботі "Європейська економічна система", де
досліджено досвід планування економічної безпеки,
заснованої на аналізі структури господарських зв'язків
і типу виробництва з метою захисту національної еко$
номіки від зовнішніх впливів [15, с. 229]. В цьому дослі$
дженні пропонується вимірювати економічну безпеку
коливаннями динаміки ВНП, проводити оцінку впливу
різних детермінант на основі диференціального підхо$
ду.

Міжнародні політичні конфлікти безумовно
здійснюють вплив на розвиток національної економіки,
адже їх вплив залежить від економічного потенціалу
країни. Дослідженню такого впливу присвячено робо$
ту К. Холсті "Панування політики, зовнішня торгівля як
частина національної політики безпеки" [16, с. 653]. В
своїй роботі автор висловлює думку про підпорядкуван$
ня економічних інтересів політичній стратегії, що неми$
нуче призводить до неоптимальних економічних
зв'язків. Важливим при цьому є те, що безпека торгівлі
перетворюється в складову національної безпеки для
малих країн та не є такою — для великих. В процесі ук$
ріплення ділових економічних відносин та партнерства
вплив економічних детермінант посилюється і з'являєть$
ся тенденція виходу торгівлі з підпорядкування вимо$
гам національної безпеки. К. Холсті наголошує на тен$
денції роз'єднання політики й економіки поряд зі зрос$
танням ступеня довіри між партнерами. Вважає нега$
тивним, вплив протекціонізму на міжнародну економі$
чну безпеку держави безпеку, який є каталізатором
послаблення системи міжнародних економічних відно$
син.

Ще одною важливою детермінантою міжнародної
економічної безпеки є співвідношення автономії і взає$
мозалежності. Дослідженням даного аспекту присвяче$
но роботу Т. Ілгена "Автономія і взаємозалежність: ва$
лютні і торгові відносини між США і Західною Євро$
пою, 1958$—984 рр." [17, с. 56]. Автор приходить до вис$
новку, що посилення взаємозалежності є причиною змін
у правилах і процесах міжнародного обміну. При цьо$
му джерелом загроз міжнародної економічної безпеки
виступає не тільки надмірна автономія, але і жорстка
зовнішня політика.

X. Беренс і П. Ноак у праці "Теорії міжнародної
політики", [1, с. 79]. довводять, що коливання балансу
взаємозалежності має довгострокові наслідки, які че$
рез руйнування економічної безпеки окремої держави
призводять до диспропорцій міжнародної системи за$
галом.

Питання взаємозалежності як відображення проце$
су поглиблення інтернаціоналізації світових госпо$
дарських зв'язків знайшли відображення у праці Л. Ол$
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вея, Дж. Голдена і Р. Келлі, де розглядаються міжна$
родні аспекти економічної теорії національної безпе$
ки, оцінюється взаємозв'язок зростання вразливості
національної економіки залежно від розподілу ресурсів,
спеціалізації виробництва, структури та напряму товар$
них і капітальних потоків [20, с. 259]. Поглиблення взає$
мозалежності спричинило за собою модифікацію впли$
ву трьох взаємопов'язаних детермінант, що визначають
рівень міжнародної економічної безпеки країни —
структури товаропотоків, платіжного балансу й валют$
ного курсу. Загальновідомо, що в умовах вільної кон$
куренції структура товарообміну складається тільки під
впливом ціни та якості товарів, в свою чергу будь$яке
державне втручання у вигляді регулювання за допомо$
гою використання тарифів і квот обмежує ефективність
торгівлі. В умовах обмеженого доступу іноземних то$
варів на внутрішній ринок країни знижують темпи зро$
стання її ВВП та ефективність виробництва.

Поширеною є точка зору, згідно з якою далеко не
всі економічні загрози заслуговують того, щоб пов'язу$
вати їх з проблемою економічної безпеки. Велика час$
тина загроз, вважають її прихильники, пов'язана зі зви$
чайною, повсякденною економічною діяльністю і скла$
дає її витрати. Те, що в короткостроковому плані ви$
глядає загрозою, наприклад, ембарго на поставку на$
фти, в довгостроковій перспективі може обернутися
стимулом для більш раціональної енергетичної політи$
ки і прискорення технологічного розвитку. Збиток може
виражатися у втраті доходу або в знищенні цілих галу$
зей промисловості і все ж не виходити за рамки нор$
мальної конкурентної боротьби [13, с. 79; 5].

Особливе місце серед детермінант, що впливають на
національну економічну безпеку, займає ступінь залу$
чення країни в світову економіку. Вплив цього фактору
двоїстий. З одного боку, чим значніше частка країни у
світовій торгівлі, в експорті капіталу і технічного спри$
яння, тим більше у неї можливостей впливати на інші
країни, тобто тим більше її активна сила. Але, з іншого
— чим більше частка зовнішньої торгівлі по відношен$
ню до ВНП, чим сильніше проникнення іноземного ка$
піталу в економіку, тим більшою мірою країна схильна
до впливу ззовні, а це вже позначається на величині її
пасивної сили. Всі країни залежать від інших в отриманні
благ, необхідних їм для досягнення бажаного рівня
життя і темпів економічного розвитку. Вибір, який краї$
ни постійно роблять між ефективністю (добробутом) і
незалежністю (безпекою) нагадує про вічне проти$
стояння коротко$ і довгострокових інтересів країни.

У системі, в якій взаємопоглинання є нормою пове$
дінки, питання про виживання набуває для суб'єктів
першорядне значення у порівнянні з питанням про ефек$
тивність. Причому друге розглядається крізь призму
першого. Учасники таких відносин (і держави, і фірми)
більш стурбовані відносною силою, ніж абсолютною
вигодою. Перевага в розподілі вигід від співпраці розг$
лядається як перевага в безпеці. Передусім держави
стурбовані двома питаннями: по$перше, тим, щоб інші
не отримали більше вигід, ніж вони самі; по$друге, тим,
щоб не потрапити в залежність від обміну [5; 21]. У анар$
хічної системи, де діє принцип "допоможи собі сам",
ніхто не може примусити суб'єкта поставити інтереси
системи вище своїх власних, хоча всі суб'єкти можуть
розуміти, що для їх же блага було б доцільно поступи$
тися частиною своїх інтересів. Цього не відбувається
тому, що ні у одного з них немає впевненості в тому, що
інші слідуватимуть його прикладу, а для досягнення
ефекту необхідно, щоб всі учасники діяли таким чином.

Виникає явище, що отримало назву "дилема безпе$
ки". В науковій літературі з проблем безпеки одне з її
проявів трактується в світлі класичного прикладу з
теорії ігор, в якому обидва злочинці зізнаються і скоє$
ному ними злочині (випадок А), хоча отримали б менше
покарання, якби вони обидва не зізнавалися (випадок
Б). Нездатність домовитися і проблема взаємної недо$

віри проявляються в гонці озброєнь, учасники якої втя$
гуються в неї через побоювання, що їх потенційний про$
тивник отримає над ними перевагу, хоча всі вони вигра$
ли б, якби утрималися. Причому виграли б саме в без$
пеці, а не тільки у витратах, пов'язаних з її забезпечен$
ням. У результаті утворюється спіраль погоні за безпе$
кою, учасники якої своїми діями підштовхують один од$
ного до скоєння нових витків, нездатних у принципі пол$
іпшити їхнє становище.

Автори відзначають, що високий рівень взаємоза$
лежності вимагає оптимізації співвідношення рівня
спеціалізації кожної конкретної господарської одиниці
й вразливості економічної системи. Водночас висловлю$
ються різноманітні пропозиції для розв'язання пробле$
ми: від пасивного спостереження за втратою національ$
ної самостійності і створення заборонних бар'єрів до
активного одностороннього контролю торгової політи$
ки партнерів і колективного регулювання. Одним із ва$
ріантів забезпечення економічної незалежності є реал$
ізація програм, що забезпечують незалежність у
найважливіших сферах (організація управління запаса$
ми й резервами, скорочення споживання). Інший варі$
ант — пошук економічних важелів, які підсилювали б
політичний вплив. Проте об'єктивна обмеженість взає$
мозалежності перешкоджає досягненню абсолютної
економічної безпеки. Міжнародний обмін товарами й
послугами опосередковується валютними платежами,
тому обов'язковою умовою міжнародної стабільності є
вирівнювання платіжного балансу. Диспропорції плат$
іжних балансів особливо небезпечні, оскільки при стій$
ких торгових дефіцитах зростатиме і частка іноземно$
го капіталу в національній економіці або послаблюва$
тимуться позиції центральних банків, або знецінювати$
меться національна валюта. В умовах вільної конку$
ренції платіжний баланс вирівнюється автоматично. Але
прагнення захистити національну економіку від впливу
зрушень у міжнародній торгівлі обумовлює необхідність
регулювання структури зовнішніх платежів, заходи
яких містять ризик у відповідь дій інших держав, які по$
силюються з поглибленням взаємозалежності, що зни$
жує економічну безпеку.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є визначення рівнів та структурних

компонент економічної безпеки в сучасних умовах про$
сторової структури світового господарства.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Детермінанти впливу на економічну безпеку, в за$

лежності від джерела виникнення, можна поділити на:
об'єктивні і суб'єктивні. Об'єктивні виникають без участі
і мимо волі держави або її суб'єктів безпеки, незалеж$
но від прийняття фінансової кон'юнктури, наукових
винаходів, форс$мажорних обставин тощо. Їх необхід$
но розпізнати і обов'язково враховувати в процесі роз$
робки управлінських рішень. Суб'єктивні детермінанти
породжені навмисними або ненавмисними діями людей
в різних організаціях, у тому числі державних і міжна$
родних підприємствах конкурентів. Тому їх запобіган$
ня, багато в чому, пов'язано з впливом на суб'єктів еко$
номічних відносин. Залежно від можливості запобіган$
ня виділяють фактори форс$мажорні і не форс$мажорні.
Перші відрізняються непереборністю впливу (війни, ка$
тастрофи, надзвичайні лиха, які змушують вирішувати і
діяти всупереч наміру). Другі можна нівелювати своє$
часними і правильними діями. За ймовірністю настання
всі деструктивні детермінанти (виникнення зони ризи$
ку, виклик, небезпека, загроза) можна розділити на явні,
тобто реально існуючі, видимі, і латентні тобто прихо$
вані, ретельно замасковані, які важко виявляються. Вони
можуть з'явитися раптово, тому зменшення або припи$
нення їх впливу потребує додаткових заходів, зусиль і
коштів. Їх також можна класифікувати в залежності від
об'єкту впливу (власність, техніка, інформація, техно$
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логія); в залежності від природи виникнення (еко$
номічні, політичні, техногенні, екологічні, кримі$
нальні, правові, конкурентні, тощо); в залежності
від спричинених збитків (ті, що спричинили незначні
труднощі, масштабні труднощі, катастрофічні труд$
нощі). Також важливою класифікаційною ознакою
може бути визначення впливу в залежності від часу:
детермінанти безпосереднього впливу, ті, що мо$
жуть вплинути в короткостроковій перспективі (до
1 року), середньостроковій перспективі (після 1
року ) та просторові, ті що діють на певній території
(країна, регіон).

Для визначення детермінант, що сьогодні впли$
вають на стан міжнародної економічної безпеки
доцільно також використати підходи, що пропону$
ють авторитетні міжнародні організації, так,
Всесвітній економічний форум (ВЕФ), щорічно пуб$
лікує аналітичні звіти стосовно глобальних ризиків
[14], визначення яких дозволяє систематизувати
основні детермінанти впливу на міжнародну еконо$
мічну безпеку за категоріями у таблиці 1.

Половину небезпечних щодо можливого впли$
ву ризиків також складають екологічні проблеми, і
всі вони є в групі вірогідних на 2019 рік. Але перше
місце в цьому рейтингу все одно займає зброя ма$
сового знищення. Крім того, небезпечними назва$
но штучні екологічні проблеми і поширення інфек$
ційних захворювань. Варто зазначити, що зброя
масового знищення та екстремальні погодні явища
вже третій рік поспіль названо основними світови$
ми загрозами. А адже ще майже десять років тому
головні глобальні ризики носили виключно еконо$
мічний характер. У 2010 році це був обвал цін на
активи, в 2011 році — шторми і циклони (ймовірний
ризик) та фінансова криза. З 2012 по 2014 роки
найбільш імовірною детермінантою міжнародної
економічної безпеки називали розрив в доходах
населення, а найбільш небезпечною — системні
фінансові порушення і фінансову кризу. Після 2014
року характер глобальних ризиків змінився. Екс$
перти ВЕФ вважають основними загрозами міждер$
жавні конфлікти, неконтрольовану міграцію, кри$
зи водопостачання та кліматичні зміни.

Експерти британського журналу "The
Economist" склали новий рейтинг загроз світовій
економіці. У доповіді зазначено, що перспективи
світової економіки погіршуються. Експерти "The
Economist" вважають, що в 2019 році темпи її зрос$
тання сповільняться до 2,8% (у 2018 році приріст
склав 2,9%), а в 2020 році — до 2,6%.

У реальності темпи зростання можуть виявитися
навіть нижче прогнозованих, попереджає "The Eco$
nomist". На думку експертів, до такого результату
може привести реалізація кількох ризикових сце$
наріїв.

Найбільш серйозною загрозою світовій економіці
експерти вважають можливість переростання конф$
лікту між США і Китаєм у повномасштабну торговель$
ну війну. Ризик такого результату експерти назвали по$
мірним (інтенсивність ризику — 15 балів), зазначивши,
що реалізація такого результату буде мати вкрай важкі
наслідки. На думку експертів, у разі домовленості в ході
переговорів влади США і Китаю, є можливість уникнен$
ня ескалації конфлікту. Однак можна припустити, що
навіть в разі укладення угоди ризики збережуться, бо
будь$яка угода не зможе примусити Китай до такого
реформування торговельного балансу, якого домага$
ються США.

До детермінант розвитку міжнародної економічної
безпеки можна також віднести торгові конфлікти, які в
найближчі роки будуть загострюватися і на інших те$
риторіях та в інших регіонах, що призведе до скорочен$
ня обсягів глобальної торгівлі і, як наслідок, матиме
серйозний вплив на інфляцію, настрій у ділових колах,

настрій споживачів і зрештою на глобальне економічне
зростання.

Також можна зазначити, що існує імовірність вве$
дення деякими країнами масштабних імпортних мит і
субсидування місцевих виробників для боротьби з
міжнародним протекціонізмом.

Згідно з базовим прогнозом "The Economist", у най$
ближчі два роки економіці США вдасться уникнути гли$
бокої рецесії, хоча зростання ВВП країни сповільнить$
ся в 2019 році до 2,3%, а в 2020$м — до 1,5%. Проте екс$
перти попереджають, що спад може виявитися набага$
то сильнішим через уразливість фінансового сектора
США. Через довготривалий період наднизьких процен$
тних ставок корпоративний борг зріс майже до 47% від
ВВП, що перевищує максимум, досягнутий в ході світо$
вої фінансової кризи 2008—2009 років. Крім того, зни$
зилася якість боргу — більше половини корпоративно$
го боргу США має рейтинг BBB (найнижчий інвестицій$
ний рівень), а близько 60% кредитів видано без угод про
обслуговування.

Уповільнення економіки США, на думку експертів,
може привести до зростання числа компаній, що ско$
рочують обсяг інвестицій і чисельність персоналу і в той
же час зазнають труднощів з погашенням боргів, а та$

Таблиця 1. Детермінанти міжнародної економічної безпеки
країни

Джерело: складено актором на основі [2—4; 10].

Зо
вн
іш
ні

 

Фіскальні кризи. 
Безробіття або неповна зайнятість. 
«Мильні бульбашки» у великій економіці. 
Зрив фінансового механізму чи установи. 
Дефляція. 
Некерована інфляція. 
Стрімке зростання цін на енергетичні ресурси. 
Незаконна торгівля 

Економічні 
детермінанти 
 

В
ну
тр
іш
ні

 Надвисокий рівень тіньового сектору. 
Дефіцит державного бюджету і державного боргу. 
Енергетична залежність країни. 
Конкурентоспроможність національної економіки на 
внутрішньому і зовнішньому ринках 

Зо
вн
іш
ні

 Екстремальні погодні події. 
Невдача щодо пом’якшення кліматичних змін та 
адаптації. 
Втрата біорізноманіття та крах екосистеми. 
Стихійні лиха. 
Техногенні катастрофи 

Екологічні 
детермінанти 

В
ну
тр
іш
ні

 Вичерпання природних ресурсів. 
Погіршення стану довкілля 
 
 

Зо
вн
іш
ні

 Невдача регіонального чи глобального управління. 
Зрив національного управління. 
Державні крахи або кризи 
 

Геополітичні 
детермінанти 

В
ну
тр
іш
ні

 Міждержавні конфлікти. 
Терористичні атаки. 
Зброя масового знищення 
 

Зо
вн
іш
ні

 Масштабна вимушена міграція. 
Поглиблення соціальної нестабільності. 
Продовольчі кризи. 
Поширення інфекційних захворювань. 
Надмірна урбанізація 

Соціальні 
детермінанти 

В
ну
тр
іш
ні

 Якість життя. 
Ступінь диференціації доходів. 
Відсутність мінімальних соціальних гарантій у 
незахищених верств населення (пенсіонери, діти); 
Зростання частки населення з доходами, нижчими. 
за прожитковий мінімум у регіоні 

Технологічні 
детермінанти 

 Кібератаки. 
Побічні наслідки технологічного прогресу. 
Шахрайство або крадіжка даних. 
Критичний зрив інформаційної інфраструктури 
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кож до переоцінки їх рейтингів, що спо$
нукатиме інвесторів скорочувати вкла$
дення. Реалізація такого сценарію (його
ризик в "The Economist" оцінюють як по$
мірний — інтенсивність 12 балів, але
можливі наслідки оцінюються як важкі)
значно погіршить уповільнення світо$
вої економіки, з огляду на те, що бага$
то країн постраждають від спаду попи$
ту на їх товари в США і ослаблення по$
току інвестицій.

Аналітики агентства Moody's вва$
жають, що причиною наступної кризи
в США можуть стати швидкозростаючі
ризикові борги нефінансових компаній.
Експерти відзначають, що в 2018 році
економіки багатьох країн, що розвива$
ються постраждали від валютних криз,
а в 2019 році ситуація може погіршити$
ся (ризик помірний, інтенсивність — 12
балів). У найближчій перспективі мож$
ливою є широкомасштабна криза на
ринках, що розвиваються, яка може
виникнути через нові труднощі в дер$
жавах, економіки яких вже нестійкі через власні про$
блеми, а також внаслідок ескалації торгової війни між
США і Китаєм, відтоку іноземних інвесторів через пе$
реростання валютних криз в Аргентині і Туреччині в по$
вномасштабні банківські кризи на тлі зростання вартості
запозичень в іноземній валюті.

Водночас відтік капіталу з країн з ринком, що роз$
вивається може змусити країни з зовнішніми дисбалан$
сами піти на жорсткі заходи, а найбільш вразливі з них
опиняться в глибокій кризі. ВВП ринків, що розвивають$
ся різко впаде, що позначиться і на світовій економіці
та вплине на стан економічної безпеки багатьох країн.

Імовірність обвалу економіки КНР (у 2018 році її
ВВП, згідно з попередніми оцінками, зріс на лише 6,6%,
що стало найгіршим результатом за 28 років) експерти
вважають малоймовірним (інтенсивність ризику — 10
балів). Найбільш вразливим місцем економіки КНР в
"The Economist" вважають обсяг внутрішніх кредитів, що
перевищує 230% ВВП.

Експерти також попереджають, що якщо влада Ки$
таю не зможе зупинити уповільнення темпів економіч$
ного зростання, це призведе до різкого зниження світо$
вих цін на сировину, особливо на метали, що негативно
вплине на країни Латинської Америки, Близького Схо$
ду і Африки.

З огляду на зростаючу залежність західних вироб$
ників і ритейлерів від попиту в Китаї і на інших ринках,
що розвиваються, уповільнення економічного зростан$
ня в Китаї буде мати серйозні глобальні наслідки.

Таким чином, до топ$10 детермінант сучасного роз$
витку міжнародної економічної безпеки можна віднести:

різке підвищення цін на нафту в результаті виник$
нення дефіциту поставок;

початок військових дій через суперечки про прина$
лежність островів у Південно$Китайському морі — ар$
хіпелаг Спратлі (на нього претендують Китай, В'єтнам,
Тайвань, Малайзія, Філіппіни і Бруней), Парасельські
острови (претендують КНР, Тайвань і В'єтнам) і рифи
Скарборо (претендують КНР, Тайвань і Філіппіни);

нанесення серйозної шкоди великим сегментам
інтернету в результаті кібератак;

початок військових дій на Корейському півострові;
вихід Великобританії зі складу Євросоюзу без уго$

ди (no$deal Brexit);
початок банківської кризи в Італії через політичну

та фінансову нестабільність у країні.
Виходячи з того, що суб'єктно$об'єктні відношення

економічної безпеки реалізуються на декількох рівнях
ієрархії можна виокремити детермінанти впливу за
різними рівнями, які представлено у таблиці 2.

ВИСНОВКИ
Поділ загроз безпеки на внутрішні й зовнішні з

пріоритетністю внутрішніх загроз; неринкове поход$
ження економічної безпеки, оскільки загрози безпеки
викликані не лише економічним розвитком, а й суб$
'єктивно$функціональними загрозами внаслідок не$
доліків регулювання і недосконалості стратегії ре$
форм, поширення корупційних проявів, тінізації еко$
номіки; необхідність визначення граничних значень
індикаторів безпеки для застосування дієвих методів
виявлення критичних точок розвитку та регулювання
відтворювального процесу; відображення критерію
безпеки економіки у прогнозах і стратегіях розвитку
держави.

До внутрішніх детермінант доцільно віднести заг$
розаи мікро$ та мезоекономічного рівня системної
ієрархії, усі інші — до зовнішніх. Внутрішні детерм$
інанти виникають під впливом поточного стану еко$
номіки країни або регіону. Якщо в регіоні чи зага$
лом у країні відсутня політика, спрямована на ефек$
тивний розвиток виробничої та соціальної сфери,
при цьому загострені економічні, політичні, еко$
логічні проблеми, то існує імовірність впливу детер$
мінант, дестабілізації національної та регіональної
економіки.

Джерелами зовнішніх загроз є низький рівень
ефективності економіки, конкурентоспроможності
промисловості, негативні тенденції соціально$еконо$
мічного розвитку, тобто внутрішні джерела. У макро$
економічному сенсі загрози полягають у відсутності
єдиної структурної політики, недосконалості фінан$
сово$бюджетної системи регіонів, вичерпанні природ$
них ресурсів та погіршенні стану довкілля, криміналі$
зації економіки. Усунення загроз можливе лише за
умови проведення цілеорієнтованої на безпеку націо$
нальної політики з чітко виокремленими зобов'язан$
нями уряду й територій під жорстким контролем дер$
жавного управління, що потребує подальших дослід$
жень.
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рівень Рівень регіону Структурний 

компонент Об’єкт захисту Детер-
мінанти

Глобальний  Глобальні 
регіони 
(метарегіони) 

Глобальна 
економічна 
безпека 

Світовий 
економічний порядок, 
сталий розвиток 

Наднаціональний
 

Мегарегіони Міжнародна 
економічна 
безпека 

Економіка та інтереси 
інтеграційного 
об’єднання  

Державний  Макрорегіони  Національна 
економічна 
безпека 

Національна 
економіка, 
національні інтереси 

зо
вн
іш
ні

 

Мезорегіони Економічна 
безпека регіонів, 
міст 

Економіка міста, 
економіка регіону 

Внутрішньо-
державний  

Мікрорегіони Економічна 
безпека суб’єкта 
господарювання  

Економіка 
підприємства, 
установи, організації 

Базовий Безпека 
особистості 

Людина та її потреби 

вн
ут

рі
ш
ні

 

Таблиця 2. Ієрархія рівнів та структурні компоненти економічної безпеки в
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Джерело: складено автором на основі джерела  [6].
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COMPONENTS OF FORMATION OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN ENTERPRISES
OF ENGINEERING SERVICES

Обгрунтовано доцільність формування систем управління якістю в контексті вимог міжнародних стан;

дартів ISO 9001:2015 на підприємствах сфери інжинірингових послуг та доведено, що вона має бути інтег;

рована в загальний менеджмент компаній, спрямована на забезпечення належної якості робіт/послуг,

підвищення їх конкурентоспроможності. Розроблено складові формування системи управління якістю

інжинірингового підприємства, до яких віднесено такі види забезпечення: техніко;технологічне, кадро;

ве, нормативне, організаційне, методологічне, фінансове, інформаційне, інтелектуальне, документаль;

не. Наведено характеристику кожної складової та визначено ступінь впливу на процеси формування

систем управління якістю інжинірингових компаній. Доведено, що техніко;технологічне забезпечення

спрямоване на ефективну організацію процесів виконання робіт у сфері інжинірингу із застосуванням

сучасного обладнання та впровадження новітніх технологій з метою забезпечення конкурентоспромож;

ності підприємств. Заслуговує на увагу кадрове забезпечення як чинник успішної діяльності й розвитку

інжинірингових підприємств, оскільки від рівня кваліфікації персоналу, його компетентності, інтелек;

ту, мотивації, прагнення до навчання залежить якість та конкурентоспроможність робіт/послуг. Підкрес;

лено, що методологічне забезпечення формування системи управління якістю інжинірингового підприє;

мства сьогодні є проблемою та потребує зусиль професійних консультантів або спеціалістів з систем

якості, здатних організувати та координувати діяльність у цій сфері. Наголошено, що інтелектуальне

забезпечення складається з людських ресурсів (інтелектуальної сили) та інтелектуальних ресурсів (інте;

лектуальної продукції, яка є результатом розумової, інтелектуальної праці фахівців компанії) і є запору;

кою успішної діяльності інжинірингового підприємства. Надано характеристику організаційному, інфор;

маційному, правовому та документальному забезпеченню системи управління якістю підприємства сфе;

ри інжинірингових послуг. Визначено підсистеми, що впливають на якість виконання бізнес;процесів

інжинірингового підприємства як важливих процесів системи управління якістю.

The feasibility of forming quality management systems in the context of the requirements of international

standards ISO 9001:2015 at the engineering services enterprises is substantiated and it is proved that it should

be integrated into the general management of the companies aimed at ensuring the proper quality of works /

services, enhancing their competitiveness. The components of forming the quality management system of an

engineering enterprise have been developed, which include the following types of support: technical,

technological, personnel, regulatory, organizational, methodological, financial, information, intellectual, and

documentary. The characteristics of each component are given and the degree of influence on the processes of

formation of quality management systems of engineering companies is determined. It is proved that the technical

and technological support is aimed at efficient organization of processes of performing works in the field of

engineering with the use of modern equipment and introduction of the latest technologies in order to ensure the

competitiveness of enterprises. It is noteworthy that staffing is a factor in the successful operation and

development of engineering enterprises, since the quality and competitiveness of works / services depends on
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Забезпечення належної якості виконання робіт/по$

слуг та конкурентоспроможності підприємств сфери
інжинірингових послуг можливе завдяки формуванню
та впровадженню систем управління якістю (СУЯ) в кон$
тексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
Сьогодні неможливим для підприємств є вихід на міжна$
родні та європейські ринки без наявності сертифікату
СУЯ на відповідність вимогам зазначеного стандарту.

Інтеграція України в європейську та світову еконо$
мічну спільноту вимагає від підприємств, науковців, уря$
довців всіх рівнів наполегливої і цілеспрямованої робо$
ти щодо забезпечення високої якості та конкуренто$
спроможності вітчизняних товарів, виконаних робіт і
послуг. Без відповідної державної політики, спрямова$
ної на всебічну підтримку вітчизняного бізнесу, у тому
числі, шляхом розробки та впровадження різноманіт$
них інструментів управління якістю сьогодні вкрай важ$
ко досягти успіху. Формування ефективних СУЯ є пріо$
ритетним напрямком діяльності підприємств, засобом
досягнення ключових цілей бізнесу та потребує розроб$
ки методологічних аспектів, науково$обгрунтованого та
практично$орієнтованого інструментарію [1].

Під час вирішення методологічних завдань, необхі$
дних для формування ефективних СУЯ інжинірингових
підприємств, доцільно акцентувати увагу на їх складо$
вих.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань щодо формування систем
управління якістю присвячені роботи таких вчених: Ди$
кань О.В. [3], Кудінової М.М. [4], Богацької Н.М. [5],
Сінатор С.М. [6], Derek P. Atherton [7], Шаповала О.Ф.
[8], Денисенко М.П., Голубєва Т.С., Колос І.В. [9],
Нємий С.В. [10]. Дикань О.В. досліджує основні пробле$
ми впровадження системи якості продукції на промис$
лових підприємствах, окреслено трирівневу систему
стратегічних орієнтирів удосконалення системи управ$
ління якістю. Кудінова М.М. вивчає сучасні інструмен$
ти мотивації праці та їх вплив на результативність діяль$
ності працівників підприємств. Богацька Н.М., Вербсь$
ка М. та Сінатор С.М. акцентують увагу на основних
факторах, що впливають на формування кадрового по$
тенціалу підприємства. Шаповал О.Ф. досліджує про$
блему організації та використання інформаційних ре$
сурсів Екстеншн сервісу в Україні. Денисенко М.П., Го$
лубєва Т.С., Колос І.В. розглядають інформаційне за$
безпечення управління підприємством, його складові в
умовах змішаної економіки та обгрунтовують інформа$
ційну базу щодо інноваційно$інвестиційної діяльності
підприємства. Нємий С.В. досліджує сучасні міжнародні

the level of staff qualification, competence, intelligence, motivation, commitment to training. It is emphasized

that the methodological support of forming the quality management system of an engineering enterprise is a

problem today and requires the efforts of professional consultants or specialists in quality systems, able to organize

and coordinate activities in this field. It is emphasized that intellectual support consists of human resources

(intellectual power) and intellectual resources (intellectual production, which is the result of the intellectual and

intellectual work of the company's specialists) and is the key to the successful activity of the engineering

enterprise. Characteristics of organizational, information, legal and documentary maintenance of the quality

management system of the engineering services enterprise are given. The subsystems that influence the quality

of the business processes of the engineering enterprise as important processes of the quality management system

are defined.

Ключові слова: міжнародний стандарт ISO 9001:2015, сфера інжинірингових послуг, складові формуван�
ня системи управління якістю, бізнес�процеси, підсистеми.

Key words: international standard ISO 9001:2015, sphere of engineering services, components of quality
management system formation, business processes, subsystems.

і вітчизняні нормативні вимоги щодо системи управлін$
ня якістю, розроблено методологію її створення, вра$
ховуючи практичний досвід впровадження системи
управління якістю на машинобудівному підприємстві.
Проте недостатньо вивчено питання щодо складових
формування систем управління якістю на підприємствах
сфери інжинірингових послуг у контексті вимог міжна$
родного стандарту ISO 9001:2015.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення складових формування

систем правління якістю підприємств сфери інжинірин$
гових послуг у контексті вимог міжнародного стандар$
ту ISO 9001:2015.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Згідно з вимогами стандарту ISO 9001:2015 (ДСТУ

ISO 9001:2015), СУЯ має містити взаємоузгоджені про$
цеси, які інтегровані в загальний менеджмент підприє$
мства. Очевидно, цей факт має важливе значення щодо
позиціонування СУЯ як важливого інструменту веден$
ня успішного бізнесу. Модель у стандарті ISO 9001:2015
створена на основі процесного підходу, із застосуван$
ням циклу Демінга, який містить чотири основні функції:
планування, виконання, моніторинг, оцінка та коригу$
вальні дії (поліпшення). Проте така модель процесів СУЯ
лише окреслює вимоги стандарту ISO 9001:2015, але
повністю не забезпечує інтеграцію в загальний менед$
жмент підприємства [2].

Зважаючи на те, що система управління підприєм$
ством спрямована на виконання основних бізнес$про$
цесів, розроблено складові формування СУЯ з визна$
ченням видів забезпечення та комплексу підсистем, які
взаємопов'язані між собою та спрямовані на забезпе$
чення якості здійснення бізнес$процесів компаній сфе$
ри інжинірингу (рис. 1).

До основних складових формування системи уп$
равління якістю (СУЯ) інжинірингового підприємства
віднесено такі види забезпечення: техніко$технологі$
чне, кадрове, нормативно$правове, організаційне,
методологічне, фінансове, інформаційне, інтелекту$
альне, документальне. Розглянемо більш детально
кожну з них.

Для підвищення рівня кадрового забезпечення до$
цільно впроваджувати регіональну політику щодо за$
лучення закладів вищої освіти до підготовки спеціалістів
у галузі якості.

Регіон потребує спеціалістів, які будуть допомага$
ти підприємствам розробляти та впроваджувати систе$
ми якості, програми забезпечення якості та фахівців, які
матимуть знання в галузі забезпечення якості на всіх
етапах виконання робіт/ послуг [3].
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Підсистема стимулювання
та мотивації персоналу віді$
грає важливу роль у забезпе$
ченні якісного виконання
робіт/послуг. Соціальне за$
безпечення працівників, роз$
виток їхньої особистості, збе$
реження здоров'я є умовою
успішної діяльності органі$
зації.

Як мотиваційний ресурс
управління соціально$орієн$
тована кадрова політика під$
приємства та пов'язані з нею
соціальні послуги повинні
сприяти тому, щоб працівник
задовольняв свої потреби,
інтереси та ціннісні орієнтації.
Можна виділити такі основні
цілі соціальної політики:

— ототожнення працівни$
ка зі своїм підприємством (за$
доволення потреби в причет$
ності до підприємства);

— особисті цілі й бажання
працівників збігаються з ціля$
ми підприємства або відповіда$
ють їм;

— зростання продуктив$
ності праці і бажання пра$
цівників трудитися;

— соціальна захищеність
працівників;

— поліпшення моральної
атмосфери на підприємстві,
формування сприятливого
соціально$психологічного клі$
мату;

— зростання іміджу під$
приємства в очах працівників і
суспільства [4].

 Підсистема управління
кадровим потенціалом спря$
мована, насамперед, на його
формування. Формування кад$
рового потенціалу — це важ$
лива функція роботи будь$
якого підприємства. Від своєчасного та повного вирі$
шення соціально$економічних та організаційних завдань
багато в чому залежить ефективність його роботи. Го$
ловна мета формування кадрового потенціалу — звес$
ти до мінімуму резерв потенційних можливостей, який
обумовлений розбіжностями якостей, що потенційно
сформувалися у процесі навчання здібностей до праці
та особистих якостей з можливістю їх використання у
процесі виконання конкретних видів робіт, потенційній
та фактичній зайнятості в кількісному та якісному відно$
шенні [5].

 В умовах ринку раціональне використання кадрово$
го потенціалу полягає в більш повному виявленні й реал$
ізації здібностей кожного працівника підприємства, на$
данні праці творчого характеру, підвищенні професійно$
кваліфікаційного рівня працівників за рахунок стимулю$
вання й оцінки внеску кожного працівника в кінцевий
результат. На процес формування кадрового потенціа$
лу підприємства впливають різні фактори внутрішнього
та зовнішнього середовища, найбільш вагомими з яких є:

— науково$технічний прогрес, який впливає на тех$
нічну оснащеність робочого місця, рівень використан$
ня науково$технічних досягнень, та вимагає додаткових
знань працівників, і, відповідно, підвищення рівня їхньої
кваліфікації;

— техніко$економічні фактори — впливають на
інтенсивність використання праці та визначають, у який

спосіб підприємства будуть використовувати кадровий
потенціал працівників;

— соціально$економічні фактори підвищують інтен$
сивність праці, додають їй творчий характер;

— кадрова політика підприємства, яка визначає ге$
неральну лінію й принципові настанови в роботі з пер$
соналом на довготривалу перспективу, основа мета якої
— зберегти кадровий потенціал підприємства для забез$
печення його функціонування;

— професійно$кваліфікаційні фактори, до яких на$
лежать рівень освіти, кваліфікація та зміни професій$
но$кваліфікаційної структури підготовки, перепідготов$
ки та підвищення кваліфікації персоналу;

— морально$етичні норми, адже колектив діятиме
ефективніше та продуктивніше за умов вищої мораль$
ності та відповідної етики [6].

 Якість виконання робіт/послуг підприємствами
сфери інжинірингу, ефективність їхньої діяльності за$
лежить від стану технічного забезпечення. Технічного
оновлення потребують майже всі підприємства сфери
інжинірингу, адже без упровадження сучасних
новітніх технологій їхня діяльність є неконкурентосп$
роможною. Необхідним заходом для збереження рен$
табельності підприємств сфери інжинірингу є правиль$
на організація виробничого циклу, що передбачає
підбір сучасного обладнання, яке дозволяє проводити
цей процес на якісному рівні з мінімізацією витрат та
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Рис. 1. Складові формування системи управління якістю інжинірингового
підприємства

Джерело: власна розробка автора.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/2019130

втрат. Управління цим процесом обов'язково повинне
включати визначення проблемних місць виробничого
процесу та дослідження можливостей їх усунення чи
зниження негативного впливу на діяльність підприєм$
ства.

В умовах сучасної економіки створений новий виг$
ляд економічної діяльності — бізнес$інжиніринг як тех$
нологія побудови й розвитку бізнес$систем, заснована
на інженерному підході. У його основі лежить застосу$
вання нових моделей, точних креслень організації діяль$
ності. Це не економічні бізнес$моделі, тобто інвестиційні
бізнес$кейси, які прораховують економічну вигоду від
розвитку бізнесу в передбачуваній довготривалій перс$
пективі, а моделі організаційні, у рамках яких відбу$
вається проектування нових бізнес$процесів і структур
під нові стратегічні ідеї. Такі моделі дозволяють орга$
нізатору передбачити всі істотні зв'язки між елемента$
ми бізнес систем, а також можливі наслідки ухвалених
рішень [7].

 Методологічне забезпечення впровадження СУЯ
у сфері інжинірингу сьогодні є недостатнім і характе$
ризується, в основному, застосуванням теоретичної та
методологічної бази, які були створені в умовах адмі$
ністративно$планової економіки та які дуже
відрізняється від тих, що застосовуються зараз в усь$
ому світі. Розробка та впровадження методологічних
аспектів формування СУЯ інжинірингового підприєм$
ства можливі за умови об'єднання зусиль професійних
організацій у сфері якості з метою вироблення стра$
тегії спільних дій для розвитку ринку послуг у цій
сфері, за наявності висококваліфікованого фахівця з
управління якістю, який буде відповідати сучасним
потребам.

 Інтелектуальне забезпечення складається з
людських та інтелектуальних ресурсів та є надзвичай$
но важливим у діяльності інжинірингового підприє$
мства. Людські ресурси (кількість працівників) мож$
на розглядати як інтелектуальну силу, а інтелекту$
альні ресурси — як інтелектуальну продукцію, що є
результатом розумової, інтелектуальної праці
фахівців компанії. Це продукт творчих розумових
зусиль, що має змістовне значення для певного інте$
лектуально підготовленого кола осіб. Накопичення
інтелектуальних ресурсів здійснюється в процесі
їхнього розвитку, коли створюється нова інтегрова$
на якість, яка базується на взаємодії інтелектуально$
го потенціалу працівників та створення колективних
знань. У ході накопичення інтелектуального забезпе$
чення (потенціалу) в підрозділах інжинірингового
підприємства відбуваються постійні перетворення
знань у вигляді спіралевидного потоку знань. Такий
процес обумовлює перетворення інтелектуальної
діяльності фахівців служб в особливий бізнес$процес,
метою якого є швидке отримання нових знань та
підвищення якості виконання робіт/послуг порівня$
но з партнерами [8].

 Організаційне забезпечення формування СУЯ
підприємства сфери інжинірингу розглядається як
скоординована в часі та просторі сукупність процесів
і дій із застосуванням відповідних ресурсів, необхід$
них для планування та виконання робіт щодо розроб$
ки СУЯ.

Організаційний супровід механізму формування
СУЯ інжинірингової компанії передбачає сукупність
вимог та умов, що визначають організаційні аспекти
функціонування механізму, а саме визначення:

— цілей формування СУЯ;
— виконавців, які будуть задіяні у створенні СУЯ

підприємства;
— термінів та послідовності здійснення заходів щодо

формування СУЯ;
— формалізованих вимог до конкретних посад;
— критеріїв підбору робочої групи для створення

СУЯ компанії.

 Під інформаційним забезпеченням СУЯ підприєм$
ства будемо розуміти сукупність даних, організацію їх
введення, обробку, збереження та накопичення, пошу$
ку, а також поширення в межах компетенції зацікавле$
ним особам у зручному для них вигляді. Виходячи із за$
пропонованого визначення, вважаємо за доцільне виді$
ляти три складові в системі інформаційного забезпечен$
ня СУЯ компанії, а саме:

— інформаційні ресурси,
— інформаційні технології,
— технічні засоби та програмне забезпечення [9].
 Цілями інформаційного забезпечення СУЯ інжині$

рингового підприємства є:
— ухвалення обгрунтованих управлінських рішень

щодо формування СУЯ підприємства;
— узгодження дій робочої групи та всіх відповідаль$

них посадових осіб щодо питань створення та впровад$
ження СУЯ компанії;

— створення інформаційних систем, орієнтованих
на ефективну взаємодію персоналу щодо формування
СУЯ всередині підприємства та із зовнішнім середови$
щем.

Підсистема комунікацій та інформаційного забез$
печення передбачає створення інформаційного порта$
лу щодо вимог до СУЯ, нинішніх СУЯ, організацій, які
сприяють розробці та впровадженню систем управлін$
ня, рейтинги підприємств відповідно до рівня якості ви$
конання робіт/ послуг тощо.

Нормативне забезпечення формування СУЯ інжи$
нірингового підприємства здійснюється шляхом вичер$
пного визначення всіх процесів, необхідних для СУЯ, та
їхнього застосування в компанії. Водночас створюєть$
ся необхідна нормативна база підприємства, визнача$
ються стандарти міжнародного, регіонального, націо$
нального та галузевого рівня, дотримання яких необхі$
дне для виконання робіт (надання послуг) із заданими
характеристиками ознак якості. Доцільним є розроблен$
ня стандартів підприємства (СТП), методичнх і робочих
інструкцій з якості, які регламентують реалізацію про$
цесів СУЯ компанії, відповідальність виконавців, взає$
мовідносини між її структурними підрозділами тощо
[10].

Документальне забезпечення дає змогу підприєм$
ству довести відповідність її СУЯ вимогам стандарту
ДСТУ ISO 9001:2015. Документована інформація СУЯ
має розроблятися так, щоб вона простежувалася та була
зрозумілою як для її аудиторів, так і для користувачів.
Водночас обсяг документації залежить від розміру
підприємства та видів її діяльності, складності процесів
і їхньої взаємодії, компетентності персоналу тощо. До$
кументована інформація СУЯ підприємства має відпов$
ідати вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.
Потрібно, щоб система управління якістю організації
охоплювала: a) задокументовану інформацію, яку по$
требує цей стандарт; b) задокументовану інформацію,
яку організація вважає необхідною для результатив$
ності системи управління якістю. Під час створювання
та актуалізування задокументованої інформації орга$
нізація повинна забезпечувати: a) належні ідентифіка$
цію та опис (наприклад назва, дата, автор, номер для по$
силання); b) належний формат (наприклад мова, версія
програмного засобу, графічні зображення) і носії (на$
приклад паперовий, електронний); c) належні аналізу$
вання та схвалення з погляду придатності й адекват$
ності. Задокументовану інформацію зовнішнього поход$
ження, яку організація вважає необхідною для плану$
вання та функціювання СУЯ, потрібно ідентифікувати
в належний спосіб і контролювати [11].

Згідно з вимогами стандарту ДСТУ ISO 9001:2015
підприємство повинно визначити:

— необхідність моніторингу та вимірювання;
— методи моніторингу, вимірювання, аналізу та

оцінювання, необхідні для забезпечення ймовірних ре$
зультатів;
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— час проведення моніторингу та вимірювання;
— періодичність аналізу й оцінювання результатів

моніторингу та вимірювання. Підприємство повинно
оцінювати дієвість і результативність СУЯ, а також збе$
рігати відповідну задокументовану інформацію як до$
каз отриманих результатів.

Підсистеми моніторингу та контролю спрямовані на
виконання функцій щодо захисту прав споживачів, оцін$
ки діяльності підприємства за результатами моніторин$
гу. Основним завданням цієї підсистеми є контроль за
якістю виконання робіт/послуг підприємством, визна$
чення їхньої відповідності державним та міжнародним
вимогам.

ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

ДОСЛІДЖЕНЬ
Оскільки модель процесів СУЯ у міжнародному

стандарті ISO 9001:2015 лише окреслює його вимоги,
але повністю не забезпечує інтеграцію в загальний ме$
неджмент підприємства, розроблено складові форму$
вання СУЯ з визначенням видів забезпечення та ком$
плексу підсистем, які спрямовані на забезпечення
якості виконання бізнес$процесів компаній сфери
інжинірингу. Це дозволить інжиніринговим підприє$
мствам формувати ефективні СУЯ, інтегровані з сис$
темою управління підприємством, як того вимагає
стандарт ISO 9001:2015. Практична значущість поля$
гає у доцільності застосування складових формуван$
ня СУЯ у діяльність підприємств сфери інжиніринго$
вих послуг з метою інтеграції із загальним менедж$
ментом компаній.

Напрямом подальших досліджень є експертне оці$
нювання процесів СУЯ інжинірингових підприємств.
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BUDGETING AS A TOOL FOR SOCIAL DEVELOPMENT

У статті розкрито економічну сутність бюджетної системи в інституційному середовищі, визначено інсти;
туційну модель бюджетної політики та напрями підвищення її ефективності з урахуванням трансакційних
витрат у системі державного регулювання соціально;економічного розвитку суспільства. Визначено, що бюд;
жетна політика має будуватися на основі науково обгрунтованої концепції розвитку бюджетних відносин у
складі фінансової політики, спрямованої на створення умов для підвищення якості державних послуг, соц;
іально;економічного розвитку країни та територій. Розглянуто питання формування та здійснення бюджетної
політики як складової державного регулювання суспільного розвитку, що має грунтуватися на підходах спря;
мованих на досягнення фінансово;економічної збалансованості, дієвості економічних перетворень, забезпе;
чення економічного розвитку країни та адміністративно;територіальних одиниць. Показано, що розвиток сус;
пільства зумовлює необхідність відповідних інституційних змін у взаємовідносинах між учасниками бюджет;
ного процесу та підвищення ефективності бюджетної політики у системі державного регулювання економіки.
Від якості та своєчасності прийняття рішень щодо управління державними фінансами залежить збалансо;
ваність бюджетної системи та результативність бюджетного регулювання. Дістали подальшого розвитку підхо;
ди щодо формування бюджетної політики,запровадження відповідних бюджетних інструментів і механізмів
у системі інституційного середовища суспільства, основні засади регуляторного механізму бюджетної політи;
ки, з врахуванням складових, що впливають на її формування та реалізацію як взаємопов'язаних інститутів,
які визначають особливості бюджетної системи, її розвитку та дію яких у сукупності спрямовано на створен;
ня умов для забезпечення соціально;економічного розвитку держави та поліпшення добробуту громадян. Удос;
коналено положення щодо особливостей формування та реалізації пріоритетів бюджетної політики в умовах
економічних перетворень, що сприятиме підвищенню ефективності використання бюджетної системи як дієво;
го інструменту розвитку суспільно;економічних відносин; підходи до визначення пріоритетів бюджетної пол;
ітики на середньострокову перспективу з урахуванням запасу стійкості бюджетної системи,основних напрямів
соціально;економічного розвитку суспільства, що сприятиме підвищенню рівня динамічної збалансованості
бюджету.

The article describes the economic nature of the budget system in the institutional environment, identifies the
institutional model of budget policy and directions of increasing its effectiveness, taking into account transaction
costs in the system of state regulation of socio;economic development of society. It has been determined that the
budget policy should be based on a scientifically sound concept of the development of budgetary relations within the
financial policy, aimed at creating conditions for improving the quality of public services, socio;economic development
of the country and territories. The issues of budget policy formation and implementation as a component of state
regulation of social development are considered, which should be based on approaches aimed at achieving financial
and economic balance, efficiency of economic transformations, ensuring economic development of the country and
administrative and territorial units. It is shown that the development of society causes the necessity of corresponding
institutional changes in the relations between the participants of the budget process and improvement of the
effectiveness of budget policy in the system of state regulation of the economy. The quality and timeliness of decision;
making on the management of public finances depend on the balance of the budget system and the effectiveness of
budgetary regulation.

Approaches to budgetary policy making, introduction of appropriate budgetary instruments and mechanisms in
the system of the institutional environment of the society, basic principles of the regulatory mechanism of budgetary
policy have been further developed, taking into account the components that influence its formation and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для реалізації соціально$економічних пріоритетів

розвитку країни необхідним є підвищення якісного рівня
функціонування бюджетної системи, у тому числі за$
провадження середньострокового бюджетного плану$
вання у розрізі головних розпорядників бюджетних
коштів, бюджетних програм, удосконалення методоло$
гічних засад програмно$цільового методу планування
бюджету, застосування дієвих підходів управління дер$
жавними фінансами. Удосконалення державної
підтримки галузей економіки є важливим завданням
виходячи з необхідності забезпечення економічного
зростання та досягнення результатів, які передбачені
загальнодержавними та регіональними цільовими про$
грамами. Бюджетне регулювання у сфері видатків є важ$
ливою складовою фінансової політики, яка суттєво
впливає на соціально$економічний розвиток адмініст$
ративно$територіальних одиниць та держави загалом.
Від якості та своєчасності прийняття рішень щодо фор$
мування бюджетних видатків залежить збалансованість
державних фінансів, рівень ефективності державного
регулювання економічних процесів. Через видатки бюд$
жету здійснюється вплив на формування величини
фондів споживання та нагромадження, необхідні зміни
структури галузей економіки та відповідно виробницт$
ва, рівень підтримки та розвиток соціальних стандартів.
Бюджетна політика визначає і регулює темпи зростан$
ня бюджетних видатків, їх структуру та обсяги, як за$
галом, так і за окремими напрямами, бюджетними про$
грамами. Важливим є визначення пріоритетів та ступінь
забезпечення фінансування програм суспільного роз$
витку. Вагомим є підвищення ролі бюджетної політики
в системі державного регулювання економіки. Механізм
формування обсягу та структури доходів і видатків бюд$
жету є важливою складовою бюджетного регулювання
для забезпечення розвитку суспільства. Важливим є
підвищення ефективності видатків бюджету як дієвого
інструменту впливу на розвиток суспільства, на сучас$
ному етапі розвитку державних фінансів. Економічна
сутність ефективності державних видатків як складо$
вої системи бюджетного регулювання соціально$еконо$
мічного розвитку країни полягає у сукупності досягну$
тих результативних показників, що відповідають основ$
ним цілям та завданням бюджетних призначень з ура$
хуванням обсягу здійснених видатків бюджету, дієвості
інституційних перетворень розвитку економічного се$
редовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених щодо бюджетної політики суспільного розвит$
ку можна назвати праці Дж. Б'юкенена, В. Нордхауса
[6], В. Танзі, Дж. Тейлора, П. Самуельсона [6], Дж. Стіг$
ліца. Питання формування бюджету досліджуються у
працях вітчизняних вчених: І. Запатріної [4], Т. Канєвої
[1; 4], Л. Лисяк [3], А. Мазаракі [4], В. Макогон [1; 4; 5;
9], А. Максюти, А. Мярковського, І. Луніної, І. Лютого

implementation as interrelated institutions that determine the peculiarities of the budgetary system whose development
and actions, in the aggregate, are aimed at creating conditions for ensuring the socio;economic development of the
state and improving welfare hromadyan.Udoskonaleno position in relation to the features of formation and
implementation priorities of fiscal policy in terms of economic reforms that will improve the efficiency of budget system
as an effective instrument of socio;economic relations; approaches to determining the priorities of budgetary policy in
the medium term, taking into account the stability of the budgetary system, the main directions of socio;economic
development of society, which will contribute to improving the level of dynamic balance of the budget.

Ключові слова: формування бюджету, бюджетна система, бюджетне регулювання, бюджетна політика,
бюджетний механізм, суспільний розвиток.

Key words: budgeting, budgetary system, budgetary regulation, budgetary policy, budgetary mechanism, social
development.

[7], М. Пасічного [1; 4; 10], В. Федосова [2], І. Чугунова
[1; 4; 8—10], С. Юрія [2] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності форму$

вання бюджету як інструменту суспільного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Бюджет є вагомою складовою системи фінансового

регулювання економіки, його збалансованість, опти$
мальність є однією з основних умов економічного зрос$
тання. Обсяг і порядок утворення основного централі$
зованого державного грошового фонду в сукупності з
напрямами і методами використання цих коштів ство$
рюють умови для виконання органами влади управлінсь$
ких функцій, що суттєво впливають на досягнення цілей
системи бюджетного регулювання. Бюджетне регулю$
вання знаходить прояв через складові регуляторного
механізму бюджетної політики у сфері доходів, видатків
та міжбюджетних відносин. Бюджетна політика має бу$
дуватися на основі науково обгрунтованої концепції
розвитку бюджетних відносин у складі фінансової полі$
тики, спрямованої на створення умов для підвищення
якості державних послуг, соціально$економічного роз$
витку країни та територій. Бюджетна система є вагомою
складовою державного регулювання соціально$еконо$
мічного розвитку суспільства. Становлення фінансових
відносин відбувається в умовах трансформації еконо$
міки, яка є передумовою і одночасно об'єктом їх впли$
ву. Виходячи зі стратегії розвитку економіки, пов'яза$
ної з підвищенням рівня її ендогенної складової, не$
обхідні відповідні інституційні зміни у системі фінансо$
во$бюджетного регулювання економіки, що формуєть$
ся у певному інституційному середовищі та є сукупніс$
тю таких фінансово$бюджетних і економічних складо$
вих, як дохідна частина бюджету, видаткова частина
бюджету, дефіцит бюджету, державний борг, податко$
ве регулювання, міжбюджетні відносини, економічні
процеси в країні, зовнішнє економічне середовище та
взаємозв'язки між ними. Бюджет як суспільно$еконо$
мічна категорія відображає відповідні відносини у про$
цесі розподілу та перерозподілу валового внутрішньо$
го продукту з приводу вироблення, розподілу, спожи$
вання послуг та регулювання соціально$економічного
розвитку з метою задоволення потреб суспільства. З
іншого боку бюджет є категорію, що синтезує у собі
відносини, які виникають у процесі цілеспрямованого
впливу держави на суспільне відтворення.

Адаптивні інституційні зміни у бюджетній системі
являють собою необхідну складову економічного зрос$
тання. Одним з актуальних завдань на цьому етапі роз$
будови фінансово$економічних відносин є розробка ос$
новних засад інституційної архітектоніки бюджетної
системи, яка визначається сукупністю відповідних
співвідношень між складовими цієї системи, механізма$
ми їх оптимізації з метою впливу на динаміку показників
економічного зростання. Застосування положень інсти$
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туційної архітектоніки надасть можливість визначити
рівень функціонування та збалансованості бюджетної
системи як вагомої складової державного регулювання
економіки та підвищити якість процесу бюджетного
регулювання. Розкрито економічну сутність бюджетної
системи в інституційному середовищі, визначено інсти$
туційну модель бюджетної політики та напрями підви$
щення її ефективності з урахуванням трансакційних
витрат у системі державного регулювання соціально$
економічного розвитку суспільства. Під час формуван$
ня бюджетної політики важливо виходити з необхід$
ності забезпечення фінансової та соціальної стабіль$
ності, передбачуваність бюджетної політики є однією з
основних складових макроекономічної стабільності.
Державний бюджет має виступати в якості інструменту
проведення структурних реформ, підтримки позитив$
них процесів у сферах економічної діяльності. Важли$
вим є правильність розуміння сутності бюджетної полі$
тики та зміст її механізму формування з метою комп$
лексного вирішення завдань, що стоять перед державою
у бюджетній сфері.

До основних пріоритетів бюджетної політики роз$
винутих країн належать запровадження та підвищення
якості середньострокового бюджетного планування;
створення та удосконалення системи планування і моні$
торингу соціально$економічної результативності бюд$
жетних витрат за допомогою якісних і кількісних інди$
каторів як відносно бюджетів всіх рівнів, так і конкрет$
них бюджетоотримувачів,серед зазначених методів
особливу роль відіграє бюджетування, орієнтоване на
результат, середньострокове планування видатків в
умовах бюджетних обмежень; певне скорочення відом$
чих витрат, що створюватиме у розпорядників бюджет$
них коштів потребу в підвищенні ефективності діяль$
ності. Бюджетна політика є однією з основних складо$
вих державного регулювання економіки країни, визна$
чення бюджетної пріоритетності достатньо суттєво
впливає на структурні перетворення у галузях еконо$
міки, соціальній сфері, рівень людського капіталу, кон$
курентноспроможність національної економіки.

Досвід бюджетного регулювання у країнах із роз$
винутою та трансформаційною економікою показує
підвищення впливу бюджету на економічний та соціаль$
ний розвиток держав. Впровадження середньостроко$
вого планування бюджету, що базується на відповідних
прогнозних макроекономічних показниках економічно$
го розвитку має місце у низці країн. Більшість країн світу
протягом останніх років дотримуються політики жор$
сткої економії бюджетних коштів, бюджетної дисцип$
ліни, прозорості бюджету, що сприяє зменшенню бор$
гових зобов'язань, дефіциту бюджету. Сучасний досвід
зарубіжних країн щодо застосування бюджетної стра$
тегії грунтується на необхідності здійснення середньо$
строкового бюджетного прогнозування і планування під
час підготовки щорічного бюджету. Основні параметри
податкової, бюджетної і боргової політики необхідно
базувати на орієнтирах, розроблених у системі довго$
строкового планування, які повинні актуалізуватися з
урахуванням фактичних умов розвитку економіки, мож$
ливого уточнення пріоритетних економічних завдань з
врахуванням змін зовнішнього середовища. Низка країн
використовують дієві механізми інтеграції коротко$,
середньо$ і довгострокового бюджетного планування.
Бюджетна політика, яка реалізується через систему
бюджетних механізмів, повинна забезпечувати бюджет$
ну рівновагу та ефективний вплив на соціально$еко$
номічні процеси. Механізм формування обсягу та струк$
тури доходів і видатків бюджету є важливою складовою
бюджетного регулювання задля забезпечення всебічно$
го розвитку суспільства [1].

Розкрито сутність інституційної архітектоніки бюд$
жетної системи, інституційні засади розвитку системи
бюджетного регулювання, програмно$цільового мето$
ду планування бюджету. З метою підвищення якісного

рівня функціонування системи бюджетного регулюван$
ня важливим є використання архітектоніки як особли$
вої науки, що досліджує загальні принципи побудови
цілісних систем, у тому числі інституційних. Адаптивні
інституційні зміни у бюджетній системі являють собою
необхідну складову економічного зростання. Одним з
актуальних завдань на цьому етапі розбудови фінансо$
во$економічних відносин є розробка основних засад
інституційної архітектоніки бюджетної системи, яка
визначається сукупністю відповідних співвідношень між
складовими цієї системи, механізмами їх оптимізації з
метою впливу на динаміку показників економічного зро$
стання. Застосування положень інституційної архітек$
тоніки надасть можливість визначити рівень функціо$
нування та збалансованості бюджетної системи як ва$
гомої складової державного регулювання економіки та
підвищити якість процесу бюджетного регулювання.
Розкрито економічну сутність бюджетної системи в
інституційному середовищі, визначено інституційну
модель бюджетної політики та напрями підвищення її
ефективності з урахуванням трансакційних витрат у
системі державного регулювання соціально$економіч$
ного розвитку суспільства.

Досягнення середньо$ та довгострокових цілей еко$
номічного розвитку держави знаходиться в залежності
від ступеня врахування в бюджетній політиці особли$
востей інституційного середовища суспільства, тому
інституційна архітектоніка бюджетної політики має
передбачати поліпшення якісних характеристик бюд$
жетних інститутів, які б сприяли розвитку соціально$
економічної складової суспільства. Зазначене потребує
удосконалення інституційного середовища економічно$
го та бюджетного простору, підготовки відповідних
інституційних змін. Вагомим чинником ефективної бюд$
жетної політики є якість інституційного середовища,
зміна якого відбувається у тому числі під впливом роз$
витку інформаційного потенціалу економіки. Архітек$
тоніка бюджетної політики має створювати інституційні
умови функціонування бюджетного механізму з метою
дієвого впливу на економічне зростання, всебічний роз$
виток суспільства, підвищення добробуту населення.
Інституційна структура бюджетної політики як важли$
ва складова державного регулювання є ефективним
інструментом соціально$економічного розвитку країни.
Створення відповідних інституційних умов для форму$
вання та реалізації ефективної бюджетної політики по$
требує використання адаптивної архітектоніки систе$
ми бюджетного регулювання, що сприятиме досягнен$
ню збалансованого та стійкого соціально$економічно$
го розвитку держави [4].

Розвиток суспільства зумовлює необхідність відпо$
відних інституційних змін у взаємовідносинах між учас$
никами бюджетного процесу та підвищення ефектив$
ності бюджетної політики у системі державного регу$
лювання економіки. Від якості та своєчасності прийнят$
тя рішень щодо управління державними фінансами за$
лежить збалансованість бюджетної системи та резуль$
тативність бюджетного регулювання. У сучасних умо$
вах доцільним є удосконалення механізмів взаємодії між
органами державної влади, органами місцевого само$
врядування та фінансовими інститутами. Основними
завданнями є збалансування бюджетів усіх рівнів, за$
побігання суттєвих коливань макроекономічних показ$
ників, у тому числі інфляція, обмінний курс, обсяг дер$
жавного боргу, відсоткові ставки на фінансових ринках,
оскільки зазначене впливає на співвідношення доходів і
видатків бюджету до валового внутрішнього продукту,
стійкість бюджету. Бюджетна політика є одним з ваго$
мих інструментів державного регулювання суспільного
розвитку, оскільки у процесі її формування здійснюєть$
ся розробка основних напрямів використання бюджет$
них коштів, виходячи з необхідності вирішення завдань,
які стоять перед суспільством на даному етапі його роз$
витку. Задіяння регуляторного потенціалу складових
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бюджетної політики потребує подальшого досліджен$
ня взаємозв'язку бюджетних відносин і соціально$еко$
номічних процесів. Бюджетна система має розглядатись
як складова фінансового регулювання соціально$еко$
номічного розвитку країни та адміністративно$терито$
ріальних одиниць. Соціально$економічний розвиток
суспільства на даному етапі вимагає використання бюд$
жетної політики як дійового інструменту державного
регулювання економічних та соціальних відносин. Важ$
ливим є визначення пріоритетів бюджетної політики, у
тому числі на середньострокову перспективу виходячи
з основних засад соціально$економічного розвитку
країни, удосконалення державного регулювання у сфері
формування доходів бюджету, планування та викорис$
тання видатків бюджету, міжбюджетних відносин, що
підвищить рівень ефективності функціонування еконо$
мічної та бюджетної системи загалом.

У бюджетній політиці відображаються суспільні
інтереси і завдяки їй реалізуються функції і завдання
держави, вона формується у ході бюджетного процесу
та передбачає визначення цілей і завдань у галузі дер$
жавних фінансів, розробку механізму наповнення до$
хідної частини бюджету, вибору напрямів використання
бюджетних коштів, управління фінансами у бюджетній
сфері, здійснення за допомогою фінансово$бюджетних
інструментів регулювання економічних і соціальних
процесів. Як суспільно$економічна категорія бюджет$
на політика має певну структуру, яка включає суб'єкт,
об'єкт та взаємозв'язки між ними, відповідний набір
методів та інструментів регулювання у відповідності з
визначеними у суспільстві цілями та завданнями. До
структурних елементів бюджетної політики також на$
лежать: розроблення науково обгрунтованої концепції
розвитку бюджету, яка формується на основі вивчення
потреб сучасного стану суспільного розвитку, тенденцій
соціально$економічного розвитку та стратегічних пріо$
ритетів держави; визначення основних напрямів фор$
мування та використання бюджетних ресурсів на перс$
пективу і поточний період; здійснення заходів, спрямо$
ваних на досягнення поставлених цілей. Основною ме$
тою бюджетної політики є забезпечення довгостроко$
вої збалансованості бюджетної системи, яка передба$
чає формування стабільної податкової бази на основі
створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, своє$
часного та достатнього рівня фінансування основних
напрямів розвитку соціально$економічної сфери, фор$
мування ефективного механізму міжбюджетного регу$
лювання. Виходячи із світового досвіду, бюджетна
рівновага досягається при збалансованому бюджеті,
який має впливати на темпи економічного зростання,
рівень добробуту населення [8].

Рівень збалансованості бюджетного політики впли$
ває як одночасно, так і з лагами у часі на темпи еконо$
мічного розвитку, а також на інтегрований показник за$
пасу стійкості бюджетної системи, який визначається
сукупністю вагомих бюджетних показників, що харак$
теризують стан бюджетної системи. Тому важливим є
запровадження відповідної методології розрахунку на
певному інтервалі часу показника запасу стійкості бюд$
жетної системи, який повинен враховувати, передусім,
показники питомої ваги дебіторської та кредиторської
заборгованості зведеного, державного та місцевих бюд$
жетів до загальної суми видаткової частини відповід$
ного бюджету, аналогічний показник заборгованості по
соціальних виплатах, податкове навантаження на еко$
номіку, рівень виконання дохідної та видаткової частин
бюджету, рівень фінансування дефіциту бюджету, пи$
тому вагу державного боргу у валовому внутрішньому
продукті. Актуальним для будь$якого суспільства є виз$
начення рівня соціальних видатків. Розвинені країни
світу мають достатньо високі стандарти соціального
забезпечення та відповідний рівень видатків на соціальні
потреби. Незважаючи на різні позиції щодо визначен$
ня рівня видатків соціального спрямування, не виникає

сумніву, що високий рівень соціального забезпечення
населення неможливий у бідній країні, тому єдиною
передумовою його підвищення є реалізація стратегії
прискореного економічного зростання; спрямованість
державної політики на реалізацію стратегії прискоре$
ного економічного зростання не виключає збереження
наявного рівня соціальної підтримки і навіть її збільшен$
ня за умов оптимізації структури бюджетних видатків
щодо забезпечення їх пріоритетного спрямування на
суспільний розвиток.

Метою бюджетної політики є забезпечення відпо$
відного рівня соціально$економічного розвитку суспіль$
ства з урахуванням збалансованості державних фі$
нансів, що реалізується через інститути бюджетного
регулювання, державного фінансового контролю. Дер$
жавне регулювання в сучасних умовах являє собою мак$
роекономічний регулятор відтворювальних процесів,
спрямований на реалізацію стратегічних пріоритетів
соціально$економічного розвитку держави. Перспек$
тивне прогнозування видатків бюджету є важливим
інструментом державного регулювання економічних і
соціальних процесів, оскільки обгрунтовує напрями ви$
користання бюджетних коштів у майбутньому з ураху$
ванням визначених цілей та пріоритетів соціально$
економічного розвитку держави на середньо$ та довго$
строкову перспективу. Сучасний етап розвитку бюджет$
них відносин характеризується посиленням ролі бюд$
жетних видатків у процесі регулювання соціально$еко$
номічного розвитку держави та регіонів. За останні роки
здійснено вагомі кроки щодо посилення обгрунтова$
ності планування видаткової частини бюджету, її впли$
ву на економічне зростання та соціальний розвиток. З
метою найбільш ефективного розподілу бюджетних
ресурсів відбувається подальше удосконалення плану$
вання і виконання видаткової частини бюджету на ос$
нові програмно$цільового методу, передусім як складо$
вої системи перспективного бюджетного прогнозуван$
ня та планування. Доцільним є впровадження стратегі$
чного планування в практику роботи головних розпо$
рядників бюджетних коштів та складання ними належ$
них планів діяльності на поточний і наступні три бюд$
жетні періоди, орієнтовані на результат, з метою поси$
лення відповідальності розпорядників бюджетних
коштів за досягнення встановлених цілей, упорядкуван$
ня і підвищення результативності та ефективності дер$
жавних видатків.

Ефективне та результативне використання бюджет$
них коштів також залишається однією з найважливіших
проблем планування й виконання бюджету в умовах
достатньо обмежених бюджетних ресурсів, і важливим
кроком щодо вирішення цього питання є удосконален$
ня системи управління видатками бюджету в частині
підвищення результативності їх використання. Основ$
ними завданнями водночас визначено обгрунтування
пріоритетів при розподілі бюджетних ресурсів, засто$
сування принципів перспективного бюджетного прогно$
зування і планування; оптимізація бюджетних програм
з урахуванням загальнодержавних пріоритетів та удос$
коналення методології оцінки їх результативності;
впровадження системи контролю за цільовим і ефектив$
ним використанням бюджетних коштів, системи оцінки
результативності бюджетних програм та діяльності роз$
порядників бюджетних коштів [9].

На цьому етапі розвитку державних фінансів важ$
ливим є підвищення ефективності видатків бюджету як
дієвого інструменту впливу на соціально$економічний
розвиток суспільства. Економічна сутність ефективності
державних видатків як складової системи бюджетного
регулювання соціально$економічного розвитку полягає
у сукупності досягнутих результативних показників, що
відповідають основним цілям та завданням бюджетних
призначень з урахуванням обсягу здійснених видатків
бюджету, дієвості інституційних перетворень розвитку
суспільного середовища. У сучасних умовах розвитку
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економіки доцільним є визначення відповідних інститу$
ційних засад бюджетного регулювання, розробка і про$
ведення виваженої фінансово$бюджетної політики,
підвищення результативності виконання бюджетних
програм, посилення взаємозв'язку бюджетного плану$
вання та основних пріоритетів соціально$економічного
розвитку країни, удосконалення системи управління
державними фінансами з урахуванням необхідності за$
безпечення належного рівня соціальних стандартів,
внутрішнього споживання, стимулювання економічної
діяльності країни. Формування та здійснення бюджет$
ної політики як складової державного регулювання сус$
пільного розвитку має грунтуватися на підходах спря$
мованих на досягнення фінансово$економічної збалан$
сованості, дієвості економічних перетворень, забезпе$
чення економічного розвитку країни та адміністратив$
но$територіальних одиниць.

З метою посилення впливу бюджетної системи на
соціально$економічний розвиток суспільства потрібно
вживати заходи, спрямовані на підвищення рівня зба$
лансованості і прозорості бюджету, ефективності ви$
трачання бюджетних коштів, удосконалення міжбюд$
жетних відносин, забезпечення якісного виконання
бюджетів усіх рівнів, здійснення дієвого фінансового
контролю. Таким чином, бюджетна політика як інстру$
мент державного регулювання суспільного розвитку є
сукупністю фінансових відносин, інституційного забез$
печення щодо формування та використання бюджетних
коштів, спрямованих на досягнення фінансово$еконо$
мічної збалансованості, результативності економічних
перетворень. Бюджетну стратегію на середньостроко$
ву перспективу повинно бути спрямовано на забезпе$
чення соціально$економічного розвитку адміністратив$
но$територіальних одиниць та країни загалом з враху$
ванням критеріїв ефективності та результативності бюд$
жетних видатків.

В умовах інституційних перетворень економіки ре$
зультативність та дієвість бюджетної стратегії є важ$
ливим інструментом впливу на ефективність макроеко$
номічного регулювання, економічне зростання з враху$
ванням необхідності забезпечення динамічної збалан$
сованості та стійкості системи управління державними
фінансами [10].

Водночас на цьому етапі розвитку системи держав$
них фінансів важливим є розкриття сутності бюджет$
ної стратегії соціально$економічного розвитку країни,
спрямованої на забезпечення макроекономічної стаб$
ільності, прискорення економічного зростання, розвит$
ку людського потенціалу. Вагомим є визначення бюд$
жетної архітектоніки як інструменту фінансово$бюд$
жетного регулювання, розробки інституційних засад
формування бюджетної стратегії, удосконалення сис$
теми перспективного бюджетного планування як меха$
нізму узгодження бюджетної політики та пріоритетів
соціально$економічного розвитку країни, положень
щодо розвитку фінансово$бюджетних відносин, оцінки
ефективності та результативності бюджетних програм,
розробка пріоритетних завдань бюджетної стратегії в
умовах економічних перетворень, підходів щодо бюд$
жетної політики у сфері доходів, видатків бюджету,
міжбюджетних відносин, дефіциту бюджету, держав$
ного боргу у взаємозв'язку з трансформаціями соціаль$
но$економічних процесів.

Формування основ інституту бюджету відбувалося
в процесі дослідження вченими проблем взаємодії рин$
ку і держави, їх ролі в економіці, чинників, від яких за$
лежить посилення ринкових або державних методів
фінансового регулювання. Розвиток бюджетного ме$
неджменту супроводжувався перерозподілом сфер еко$
номічних відносин виходячи з принципу забезпечення
суспільної ефективності, держава за допомогою по$
датків та бюджету концентрувала основні важелі
фінансово$бюджетного регулювання. Вагомими є мето$
дологічні підходи щодо формування і реалізації бюд$

жетної стратегії, з якими пов'язані концептуальні по$
ложення перспектив розвитку бюджетної системи. Ос$
новні засади неоінституціоналізму є достатньо важли$
вими у дослідженні бюджетних відносин завдяки син$
тезу неокласичного та інституціонального аналізу, що
надає можливість для здійснення раціонального вибо$
ру пріоритетних завдань бюджетної стратегії та прогно$
зування наслідків їх реалізації.

Бюджетна політика динамічно реагує на зміни стадій
економічного циклу. Послідовність та виваженість за$
ходів бюджетного регулювання має значимий вплив на
соціально$економічний розвиток країни. Використан$
ня показника циклічно скоригованого первинного ба$
лансу бюджету дозволило оцінити розмір та результа$
тивність фіскальної консолідації та бюджетно$подат$
кового стимулювання. Ефективні експансіоністські за$
ходи бюджетної політики проходили за умов доволі
високих темпів економічного зростання. Зазначене суп$
роводжувалось зниженням вагового показника держав$
ного боргу в валовому внутрішньому продукті. Пози$
тивний вплив на динаміку економічного розвитку забез$
печено за рахунок одночасного зниження податкового
навантаження і збільшення продуктивних видатків бюд$
жету. Результативні заходи фіскальної консолідації
реалізовувались шляхом оптимізації бюджетних ви$
датків, що сприяло пожвавленню економічного зростан$
ня. Доцільним є запровадження бюджетних правил і
накладення сукупності обмежень щодо граничного роз$
міру та структури видаткової частини бюджету. Розмі$
ри видатків соціального спрямування, зокрема це сто$
сується мінімальних соціальних стандартів і гарантій,
мають щільно корелювати з показниками росту еконо$
міки. Розбудова інструментарію перспективного бюд$
жетного планування посилить якість управління бюд$
жетним процесом.

 Необхідним є проведення збалансованої бюджет$
ної політики, оптимізація показника структурного де$
фіциту бюджету, встановлення інституційних обмежень
щодо його значень. Особливої значущості набувають
питання удосконалення методологічних засад прогно$
зування і планування обсягів залучення, погашення і
обслуговування державного боргу, моніторинг та
управління борговими ризиками, основними з яких є ре$
фінансування, ліквідності, додаткових зобов'язань, ва$
лютний та відсотковий ризик. Ідентифікація є першим
кроком в алгоритмі системи управління борговими ри$
зиками, важливим є проведення їх групування і ранжу$
вання відповідно до ймовірності виникнення та ступе$
ню впливу на динаміку сукупності показників боргової
безпеки. Запропоновано підхід до виміру стану борго$
вої безпеки держави на основі розрахунку інтегрально$
го показника з використанням ризик$орієнтованого
підходу. Борговим показникам, що стосуються
зовнішніх запозичень приділена особлива увага в кон$
тексті відкритої моделі національної економіки та гра$
ничності вітчизняного фінансового ринку. Визначено,
що протягом останніх п'яти років розмір інтегрального
показника перевищує економічно безпечні значення.
Пріоритетними напрямами бюджетної політики країни
є зменшення державної заборгованості, послаблення
боргового навантаження на бюджет, реструктуризація
зовнішніх боргів приватного сектору, збільшення об$
сягів міжнародних резервів, що потребує послідовних
та узгоджених заходів фінансової політики країни.

ВИСНОВКИ
Сучасні бюджетні відносини відіграють вагому роль

у соціально$економічних і суспільно$політичних проце$
сах. У зв'язку з цим спектр використання дефініцій "бюд$
жетна політика" та "бюджетна стратегія" істотно розши$
рюється, а самі поняття наповнюються додатковим
змістом, що обумовлено трансформацією соціально$еко$
номічних відносин, розвитком бюджетної системи. Нині
на бюджетну політику здійснюють вагомий вплив глоба$
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лізаційні процеси. Певною мірою відбувається уніфіка$
ція національних принципів функціонування бюджетної
системи, їх удосконалення в напрямі посилення стиму$
люючої ролі бюджету. Під бюджетними інститутами ро$
зуміють сукупність суб'єктів бюджетних відносин, що
діють на основі формальних і неформальних принципів,
правил, норм. Рівень впливу формальних принципів за$
лежить від того, якою мірою учасники бюджетних відно$
син підпорядковані їх приписам і здійснюють контроль
за їх виконанням. Під час оцінки впливу неформальних
принципів важливим є врахування сумісності цілей, для
вирішення яких вони використовуються та очікуваних ре$
зультатів. Розвиток бюджетних інститутів визначає особ$
ливості інституційного середовища формування і реалі$
зації бюджетної стратегії. Досвід розвитку системи дер$
жавних фінансів в Україні свідчить про підвищення ефек$
тивності бюджетних інститутів, але одночасно про не$
обхідність забезпечення стабільності інституційного се$
редовища формування і реалізації бюджетної політики.
Пріоритетними завданнями бюджетної політики країни
в умовах інституційних перетворень є створення умов для
макроекономічної стабілізації економіки, сприяння її
структурній перебудові та розвитку інвестиційно$інно$
ваційної діяльності, забезпечення узгодженості соціаль$
но$економічної, бюджетної та грошово$кредитної пол$
ітики, удосконалення системи середньострокового бюд$
жетного планування, раціонального формування систе$
ми податкових надходжень, що базується на підходах по$
єднання фіскальної і стимулюючої функції податків, по$
силення контролю за ефективністю використання бюд$
жетних коштів, підвищення ефективності управління дер$
жавним боргом, удосконалення системи міжбюджетних
відносин, фінансового забезпечення комплексного і ди$
намічного розвитку адміністративно$територіальних
одиниць.

Бюджетна стратегія є основою для визначення
ефективних інституційних фінансових механізмів забез$
печення стійкості та збалансованості бюджетної систе$
ми з урахуванням трансформаційних перетворень.
Інструменти бюджетної стратегії мають розглядатися
як засоби формування інституціонального середовища
бюджетного простору. Трансформація бюджетних
інститутів є важливим етапом в процесі якісного роз$
витку системи державних фінансів. Інституційне сере$
довище формування і реалізації бюджетної стратегії
впливає на стійкість макроекономічного розвитку краї$
ни, необхідним є підвищення ефективності інституцій$
ної основи бюджетної політики, яка враховує цик$
лічність та динамічність соціально$економічних про$
цесів. Дієвість інституційного середовища формування
і реалізації бюджетної стратегії передбачає взаємоуз$
годженість дій бюджетних інститутів, які виникли ево$
люційно та сформували бюджетний простір. Важливи$
ми завданнями є створення умов для розвитку інститу$
ційної структури бюджетного простору, забезпечення
макроекономічної стабільності та економічної збалан$
сованості, сприяння структурній перебудові економіки
та розвитку інвестиційно$інноваційної діяльності. Оці$
нюючи ефективність інституційного середовища фор$
мування і реалізації бюджетної стратегії важливим є
врахування дієвості бюджетного інституційного сере$
довища; адаптивності бюджетної політики до соціаль$
но$економічних процесів; прозорості бюджетної пол$
ітики; результативності діяльності та відповідальності
органів державного управління і місцевого самовряду$
вання за досягнення поставлених цілей.

В умовах економічних перетворень з метою забез$
печення макроекономічної стабільності та стійкого еко$
номічного зростання важливим завданням є удоскона$
лення інституційного забезпечення розробки бюджет$
ної стратегії, обгрунтованого формування доходів та
видатків бюджету, планування дефіциту бюджету та
джерел його фінансування, управління державним бор$
гом, визначення оптимального рівня бюджетної цент$

ралізації, міжбюджетного регулювання. Розвиток
інституційного середовища формування та реалізації
бюджетної стратегії в Україні взаємопов'язаний з
трансформаційними економічними процесами, значним
рівнем впливу екзогенних факторів на вітчизняну еко$
номіку та передбачає здійснення інституційних перетво$
рень у бюджетних відносинах з урахуванням суспіль$
но$економічних умов та збалансованості бюджетної
системи.
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У статті обгрунтовано доцільність бізнес;моделювання під час впровадженні інновацій на підприємствах і
систематизовано та уточнено теоретичні та методичні напрацювання щодо розроблення бізнес;моделей. Кла;
сифіковано найбільш широко використовувані підходи до визначення поняття бізнес;моделі за їх орієнтацією
щодо підприємства. Визначено найбільш зручні шаблони для моделювання інновацій, що широко використо;
вуються в зарубіжній практиці та проаналізовано специфіку кожного з них. Опрацьовано механізми форму;
вання бізнес;моделей та здійснено їх систематизацію за чотирма підходами: гуманітарний, процесний (фор;
мальний), онтологічний, управлінський. Обгрунтовано необхідність уточнення методів та інструментарію
бізнес;моделювання через відмінності у підходах до трактування інновацій у вітчизняній та зарубіжній прак;
тиці. Представлено найбільш загальний механізм побудови бізнес;моделі, що може бути використано під час
впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах.

The article substantiates the feasibility of business modeling for innovations in Ukrainian enterprises, systematizes
and clarifies the best practices of business modeling, presented by domestic and foreign scientists. The most widely
used approaches to defining the concept of business model have been classified by their orientation. It have been
revealed that there are aimed at reflecting the external environment of the enterprise or project and aimed at reflecting
the internal environment. The most convenient templates for modeling innovations that are used in best practice are
identified, in particular, proposed by Osterwalder А. and Pigneur Y., by Johnson M. and by Chesbrough H. The specifics
of each of these templates have been analyzed. The first model provides a detailed visualization of each element, the
second one focuses on the correspondence between the processes and resources of the enterprise and the third one
connects the processes and value of innovation. Mechanisms of forming business models have been worked out and
systematized according to four approaches: humanitarian, process (formal), ontological, and managerial. The common
features of mechanisms for developing business models of innovation have been identified — all of them include a
systematic analysis of the market environment, determining the unique value of a product or service for the consumer,
assessing the resources needed to provide it and determining the cost of the project. It has been determined that the
choice of business model type and format is caused by many factors, such as: business model assignment, type of
enterprise innovation strategy, availability of intellectual property protection, resource endowment, market entry,
etc. The necessity of refining the methods and tools of business modeling due to the differences in the approaches to
the interpretation of innovations in domestic and foreign practice has been substantiated. Based on the the approach
proposed by Debelak D., the article presents the most common mechanism for building a business model that can be
used for innovation in domestic enterprises.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток підприємств в умовах сучасної відкритої

економіки неможливий без впровадження інновацій.
Через стрімке скорочення життєвого циклу інновацій

для підтримання своєї конкурентоспроможності
підприємства повинні бути здатними не просто оновлю$
вати асортимент продукції та послуг, а здійснювати це
на постійній основі. За таких обставин у забезпеченні
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ефективності інноваційних проектів значно зростає
роль бізнес$моделей, покладених в основу їх реалізації.
Фахівці зазначають, що сьогодні на перший план вихо$
дить не конкуренція у технологічних розробках, як це
було ще відносно нещодавно, а конкуренція моделей ве$
дення бізнесу. Успіх реалізації певного інноваційного
проекту підприємством напряму залежить від того, на
скільки конкурентоспроможною та гнучкою є його
бізнес$модель. Концепція бізнес$моделювання, будучи
широко використовуваною в сфері менеджменту в роз$
винених країнах, є відносно новою для вітчизняної прак$
тики та теорії. Її положення та підходи потребують
опрацювання, систематизації та адаптації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематика бізнес$моделювання є доволі широко
представленою в працях зарубіжних вчених, які до$
сліджують проблематику впровадження інновацій вже
існуючими компаніями (зокрема, Алі В. [8], Баден$Фю$
лер Ч. та Хайфігер С. [9], Дебелак Д. [12], Зотт К. та Аміт
Р. [22], Pейрс Дж. та Робінсон Р. [18], Сливоцьки А. [19],
Сооляте О. [6], Тіммерс П. [20], Чесбро Г. [11] та ін.)
або реалізації стартап проектів (зокрема, Джансен В.,
Стінбекерс В. та Джагерс Х. [14], Касадес$Масанелл Р.
та Рікарт Дж. [10], Остервальдер О. та Пін'є І. [4], Рап$
па М. [17] та ін.). Серед вітчизняних вчених проблема$
тику бізнес$моделювання інновацій досліджували,
Бжуска А., Іваницький В. [2], Степова С., Мареєв С. та
Блажко М. [7], Кравченко М. [3], Юринець З. та ін. Але,
як зазначалось, через відносну новизну концепції, вона
є представленою фрагментарно і потребує подальшого
теоретичного, методичного та прикладного опрацюван$
ня.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Статтю присвячено опрацюванню підходів до моде$
лювання бізнесу та на їх основі визначенню й формалі$
зації механізму розроблення бізнес$моделі, що може
бути використано під час впровадження інновацій на
вітчизняних підприємствах.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Бізнес$модель є зручним і, як доведено зарубіжною
практикою, ефективним інструментом планування та
узгодження інтересів учасників інноваційних проектів,
оскільки надає концептуальне відображення сукупності
структурних елементів діяльності підприємства, які під
час реалізації проекту забезпечують отримання прибут$
ку та надають унікальну пропозицію споживачу.

Поняття "бізнес$модель" хоча є інтуїтивно зрозу$
мілим, проте одним з таких, що найменш однозначно
термінологічно визначені в науковій літературі. Це обу$
мовлене перед усім тим, що структура та інформаційне
наповнення моделі підпорядковуються меті, з якою вона
розробляється, а отже можуть бути дуже різними.
Бізнес$модель є планом реалізації проекту, що може бу$
дуватись у рамках його внутрішніх та зовнішніх струк$
тур, процесів та систем.

Узагальнюючи підходи до трактування поняття
бізнес$моделі, слід зазначити, що більшість визначень
можуть бути розділеними на дві категорії: а) орієнто$
вані на відображення ланцюга формування цінності для
споживача (підхід, спрямований на зовнішнє середови$
ще проекту); б) орієнтовані на відображення бізнес$про$
цесів та ролей учасників інноваційного проекту (підхід,
спрямований на внутрішнє середовище проекту) [6].
Відповідно за такими двома категоріями можуть бути
розподілені визначення поняття бізнес$моделі, надані
різними авторами (табл. 1).

Бізнес$модель, що складається для обгрунтування
інноваційного проекту, має відповідати на наступні пи$

тання: що є споживчою цінністю продукту або послуги
проекту, яким чином створюється та як реалізується ця
цінність, як підприємство організовує своєю діяльність
щодо створенні цінності, які бізнес$процеси реалізує та
за рахунок підприємство отримує дохід та прибуток. Всі
функції, які може мати бізнес$модель, можуть бути уза$
гальненими в такий спосіб:

1. Стратегічні функції: визначення місії, стратегіч$
ного бачення та можливостей розвитку підприємства на
існуючому та перспективних ринках; забезпечення реа$
лізації стратегії; вивчення майбутніх пріоритетів спожи$
вачів, підвищення конкурентоспроможності та забезпе$
чення унікальності підприємства на ринку.

2. Операційні функції: забезпечення оптимального
розподілу існуючих та орієнтація на мобілізацію нових
потенційних ресурсів; організація ефективної системи
бізнес$процесів підприємства; формування, використан$
ня та розвиток інтелектуального капіталу; ідентифіка$
ція та реалізація ключових компетенцій підприємства;
перетворення інновацій у додану вартість та відобра$
ження їх цінності, яка відповідає пріоритетам спожи$
вачів.

3. Фінансові функції: генерування доходів і прибут$
ку; залучення капіталу інвесторів; збільшення ринкової
вартості та прибутковості підприємства.

Використання бізнес$моделей забезпечує більш
швидку та, головне, більш адаптивну, порівняно з інши$
ми способами планування, реалізацію окреслених
функцій. Тому всі підходи до бізнес$моделювання є
більшою або меншою мірою шаблонізованими та перед$
бачають здійснення аналітичного, графічного або про$
грамного обгрунтування вибору найбільш ефективного
варіанту розвитку підприємства з використанням мат$
риць, таблиць, схем тощо.

Найбільш зручними та відповідно популяризовани$
ми на сьогодні шаблонами для моделювання інновацій$
ного бізнесу є: шаблон бізнес$моделі "Canvas" Остер$
вальдера О. та Пін'є І. [4], шаблон "Four$box" Джонсо$
на М. [15] та бізнес$модель Чесбро Г. [11]. Водночас слід
зазначити, що всі вони розробленими були досить дав$
но — в період 2005—2010 рр. — проте вітчизняним ме$
неджерам стали знайомі лише нещодавно, а практику
їх застосування ще й досі не сформовано.

Бізнес$модель "Canvas". Шаблон є більше за інші
орієнтованим на розробку інновацій та інформаційно
повним. Він складається з дев'яти взаємопов'язаних
блоків, що відображають: ключові види діяльності
інноваційного проекту, споживчі сегменти та канали
формування взаємовідносин зі споживачами, ціннісну
пропозицію, канали збуту продукції, ключових парт$
нерів, ресурси, витрати та потоки формування доходів
проекту. Такий підхід спрощує процеси опису, візуал$
ізації, оцінки та зміни моделі ведення інноваційного
бізнесу. Його розробники використовують термін "ди$
зайн бізнесу", наголошуючи на творчому ставленні до
проектування інновацій. Для забезпечення цього про$
понується низка методів та інструментів проектуван$
ня щодо розуміння потреб споживача, ідентифікації
ідеї, візуального мислення, макетування, розробки
сценаріїв тощо [4].

Бізнес$модель "Four$box". Шаблон зосереджуєть$
ся на підприємствах, що входять до "білого просто$
ру" — нового бізнес$середовища, до якого їх поточ$
на організація є погано пристосованою, де формують$
ся нові споживчі сегменти, що обслуговуються прин$
ципово новими та різними способами. Бізнес$модель
складається з чотирьох блоків, націлених на катего$
ризацію та розкриття всіх питань, які повинні бути ви$
рішеними в просторі. На відміну від попереднього
підходу, автор даного, хоча і відокремлює ключові
процеси від ключових ресурсів, підходить до їх розг$
ляду у тандемі — на його думку, успіх моделі зале$
жить від того, як процеси та ресурси відповідають
один одному [15].
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Бізнес$модель Чесбро Г. Автор позиціонує бізнес$
модель як евристичну логіку та інструмент, який опо$
середковує розвиток технології та створення її еконо$
мічної вартості. Він стверджує, що бізнес$модель є уз$
годженою системою, яка враховує технологічні харак$
теристики та потенціал інновації на вході, та перетво$
рює їх в економічні ресурси через виведення на ринок,
створення цінності та формування пропозиції для об$
раного цільового сегменту споживачів [11].

При тому, що кожен з шаблонів є по$своєму унікаль$
ним, вони мають багато спільних рис. Серед них — іден$
тифікована ціннісна пропозиція, яка обумовлює конку$
рентоспроможність бізнес$моделі; орієнтація на спожи$
вачів та взаємодію з ними; наявність ключових ресурсів,
які допомагають створювати цінність та партнерів, які
забезпечують реалізацію проекту. Очевидно, що фор$
мування бізнес$моделі зумовлено творчим підходом.
Одна й та само інновація може бути реалізованою за
допомогою декількох моделей, в тому числі у їх комбі$
нації.

Слід зазначити, що ці та інші підходи до бізнес$мо$
делювання інновацій для застосування їх у практиці
вітчизняних підприємств повинні бути адаптованими з
урахуванням специфіки правового та ринкового сере$
довища ведення бізнесу в Україні. Зокрема відмінності
у підходах до бізнес$моделювання інновацій пов'язані
з трактуванням самих інновацій та визначенні ступеня
їх новизни. Вітчизняне законодавство, зокрема Закон
України "Про інноваційну діяльність", трактує інновації
як результат інноваційної діяльності, визначаючи їх як
новостворені або вдосконалені конкурентоздатні тех$
нології, продукцію, послуги та організаційно$технічні
рішення виробничого, адміністративного, комерційно$
го або іншого характеру, що істотно поліпшують струк$
туру та якість виробництва і (або) соціальної сфери [5].
Проте європейське законодавство, зокрема, регламент
Європейського парламенту "Про створення Європейсь$
кого інституту інновацій та технологій", трактує інно$
вації як процес, у тому числі його результат, за посе$
редництвом якого нові ідеї відповідають суспільним або
економічним інтересам та породжують нові продук$
ти, послуги або моделі підприємств чи організацій, які

успішно виведені на існуючі ринки або здатні створю$
вати нові [1]. Тобто для українського підприємства інно$
вацією може бути вдосконалення існуючої продукції
або технології, а європейське законодавство та вима$
гає обов'язкової новизни. Це безумовно накладає відби$
ток на практику організації інноваційного бізнесу. Од$
нак в іншому механізми формування бізнес$моделей під
час впровадження інноваційної продукції є подібними.

Механізми формування бізнес$моделей під час впро$
вадження інновацій можуть бути узагальненими за чо$
тирма підходами: гуманітарний, процесний (формаль$
ний), онтологічний, управлінський [2]:

Гуманітарний підхід. Бізнес$модель підприємства
визначається як спосіб функціонування компанії на
основі поєднання таких параметрів як стратегія, взає$
мозв'язки з постачальниками та споживачами, ланцюг
створення вартості, організаційна структура, здібності,
компетенції та ресурси компанії. Одним із засновників
підходу можна вважати Сливоцького А. [19].

Процесний (формальний) підхід. Формування
бізнес$моделі базується на методології реінжинірингу
бізнес$процесів, сутність якої полягає в описі бізнес$
моделі як сукупності взаємозалежних процесів, що
утворюють певну ієрархію. Структуру бізнесу за про$
цесним підходом можна представити у вигляді трьох
основних складових моделей: організаційної, що фор$
малізує структуру підприємства, функціональної, що
відображає його бізнес$процеси, та інформаційної, що
надає схему формування та руху інформаційних по$
токів.

Онтологічний підхід. Походить від процесного
підходу та є тісно пов'язаним із розробкою та впровад$
женням на підприємствах комплексних автоматизова$
них корпоративних систем управління, а також появою
нової сфери менеджменту — управління знаннями.

Управлінський підхід. Передбачає розробку бізнес$
моделі підприємства на основі синтезу базових поло$
жень гуманітарного та процесного підходів у контексті
зручності забезпечення комплексного управління про$
ектами.

Вибір типу та формату бізнес$моделі зумовлений
багатьма факторами: її призначенням, видом іннова$

Підхід Автор(-и) Визначення 
Остервальдер А., 
Піньє І. [4] 

Бізнес-модель описує цінність, яку організація пропонує різним клієнтам, відображає здатності 
організації, перелік партнерів, необхідних для створення, просування та постачання цієї 
цінності клієнтам, відносини капіталу, необхідні для отримання потоків доходу 

Раппа М. [17] Бізнес-модель – це схема реалізації бізнесу, яка забезпечує підприємству прибуток. Бізнес-
модель формально відображає процес заробляння грошей, детально визначає її диспозицію та 
роль в ланцюзі створення цінності 

Сливоцьки А. [19] Бізнес-модель є схемою того, як компанія вибирає споживача, формулює і розмежовує свої 
пропозиції, розподіляє ресурси, визначає, які завдання вона зможе виконати своїми силами і 
для яких доведеться залучати фахівців зі сторони, виходить на ринок, створює цінність для 
споживача і отримує від цього прибуток. Пропозиція продуктів, послуг або технологій компанії 
грунтується на комплексній системі дій та взаємин, представлених в бізнес-моделі 

О
рі
єн
то
ва
ни
й 
на

 в
ід
об
ра
ж
ен
ня

 
ла
нц
ю
га

 ф
ор
му
ва
нн
я 
цц
ін
но
ст
і  

дл
я 
сп
ож

ив
ач
ів

 

Чесбро Г. [11] Бізнес-модель відображає спосіб, який компанія використовує для створення цінності та 
отримання прибутку 

Джансен В., 
Стінбекерс В., 
Джагерс Х. [14] 

Бізнес-модель описується двома елементами: чим займається бізнес  
та як він заробляє гроші, реалізуючи свій продукт або послугу на ринку 

Касадес-Масанелл Р., 
Рікарт Дж. [10] 

Бізнес-модель являє собою логіку функціонування компанії, що відображає шлях до створення 
вартості для її акціонерів 

Pейрс Дж.,  
Робінсон Р. [18] 

Бізнес-модель – це управлінська концепція того, як саме сукупність стратегій організації має 
співпрацювати разом у системний спосіб, щоби дати змогу організації досягати цілей та 
здобути конкурентну перевагу 

Сооляте А. [6] Бізнес-модель надає опис підприємства як складної системи із заданою точністю. В рамках 
бізнес-моделі відображаються всі об’єкти, процеси, правила виконання операцій, існуюча 
стратегія розвитку, а також критерії оцінки ефективності функціонування системи 

Степова С.,  
Марєєв С.,  
Блажко М. [7] 

Бізнес-модель – це метод здійснення бізнесу, завдяки якому компанія може забезпечити себе, 
тобто згенерувати дохід, виручку. Вона роз’яснює, як компанія робить гроші, детально 
показуючи її місце розташування у ланцюгу виникнення вартості О
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Тіммерс П. [20] Опис сукупності продуктів, послуг та потоків інформації, а також учасників бізнес-процесу, їх 
ролі в ланцюзі цінності, потенційних вигід із обгрунтуванням джерел отримання доходу 

Таблиця 1. Класифікація визначень поняття бізнесxмоделі за підходами
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ційної стратегії підприємства, наявн$
істю захищеної інтелектуальної влас$
ності, забезпеченістю ресурсами,
можливістю входження на ринок
тощо [2]. Проте всім механізмам
бізнес$моделювання інновацій прита$
манні спільні риси, які полягають у
планомірному аналізі ринкового се$
редовища, визначенні унікальної
цінності продукту або послуги для
споживача, оцінюванні ресурсів, не$
обхідних для її забезпечення та виз$
наченні вартості проекту.

Процес розробки бізнес$моделі
підпорядковується певній логіці. Так,
Дебелак Д. пропонує реалізовувати
його у п'ять етапів (кроків) [12]:

Крок 1. Визначення продукту або
послуги. Передбачає ідентифікацію
елементів інноваційного продукту
або послуги та технологій їх виготов$
лення.

Крок 2. Темування бізнес$моделі.
Передбачає вибір моделі та шаблону
оформлення бізнес$моделі та є основ$
ною частиною концепції бізнес$мо$
делі.

Крок 3. Дизайн механізму форму$
вання вартості проекту. Передбачає
визначення логіки та послідовності
формування вартості бізнес$моделі
проекту.

Крок 4. Ідентифікація ціннісної
пропозиції бізнес$моделі. Передбачає визначення за$
гальних значень показників, за якими генеруються
цінність проекту. При цьому для ідентифікації цінності
може бути застосована класифікаційна схема, що скла$
дається з трьох основних категорій покахниів: економ$
ічних, екологічних та соціальних [16].

Крок 5. Впровадження бізнес$моделі. Передбачає
розроблення операційної системи для реалізації бізнес$
моделі.

Запропонована послідовність в цілому відображає
загальну логіку бізнес$моделювання інновацій та може
бути покладеною в основу механізму розроблення
бізнес$моделі при впровадженні інновацій на підприє$
мствах (рис. 1).

Наостанок слід зазначити, що незважаючи на всі
спроби формалізації та шаблонування бізнес$моделей
та процесів їх розроблення, успішність їх впроваджен$
ня значною мірою залежить від суб'єктивних чинників
та особистісних якостей розробників. Так, Зотт К. та
Аміт Р. фактично ототожнюють процеси розроблення
та реалізації бізнес$моделі певного проекту з процесом
управління ним, визначаючи бізнес$моделювання як за$
лучення людських, матеріальних та капітальних ресурсів
для реалізації конкретних цілей в межах певного про$
екту. Оскільки всі проекти є унікальними, значною
мірою залежать від конкретного контексту та економі$
чного середовища, ефективність та успішність моделі
залежать від інтуїції, досвіду, компетенції та знань роз$
робників [22].

ВИСНОВКИ
Бізнес$модель є сучасним інструментом, що кон$

цептуально відображає ключові аспекти діяльності
підприємства, який зручно використовувати при впро$
вадженні інновацій. Бізнес$моделювання є відносно
новою практикою для менеджерів вітчизняних
підприємств, на відміну від більш знайомого бізнес$
планування, яке традиційно застосовується для об$
грунтування інноваційних проектів. Проте в умовах
динамічності середовища та необхідності впроваджен$
ня інновацій на постійній основі, бізнес$модель є зруч$

нішою, оскільки є більш структурно цілісною, гнучкою,
адаптивною, наочною та інтуїтивно зрозумілою фор$
мою відображення концепції майбутнього бізнесу та
узгодження інтересів усіх його учасників. Тому вона
повинна якщо не заміняти бізнес$план, то як мінімум
передувати його розробці.

В даній статті нами здійснено спробу структури$
зації та систематизації теоретичних та методичних на$
працювань щодо бізнес$моделювання. Зокрема, кла$
сифіковано найбільш широко використовувані підхо$
ди до визначення поняття бізнес$моделі за їх орієн$
тацією, визначено найбільш зручні шаблони для мо$
делювання інновацій, опрацьовано підходи до форму$
вання бізнес$моделей та здійснено їх систематизацію.
Визначено відмінності у підходах до трактування та
визначення ступеня новизни інновацій у вітчизняній
та зарубіжній практиці, які повинні бути адаптовани$
ми при їх бізнес$моделюванні. На основі опрацюван$
ня зарубіжного досвіду формально представлено
найбільш загальний механізм побудови бізнес$моделі,
що може бути використаним при впровадженні інно$
вацій на вітчизняних підприємствах. Втім проблема$
тика бізнес$моделювання потребує подальшого більш
грунтовного опрацювання, зокрема в напрямках уточ$
нення методичних рекомендацій щодо заповнення
шаблонів бізнес$моделей та узгодження їх основних
складових; розроблення прикладних рекомендацій
щодо адаптації моделей, оцінювання ефективності та
проведення півоту; добору інструментарію для реал$
ізації моделей тощо.
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