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ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО

РОЗВИТКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА

РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ
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INCOME OF THE POPULATION IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: NATIONAL
AND REGIONAL DIMENSIONS

У статті виокремлено базові функції доходів громадян у забезпеченні сталого розвитку соціальноW

економічних систем. Як головні визначено забезпечення зростання суспільного добробуту та забезпеW

чення соціальної справедливості. Проведено комплексну оцінку відповідності доходів громадян за двоW

ма базовими функціями парадигмі сталого розвитку на національному та регіональному рівні. ПроанаW

лізовано показники бідності та диференціацію доходів у розрізі містоWсело, громадяни з високими та низьW

кими доходами, а також міжрегіональні диспропорції в доходах. Проведено групування регіонів України

за ступенем відповідності змін у доходах громадян траєкторії сталого розвитку регіональних соціальноW

економічних систем. Виокремлено групу регіонів, де тенденції в доходах відповідають сталому розвитку,

групу регіонів з частковою відповідністю доходів сталому розвитку та групу регіонів, де тенденції в дохоW

дах населення створюють загрози сталому розвитку.

The basic functions of households' incomes in the supporting of sustainable development of socialWeconomic

systems have been defined in the given article. The support of public welfare increasing and social justice were

determined as main ones. The expediency of assessing the compliance of household incomes with sustainable

development by the degree of performance of both main functions has been substantiated. The indicators used

by international organizations and state bodies of Ukraine to assess the degree of compliance of household

incomes with sustainable development have been summarized.

A comprehensive assessment of the compliance of citizen's incomes to paradigm of sustainable development

has been conducted considering two aboveWnoted main functions at the national and regional levels. Poverty

indicators and income differentiation by cityWvillage, highW and lowWincome citizens, as well as interregional

income disparities have been analyzed. It is shown that the dynamics of income of Ukrainian citizens does not

correspond to the trajectory of sustainable development of the national socioWeconomic system. Supporting the

function of social justice is especially problematic. Inequality in income distribution is growing in all dimensions.

Incomes by regions were estimated by performing both basic functions on the basis of which the classification of

regions was carried out. Poverty and disproportions in income by region were examined. Regions of Ukraine

were grouped according to the degree of conformity of changes in incomes of citizens to the trajectory of

sustainable development of regional socioWeconomic systems. Three groups of regions have been defined: the

group of regions where income trends correspond to sustainable development, the group of regions with partial

compliance of incomes to sustainable development and the group of regions where trends in household incomes
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концепції сталого розвитку приділяється чимало

уваги в сучасній науковій літературі [15; 21; 27] та про$
грамних документах міжнародних організацій [30]. До$
ходи населення відграють важливу роль в забезпеченні
сталого розвитку, який неможливий без подолання
бідності в суспільстві [9; 27]. Сучасний етап розвитку
економіки характеризується новими викликами для ста$
лого розвитку, які пов'язані, з доходами. Незважаючи
на певний прогрес людства у зменшенні бідності, досяг$
нутий в останні десятиріччя, пандемія COVID$19, інтен$
сифікація військових конфліктів, зміни клімату та інші
чинники зумовили негативний вплив на процес подолан$
ня бідності [24]. Згідно з прогнозами очікується, що
кількість людей, які отримують доходи менше крайньо$
го рівня бідності (1,90 USD на день) у 2020 році зросте
вперше за останні 20 років [24]. Така тенденція не може
не знайти свій прояв і в Україні, яка за найгіршого сце$
нарію може ввійти в найсильнішу за останні десятиріччя
рецесію, коли за межею бідності можуть опинитися
близько 9 млн українців [28]. Згідно з опитуванням, про$
веденим на замовлення Дитячого фонду ООН (ЮНІ$
СЕФ), близько 69% українців, особливо мешканці неве$
ликих міст і сіл, зазначили зниження своїх доходів з
весни 2019 року [22]. Все це посилює актуальність до$
слідження доходів населення як ключового фактору за$
безпечення сталого розвитку як на національному, так
і на регіональному рівнях.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Існує досить багато визначень сталого розвитку [15;

21; 30]. З точки зору доходів населення, на наш погляд,
найбільш вдалим є трактування сталого розвитку як
нової парадигми господарювання, при якій головною
метою функціонування будь$якої соціально$економіч$
ної системи ставиться досягнення соціальної справед$
ливості та суспільного добробуту разом із забезпечен$
ням екологічної безпеки [15]. В зазначеному визначенні
вдало підкреслено дві головні функції, які відграють
доходи населення в концепції сталого розвитку: (1) за$
безпечення соціальної справедливості та (2) досягнен$
ня суспільного добробуту.

Так, дві з сімнадцяти затверджених на Саміті ООН
зі сталого розвитку восени 2015 цілей глобального ста$
лого розвитку [30] мають прямий зв'язок з доходами та
двома вищезазначеними функціями. Першою ціллю ста$
лого розвитку в цьому програмному документі ООН
визначено подолання бідності у всіх її формах, що не$
можливо здійснити без зростання доходів найбідніших
верств населення [30]. Подолання бідності є важливим
елементом досягнення суспільного добробуту [3] та
політичної стабільності [9]. Зростання ж доходів ви$
знається одним з головних завдань у подоланні бідності
[27].

Ціллю сталого розвитку номер десять в зазначеній
резолюції ООН є зменшення нерівності всередині країн
та між країнами [30]. Така ціль передбачає забезпечен$
ня в кожній країні зростання доходів найменш забезпе$
чених 40 відсотків населення темпами, що перевищують
середній рівень [30]. Зменшення нерівності у доходах
визначається як один з головних чинників забезпечен$
ня соціальної справедливості [2].

pose threats to sustainable development. The need to improve statistical observations in Ukraine in order to

bring income indicators to international standards, which are used to assess sustainable development at the

national and regional levels, has been identified.

Ключові слова: доходи, бідність, сталий розвиток, регіональні диспропорції, сталий розвиток, соціаль�
ний добробут, соціальна справедливість.

Key words: income, poverty, regional disparities, sustainable development, public welfare, social justice.

Обидві функції доходів у забезпеченні сталого роз$
витку мають низку індикаторів, які використовуються
в кількісних оцінках. Функція забезпечення суспільно$
го добробуту зазвичай вимірюється рівнем бідності (як
правило у відсотках до загальної кількості домогоспо$
дарств). Критерії віднесення конкретного домогоспо$
дарства до числа тих, що перебувають за межею бідності
поділяються на абсолютні та відносні. Абсолютні кри$
терії умовно можна поділити на міжнародні (встанов$
лені міжнародними інституціями) та національні. Так,
Світовий Банк встановив крайню (екстремальну)
бідність при рівні доходів 1,90 USD на день (у цінах 2011
року), яка визначає рівень бідності в найбідніших краї$
нах [26]. Для багатших країн, але з доходами нижче се$
редньосвітового, рівень бідності визначено як доходи,
менші за 3,20 USD на день. Нарешті доходи більші за
3,2 USD але менші 5,48 USD визначені як рівень бідності
в країнах з доходами вище середньосвітового [18]. Ук$
раїна відноситься до країн з доходами нижче середньо$
го [29], тому рівень бідності за критеріями світового бан$
ку відповідає доходам 3,2 USD на одну особу на день.

Кожна країна встановлює також власні критерії
бідності. В Україні це законодавчо встановлений про$
житковий мінімум (встановлюється КМУ та затверд$
жується Верховною Радою в Законі про Бюджет Украї$
ни на відповідний рік) та фактичний прожитковий
мінімум (розраховується та публікується щомісячно
Міністерством соціальної політики) [6]. Рекомендова$
ним є також використання відносного критерію бідності
за витратами (сукупні еквівалентні витрати особи ниж$
че 75 відсотків медіанного рівня середньодушових екві$
валентних сукупних витрат) [10].

Таким чином, доходи населення оцінюються лише в
контексті подолання бідності. Водночас їх роль у забез$
печенні сталого розвитку є більш комплексною, що ви$
магає подальших теоретичних та методичних напрацю$
вань для розробки методики оцінки та моніторингу ди$
наміки доходів населення для забезпечення сталого роз$
витку соціально$економічних систем усіх рівнів.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення основних функцій до$

ходів населення в забезпеченні сталого розвитку та роз$
робка методичних підходів до оцінки динаміки доходів
громадян, враховуючи базові функції доходів населен$
ня в забезпеченні сталого розвитку. Цієї статтею автор
також запроваджує системний моніторинг відповідності
динаміки доходів населення сталому розвитку регіонів
та національної соціально$економічної системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Роль доходів населення в забезпеченні сталого роз$
витку.

Зростання та справедливий розподіл доходів насе$
лення відграють важливу роль у концепції сталого роз$
витку насамперед як інструменти забезпечення суспіль$
ного добробуту та соціальної справедливості, що веде
до зменшення соціальної напруги в суспільстві [5], підви$
щення якості робочої сили, стимулювання внутрішньо$
го попиту на товари та послуги [4]. Отже, два атрибути
доходів населення: абсолютна величина (у вартісному
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виражені) та розподіл доходів серед населення є визна$
чальними при дослідженні їх відповідності сталому роз$
витку національно$економічної системи будь$якого
рівня, зокрема й національної економіки та регіонів
(рис. 1).

 Тому аналіз доходів у контексті сталого розвитку
має за мету оцінку двох атрибутів: величини (рівня) до$
ходів та їх розподілу серед населення в контексті відпо$
відності двом головним цілям сталого розвитку, пов'я$
заним з доходами (рис. 1). Водночас оцінюватися має
динаміка обох атрибутів, бо сталий розвиток — це ди$
намічний процес.

Аналіз відповідності динаміки доходів громадян ста$
лому розвитку: забезпечення зростання суспільного
добробуту.

Згідно з офіційною статистикою, яка передається
світовому Банку, в Україні починаючи з 2009 року немає
громадян з доходами менше 1,9 USD на день [24] (цей
рівень визначений як рівень крайньої бідності [20]). В
одночас представляє більший інтерес динаміка кількості
громадян з доходами 3,20 USD, які визначені як рівень

бідності для економік з доходами
нижче середньосвітового (рис. 2).

Дані, наведені на рисунку 2, вказу$
ють на відсутність тенденції до зни$
ження частки громадян з доходами за
межею бідності. Більше того, в 2018
році спостерігалося зростання частки
населення України, що перебувало за
межею бідності згідно з абсолютним
критерієм, встановленого Світовим
банком. Таким чином, динаміка до$
ходів не відповідає покращанню су$
спільного добробуту, а отже, і стало$
му розвитку.

На жаль, Державна служба стати$
стики не надає вказану інформацію в
розрізі регіонів. Але подібний аналіз
можливо провести згідно з критерія$

ми прийнятими в Україні за даними, наведеними у дже$
релі [7] (табл. 1).

Згідно з табл. 1, у 2018 році у більшості регіонів Ук$
раїни спостерігалося зменшення частки громадян з до$
ходами за межею бідності як за відносним критерієм,
так і за абсолютним. Така ж тенденція прослідковува$
лася і для країни загалом. Така динаміка відповідає век$
тору сталого розвитку національної та більшості рег$
іональних соціально$економічних систем. Проте в
низці регіонів частка населення з доходами за межею
бідності зросла. В деяких регіонах негативна тенден$
ція спостерігалася за обома показниками (Закарпатсь$
ка, Івано$Франківська, Полтавська та Черкаська), а в
деяких — лише за відносним показником (Донецька,
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Рівненська,
Сумська, Тернопільська, Херсонська та Чернігівська
обл.). Базуючись на таблиці 1, всі регіони можна згру$
пувати в три групи у відповідності до того, наскільки
динаміка величини доходів забезпечує покращання
добробуту (табл. 2).

Розподіл доходів і забезпечення соціальної спра$
ведливості.

Як уже зазначалося, базовим показником, визна$
ченим ООН для оцінки забезпечення соціальної спра$
ведливості, є зростання доходів 40% найменш забез$
печеного населення вищими темпами, ніж середній по$
казник [30]. Потрібно відзначити, що Державна служ$
ба статистики України не надає такої інформації, хоча
Світовий банк наводить деякі дані по Україні. Так, за
даними Світового банку, темпи приросту доходів най$
менш забезпечених 40 відсотків населення України ста$
новили в 2018 році $0,6%, тоді як середній показник ста$
новив +0,14% [16; 17]. Таким чином, динаміка обох по$
казників була різновекторною. Скорочення доходів
найменш забезпеченої частини населення, разом з хоч

Забезпечення соціальної 
справедливості 

Рівень доходів Розподіл доходів  серед 
населення 

Забезпечення суспільного 
добробуту 

Сталий розвиток 
соціально-економічної 

системи 

Рис. 1. Функції доходів населення у забезпеченні сталого
розвитку соціально7економічної системи

Джерело: розроблено автором.
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Рис. 2. Динаміка кількості громадян України з доходами менше 3,20 USD на добу

Джерело: побудовано автором згідно з [25].

Відносний критерій за 
витратами 

Абсолютний критерій за 
доходами нижче 
фактичного 

прожиткового мінімуму
Регіони 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Вінницька -1.90 6.30 -4.60 -10.00 -10.40 -1.90 
Волинська -4.80 12.90 -2.70 -1.90 -19.40 2.20 
Дніпропетровська -0.60 2.60 -10.90 2.30 -18.10 -17.00 
Донецька 1.30 -1.80 3.90 -4.90 -10.10 -12.10 
Житомирська 7.90 3.50 -3.70 2.80 -22.70 -5.90 
Закарпатська -13.70 10.60 6.00 -1.90 -15.60 3.40 
Запорізька 6.10 -1.20 -4.70 11.10 -16.40 -13.10 
Івано-Франківська -5.60 2.20 7.20 -3.50 -21.70 4.60 
Київська 10.90 0.60 -1.80 18.60 -9.20 -12.00 
Кіровоградська -5.60 -2.50 4.90 -3.10 -19.50 -10.30 
Луганська -6.40 -3.60 0.30 1.90 -25.90 -4.60 
Львівська 1.40 -3.50 1.30 -12.90 -16.20 -13.60 
Миколаївська -12.00 9.60 -0.40 -16.90 -3.20 -12.00 
Одеська -1.70 4.20 -1.50 -7.20 -4.00 -14.50 
Полтавська 3.40 -1.20 5.40 -1.50 -27.70 0.50 
Рівненська 12.10 -10.60 12.70 -3.20 -20.20 -5.60 
Сумська -4.10 -1.80 6.80 2.10 -15.80 -0.60 
Тернопільська 4.00 0.40 1.20 -6.70 -19.10 -6.40 
Харківська 5.70 -2.60 -1.80 11.60 -24.50 -2.30 
Херсонська 1.80 -0.30 9.90 -9.20 -10.90 -2.50 
Хмельницька -4.30 -4.70 -6.60 -5.50 -19.40 -3.60 
Черкаська 2.60 0.90 3.20 8.10 -24.40 0.70 
Чернівецька -11.20 12.50 -5.60 -10.30 -3.90 -12.50 
Чернігівська 11.50 -8.30 2.90 9.90 -15.80 -10.10 
м. Київ 1.60 2.40 -2.80 -1.90 -15.00 -6.50 
Україна 0.60 0.90 -0.30 -0.80 -16.20 -7.30 

Таблиця 1. Оцінка відповідності динаміки доходів сталому
розвитку за функцією "забезпечення суспільного

добробуту"

Джерело: розраховано автором згідно з [7].
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і незначним зростання середнього показника, вказує
на поглиблення нерівності в розподілі доходів всере$
дині країни. Отже, згідно з критерієм ООН, розподіл
доходів в Україні не сприяє кращому забезпеченню
соціальної справедливості, що створює загрози ста$
лому розвитку соціально$економічної системи націо$
нального рівня.

Ще одним показником, який використовується для
оцінки розподілу доходів між громадянами всередині
країни, є індекс Джині, який є мірою відмінності ре$
ального розподілу доходів від рівномірного. У випад$
ку, коли всі громадяни отримують рівні доходи, індекс
Джині рівний нулю. Якщо ж невелика група населення
отримує майже весь обсяг доходу, індекс Джині близь$
кий до одиниці (або 100%) [21]. Вважається, що для
забезпечення сталого розвитку індекс Джині має бути
менший за 40% [21]. Якщо проаналізувати рівень та ди$
наміку даного показника в Україні, то формально не$
рівномірність у розподілі доходів є нижчою за рівень,
що загрожує сталому розвитку (рис. 3).

Значення цього коефіцієнта останні роки перебу$
ває в межах 24—26%, що вказує на відносну
рівномірність у розподілі доходів серед населення. У
всякому разі в Україні нерівність у розподілі доходів на
рівні, або, навіть, нижче більшості країн Євросоюзу. Так,
наприклад, у Польщі коефіцієнт Джині в 2017 році ста$
новив 29,7%, у Литві 37,3%, в Італії 35,9%, в Норвегії
27% [19]. Однак, потрібно враховувати наявні дискусії
серед фахівців щодо репрезентатив$
ності коефіцієнта Джині в Україні
за даними і методикою Державної
служби статистики і який потім ви$
користовується міжнародними
організаціями [8; 11]. Розрахований
за альтернативними методиками ко$
ефіцієнт Джині може бути в 1,5—2
рази вищим, ніж за офіційною ме$
тодикою [8]. Тому використання ко$
ефіцієнта Джині для оцінки відпо$
відності доходів парадигмі сталого
розвитку, на наш погляд, є диску$
сійним. Потрібно також відзначити,
що Державна служба статистики не
наводить цей показник за регіона$
ми.

Ще один вимір диспропорцій у
розподілі доходів — за типом посе$
лень. На рис. 4 наведено динаміку
коефіцієнта співвідношення доходів
у розрізі великі міста, малі міста та
сільська місцевість.

Наближення коефіцієнта спів$
відношення доходів між громадяна$
ми, що проживають у різних типах
поселень, до одиниці відповідає по$
зитивній тенденції в забезпеченні
соціальної справедливості, а відтак і
сталому розвитку. Аналізуючи дані,
наведені на рисунка 4, можна зроби$
ти висновок про наявність суттєвого
перевищення доходів у великих
містах в порівнянні з малими міста$
ми та сільською місцевістю. Від$
мінність у середніх доходах між ма$
лими містами та сільською місцеві$
стю була не такою значною. По$
трібно також відзначити зростання
розриву у доходах між великими
містами та сільською місцевістю, а
також між великими та малими
містами у 2018 та 2019 році. Така тен$
денція є негативною та вказує, що
динаміка розподілу доходів між на$
селенням великих міст та рештою не

відповідає покращенню в забезпеченні соціальної спра$
ведливості, а тому створює загрозу сталому розвиткові
як на рівні держави, так і на рівні регіонів.

Важливим виміром розподілу доходів є регіональ$
ний. Наявність суттєвих регіональних диспропорцій в
доходах населення створює значні загрози сталому роз$
витку регіональних соціально$економічних систем. У
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Джерело: побудовано автором згідно з даними Світового Банку [19].
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Джерело: розраховано та побудовано автором згідно з [1].

Таблиця 2. Групування регіонів за відповідністю динаміки
величини доходів населення сталому розвитку регіональних

соціально7економічних систем у 2018 році

Джерело: складено автором згідно з таблицею 1.

Групи за відповідністю динаміки 
величини доходів сталому розвитку Регіони України 

Група 1: покращання в забезпеченні 
суспільного добробуту. 
Динаміка доходів повністю відповідає 
сталому розвитку 

Вінницька, Дніпропетровська, 
Житомирська, Запорізька, 
Київська, Миколаївська, Одеська, 
Харківська, Хмельницька, 
Чернівецька, м. Київ 

Група 2: тенденції протилежні за 
напрямами. 
Динаміка доходів частково відповідає 
сталому розвитку 

Волинська, Донецька, 
Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Чернігівська 

Група 3: погіршання в забезпеченні 
суспільного добробуту.  
Динаміка доходів не відповідає 
сталому розвитку 

Закарпатська, Івано-Франківська, 
Полтавська, Черкаська 
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таблиці 3 наведено середньодушові доходи у відсотках
до середніх доходів по країні.

Зростання показників, які менші за 100%, слід вва$
жати позитивною тенденцією в контексті відповідності
сталому розвитку. Водночас негативна динаміка показ$
ників, що перевищують 100% також відповідає сталому
розвитку, бо сприяє зменшенню міжрегіональних дис$
пропорцій у доходах населення.

На рисунку 5 наведено динаміку коефіцієнта варі$
ації, який є одним з показників, що дозволяє оцінити
ступінь розсіяння доходів за регіонами (без м. Києва)
навколо середнього значення.

Згідно з рисунком 5, коефіцієнт варіації середньо$
душових доходів населення в розрізі регіонів України
зростав в усі роки окрім 2017. Це вказує на посилення
регіональних диспропорцій в доходах населення, а
відтак на невідповідність регіонального розподілу до$
ходів сталому розвитку. Потрібно також відзначити, що
середні доходи в м. Києві є в декілька разів вищими, ніж
доходи в будь$якому іншому регіоні України, ще раз
підтверджуючи наявність суттєвих міжрегіональних
диспропорцій у доходах населення.

Комбінуючи оцінку динаміки відносного рівня
доходів (табл. 3) та групування регіонів за відповід$
ністю доходів населення сталому розвитку, а також
базуючись на виконанні доходами функції забезпе$
чення суспільного добробуту (табл. 2), отримуємо
підсумкову таблицю (табл. 4). Ця таблиця дозволяє
здійснити підсумкову класифікацію регіонів Украї$
ни за відповідністю динаміки величини та розподілу
доходів парадигмі сталого розвитку.

Таким чином, базуючись на даних таблиці 4, ди$
наміка доходів населення в чотирьох регіонах (Жи$
томирська, Запорізька, Одеська та Хмельницька об$
ласті) відповідає сталому розвитку регіональних
соціально$економічних систем. Тенденції в доходах
населення в Закарпатській, Івано$Франківській,
Полтавській та Черкаській областях створюють заг$
рози сталому розвитку цих регіонів. У решті регіонів
динаміка доходів населення частково відповідає ста$
лому розвитку.

ВИСНОВКИ
Доходи населення відіграють важливу роль в за$

безпеченні сталого розвитку, створюючи можли$
вості для зростання суспільного добробуту та соц$
іальної справедливості.

Тому оцінювання відповідності динаміки доходів
сталому розвитку має враховувати виконання ними
двох основних зазначених функцій. Проведена ком$
плексна оцінка відповідності доходів населення по$
казала, що на національному рівні динаміка величи$
ни доходів відповідала сталому розвитку у 2018 році,
так як частка громадян з доходами, нижчими за

межу бідності, зменшилася. Водночас зміни в
розподілі доходів не відповідали сталому роз$
витку, посилюючи диспропорції в доходах у
розрізі найменш/найбільш забезпечених верств
населення, в розрізі регіонів та типів поселення
місто$село. В чотирьох регіонах зміни в дохо$
дах населення створюють загрози сталому роз$
витку, так як спостерігалося погіршання вико$
нання доходами обох базових функцій (Закар$
патська, Івано$Франківська, Полтавська та Чер$
каська області).

Потрібно відзначити, що Державна служба
статистики не здійснює спостереження як зміню$
ються доходи 40% найменш забезпеченого насе$
лення. Це унеможливлює моніторинг ефектив$
ності державних заходів, програм та стратегій
щодо подолання бідності в контексті сталого
розвитку використовуючи як стратегічний по$
казник співвідношення динаміки доходів 40%
найменш забезпеченого населення та середьона$

ціонального показника. Тому доцільно було б включити
цей показник до системи статистичних спостережень, які
здійснюються Державною службою статистики на націо$
нальному та регіональному рівнях. Необхідно також пе$
реглянути методику збору даних та розрахунку деяких
показників, які використовуються як індикатори не$
рівності в доходах, зокрема коефіцієнта Джині.

 Підхід до оцінки ролі доходів у сталому розвитку,
використаний в цій роботі, базується на однаковій вазі
кожної з базових функцій. Питання обгрунтування пи$
томої ваги кожної з функцій доходів у інтегральному
показнику відповідності доходів сталому розвитку є
предметом подальших наукових пошуків у зазначено$
му напрямі.
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регіонами у % до середніх по Україні

Джерело: розраховано автором згідно з [12—14].
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Функції доходів населення в 
забезпеченні сталого розвитку

 Забезпечення 
 добробуту 

Забезпечення 
соціальної 

справедливості
Відповідають 
сталому розвитку     
Житомирська + + 
Запорізька + + 
Одеська + + 
Хмельницька + + 
Частково 
відповідають 
сталому розвитку     
Вінницька + - 
Дніпропетровська + - 
Київська + - 
Миколаївська + - 
Харківська + - 
Чернівецька + - 
Волинська +/- + 
Донецька +/- + 
Луганська +/- + 
Львівська +/- + 
Кіровоградська +/- - 
Рівненська +/- - 
Сумська +/- - 
Тернопільська +/- - 
Херсонська +/- - 
Чернігівська +/- - 
Існують загрози 
сталому розвитку   
Закарпатська - - 
Івано-Франківська - - 
Полтавська - - 
Черкаська - - 

Таблиця 4. Групування регіонів України за відповідністю
доходів населення траєкторії сталого розвитку

Примітка: * "+" — відповідність (група регіонів 1 за табл. 2),
"+/�" — часткова відповідність, відповідає групі 2 з табл. 2, "�" —
не відповідає сталому розвитку (група 3 з табл. 2).
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FINANCIAL CONTROLLING IN THE TRADE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

У статті досліджено роль фінансового контролінгу як складової системи управління розвитком торW

говельного підприємства. Проведено систематизацію наукових підходів до трактування фінансового конW

тролінгу.

Охарактеризовано основні принципи та функції формування та розвитку фінансового контролінгу.

Обгрунтовано необхідність організації та запропоновано основні етапи впровадження фінансового конW

тролінгу на торговельних підприємствах.

Ідентифіковано ключові особливості фінансового контролінгу в системі управління торгівельним

підприємством, з урахуванням яких контролінг слід визначати як підсистему управління, головну увагу

якої сконцентровано на досягнення перспективних цілей фінансовоWекономічної діяльності з урахуванW

ням внутрішніх та зовнішніх чинників організації.

Визначено, що ефективність впровадження контролінгу в системі управлінні торговельними підприєW

мствами залежить від того, наскільки логічно побудовано вирішення та як взаємопов'язано виконання

цілей і завдань контролінгу між собою, наскільки узгоджено виконання певних функцій контролінгу всеW

редині системи, а також з іншими завданнями та функціями менеджменту підприємства.

The article is devoted to the identification the main role of financial controlling as a component of the trade

enterprise's control system in the direction of effective development. There have been systematized the key

scientific approaches of the financial controlling interpretation. There has been determined that the effective

controlling use in the retail chains management depends, in particular, of the set of goals and objectives logic

forming of controlling among themselves, the level of certain controlling functions coordination in the

management system and other tasks and functions of enterprises' management. In this article have been describes

the main principles and functions of financial controlling formation and development in a trade enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Посилення конкуренції на ринку торговельних по$

слуг, активізація процесів диверсифікації господарсь$
кої діяльності, нестабільність зовнішнього середовища,
ускладнюють управління торговельними підприємства$
ми, що вимагає впровадження нових інструментів управ$
ління, що дозволяють будувати стратегію підприємства
в умовах невизначеності. Одним із новітніх підходів,
якому належить провідне місце серед сучасних інстру$
ментів управління, є контролінг, який виокремлено в
підсистему менеджменту, що забезпечує економічну
підтримку управління суб'єктам підприємницької діяль$
ності та підвищення обгрунтованості прийняття управ$
лінських рішень.

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

Значну увагу дослідженню теорії і практики фінан$
сового контролінгу приділили у своїх працях такі віт$
чизняні і зарубіжні науковці: Р. Манн, Е. Майєр, Д. Хан,
Ф. Фрайберг, Х. Фольмут, С. Івахненкова, О. Кравчук,
Л. Коваленко, В. Лаврененко, О. Мелих, М. Тарасюк,
О. Терещенка Г. Швиданенка та багато інших.

Проте не повною мірою розкрито роль фінансово$
го контролінгу як складової системи управління розвит$
ком підприємства, що забезпечує її ефективне функ$
ціонування. Також слід зазначити, що питання органі$
зації системи фінансового контролінгу на торговельних
підприємствах потребують поглибленого вивчення.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є систематизація наукових підходів до

трактування фінансового контролінгу та обгрунтуван$
ня доцільності застосування його в системі управління
торговельним підприємством.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У сучасних умовах ведення бізнесу на вітчизняних

підприємствах дуже швидко йде процес інтеграції тра$
диційних методів обліку, аналізу, нормування, плану$

There has been offered the necessity of the effective process of financial controlling organization and the

basic stages of financial controlling introduction at the trade enterprises. There have been determined the factors

influencing on the financial controlling implementation effectiveness at the trade enterprise activity. In the article

has been identified the key financial controlling features in a trade enterprise's management system, considering

definition financial controlling as a management subsystem which orient on achieving the financial and economic

longWterm goals of the trade enterprises' activities taking into account internal and external factors.

 In the research has been determined that the financial controlling effectiveness in the trade enterprises

management system depends on logical solution stages and interconnected implementation stages of controlling

goals and objectives, coordination level of the certain controlling functions realization in the controlling system

and other tasks and functions of enterprise management.

It has been summarized that the controlling process implementation is a complex process, which requires

changes in the usual management systems, improving the employees' culture and organizational behavior. Thus,

the successful result of controlling directly depends on the interest of the company's management in the complex

financial decisions implementation.

Ключові слова: фінансовий контролінг, торговельне підприємство, система управління підприємством,
фінансове планування, система контролінгу торговельного підприємства.

Key words: financial controlling, trade enterprise, enterprise management system, financial planning, controlling
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вання і контролю в єдину систему отримання, обробки
та узагальнення інформації. Ця система дозволяє управ$
ляти підприємствами, орієнтуючись не тільки на отри$
мання прибутку (як важливого поточного результату їх
діяльності), а й на одночасне комплексне вирішення ба$
гатьох інших актуальних завдань, одним з яких висту$
пає досягнення стійкого й ефективного розвитку
підприємств на базі найбільш досконалих інноваційних
рішень.

У таблиці 1, представлено визначення фінансового
контролінгу вітчизняними та зарубіжними вченими$еко$
номістами.

Таким чином, узагальнюючи різноманітні тракту$
вання, можна зазначити, що фінансовий контролінг є
принципово новою концепцією в управлінні підприєм$
ством, яка здатна забезпечити підтримку внутрішнього
балансу фінансів підприємства й ефективного його роз$

Таблиця 1. Визначення фінансового контролінгу

Автор Визначення фінансового контролінгу 
C.В. Івахненкова, 
О.В. Мелих  
 

Є інтегрованою підсистемою прийняття 
управлінських рішень щодо пріоритетних 
напрямів фінансової діяльності підприємства, яка 
базується на комплексному аналізі даних 
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю 
та передбачає узгодження фінансових аспектів 
функціонування усіх підрозділів підприємства 

М.І. Татарчук  Є контролюючій системою, що забезпечує 
концентрацію контрольних дій на найбільш 
пріоритетних напрямках фінансової діяльності 
підприємства, своєчасне виявлення відхилень 
фактичних показників від запланованих і 
прийняття оперативних управлінських рішень, які 
забезпечать нормалізацію цих показників 

О.О. Терещенко Це спеціальна саморегулююча система методів та 
інструментів, яка спрямована на функціональну 
підтримку фінансового менеджменту 
підприємства і включає в себе інформаційне 
забезпечення, планування, координацію, контроль 
і внутрішній консалтинг 

Ф. Фрайберг  Підсистема контролінгу підприємства, метою якої 
є забезпечення оптимального рівня фінансової 
рівноваги суб’єкта господарювання, максимізація 
вартості капіталу та отримання прибутків 

Д. Хан та  
Г. Хунгенберг  

Реалізує головну монетарну ціль компанії – 
оптимізує фінансові результати через 
максимізацію прибутку і вартості капіталу при 
збереженні стабільної ліквідності та 
платоспроможності підприємства 
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витку шляхом формування об'єктивної інформації про
витрати та доходи, що дає змогу приймати оптимальні
управлінські рішення [3].

Сутність фінансового контролінгу проявляється
через його функції. Основними функціями фінансово$
го контролінгу є: координація, розробка фінансової
стратегії підприємства, планування та бюджетування,
внутрішній контроль, внутрішній консалтинг та мето$
дологічне забезпечення контролінгу (табл. 2).

Фінансовий контролінг як одна з основних складо$
вих контролінгу є регуляторною керуючою системою,
яка координує взаємозв'язки між формуванням інфор$
маційної бази, фінансовим аналізом, фінансовим пла$
нуванням та внутрішнім фінансовим контролем, що за$
безпечує концентрацію контрольних дій на найбільш
пріоритетних напрямах фінансової діяльності підприєм$
ства, своєчасне виявлення відхилень фактичних її ре$

зультатів від передбачених і прийняття опе$
ративних управлінських рішень, спрямованих
на її нормалізацію [7].

Ефективне застосування контролінгу в уп$
равлінні торговельними мережами залежить,
зокрема, від логічності формування комплек$
су виконання цілей і завдань контролінгу між
собою, рівня узгодження виконання певних
функцій контролінгу в системі управління, а та$
кож з іншими завданнями та функціями менед$
жменту. Ефективний механізм контролінгу в
управлінні суб'єктами мережевого торговель$
ного бізнесу, а також створення служби конт$
ролінгу на торговельному підприємстві доціль$
но проводити в три етапи (рис. 1).

1. Етап підготовчий. Він включає в себе
вивчення організаційної структури торговель$
ного підприємства, наявної фінансово$еконо$
мічної документації, всієї звітності, що харак$

теризує діяльність підприємства.
2. Етап впровадження системи контролінгу. В про$

цесі цього етапу проводиться опрацювання всіх основ$
них моментів здійснення операцій з контролінгу у кож$
ному підрозділі підприємства. Служба контролінгу по$
винна постійно отримувати від всіх підрозділів всю не$
обхідну інформацію, обробляти, аналізувати, висувати
пропозиції та направляти їх керівництву для прийнят$
тя управлінських рішень.

3. Етап автоматизації дій служби контролінгу. Він вклю$
чає в себе поширення можливостей автоматичного збору і
обробки інформації на всіх етапах господарського проце$
су. Збір аналітичної інформації повинен бути максимально
автоматизований, щоб попередити можливі непорозумін$
ня, помилки та зловживання. Особлива увага при цьому
надається процесам розробки і вдосконалення систем діаг$
ностики, інформаційно$аналітичної і методологічної

Функції Завдання 
1 2 

Координація Регулювання інформаційних потоків. 
Координація процесу планування 

Розробка 
фінансової 
стратегії 

Активна участь у розробці фінансової стратегії підприємства та 
координація роботи з планування фінансово-господарської діяльності. 
«Продаж» цілей і планів. 
Вироблення пропозицій щодо адаптації організаційної структури 
підприємства до обраної стратегії розвитку 

Планування та 
бюджетування 

Розробка та постійне вдосконалення внутрішньої методики 
прогнозування та бюджетування. 
Забезпечення процесу бюджетування. 
Участь у розробці інвестиційних та інших бюджетів 

Бюджетний 
контроль 

Внутрішній (управлінський) облік. 
Участь у складанні річних, квартальних і місячних звітів. 
Аналіз відхилень фактичних показників діяльності від запланованих. 
Забезпечення постійного аналізу та контролю ризиків у фінансово-
господарській діяльності, а також розробка заходів щодо їх 
нейтралізації. 
Виявлення та ліквідація вузьких місць на підприємстві. 
Своєчасне реагування на появу нових можливостей (виявлення та 
розвиток сильних сторін). 
Підготовка звіту про виконання бюджетів і розробка пропозицій щодо 
коригування планів і діяльності (рапортування) 

Внутрішній 
консалтинг та 
методологічне 
забезпечення 

Розробка методичного забезпечення діяльності окремих структурних 
підрозділів. 
Надання консультацій і рекомендацій керівництву підприємства та 
структурним підрозділам у процесі розробки фінансової стратегії, 
планування, розробки і впровадження нових продуктів, процесів, 
систем 

 Внутрішній 
аудит та ревізія 

Забезпечення постійного контролю за дотриманням співробітниками 
встановленого документообороту, процедур проведення операцій, 
функцій і повноважень згідно з покладеними на них обов'язками. 
Проведення внутрішнього аудиту та координація власної діяльності з 
діями незалежних аудиторських фірм при проведенні зовнішнього 
аудиту підприємства. 
Забезпечення збереження майна підприємства 

Таблиця 2. Функції і завдання фінансового контролінгу

Джерело: сформовано авторами на основі [4].

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження фінансового контролінгу на торговельному 
підприємстві 

Підготовчий етап 

Етап впровадження системи 
контролінгу 

Зміни в організаційній структурі 
торговельного підприємства 

Етап автоматизації 

Інформаційні потоки в системі 
торговельного підприємства 

Персонал і можливі проблеми 

Рис. 1. Етапи впровадження фінансового контролінгу
на торговельному підприємстві
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підтримки інвестиційних та інноваційних про$
ектів.

Фактори, що сприяють і перешкоджають
упровадженню контролінгу на торговельно$
му підприємстві представлено в таблиці 3.

Контролінг в управлінні торговельними
підприємствами має певні особливості, з ура$
хуванням яких, контролінг слід визначати як
підсистему управління, головну увагу якої
сконцентровано на [9]:

— ефективному інформаційному забезпе$
ченні;

— принципах маркетинго орієнтованого
управління;

— специфічному наборі кількісних та які$
сних показників;

— особливому методичному інструмента$
рію;

— застосуванні методологічного інстру$
ментарію дослідження та планування показ$
ників діяльності суміжних сфер економіки;

— забезпеченні самоокупності, гнучкості
та самостійності усіх елементів мережі з
акцентом на зовнішні та внутрішні логістичні
системи;

— ефективності використання торговель$
них площ, а також на забезпеченні належно$
го рівня фінансового стану торговельного
підприємства.

Впровадження системи контролінгу на підприємстві —
досить складний процес, якій вимагає зміни звичних
систем управління, підвищення культури та організа$
ційної поведінки працівників. Якщо керівництво
підприємства не зацікавлене у реалізації таких процесів,
зміни не відбудуться, а можливості контролінгу для от$
римання позитивних результатів будуть втрачені.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Проведене дослідження дає підстави для висновку,

що фінансовий контролінг комплексно впливає на
діяльність підприємства. Головною метою фінансового
контролінгу є орієнтація управлінського процесу на
максимізацію прибутку та вартості капіталу власників
при мінімізації ризику та збереженні ліквідності та пла$
тоспроможності підприємства.

Ефективність впровадження контролінгу в системі уп$
равлінні торговельними підприємствами залежить від того,
наскільки логічно побудовано вирішення та як взаємопов'$
язано виконання цілей і завдань контролінгу між собою, на$
скільки узгоджено виконання певних функцій контролінгу
всередині системи, а також з іншими завданнями та функц$
іями менеджменту підприємства. Впровадження контро$
лінгу — досить складний процес, якій вимагає зміни звич$
них систем управління, підвищення культури та організац$
ійної поведінки працівників. Результат впровадження кон$
тролінгу напряму залежить від зацікавленості керівництва
підприємства у реалізації таких процесів.
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Фактори, що впливає 
на впровадження 

контролінгу 
Переваги Недоліки 

Ефект від упровадження: 
(економічний і  
соціальний) 

Підвищення якості 
управління торговельним 
підприємством  
(у короткостроковому і 
довгостроковому 
періодах)  

Недосконалість існуючих 
методів аналізу; 
Загроза статусовим групам 
(бухгалтерії, плановому 
відділу і т. п.) і особам 
(начальникам відповідних 
відділів) 

Сумісність: 
з корпоративною 
культурою; 
з методами 
інформаційного 
забезпечення управління 

Повністю сумісна 
 

Суттєвих недоліків немає 
 

Складність нововведення Простота моделей Ускладнення в порівнянні з 
традиційними методиками; 
необхідність додаткового 
навчання 

Можливість проведення 
експерименту 

Можливість почати з 
упровадження в одному 
підрозділі, щоб потім 
поширити досвід на все 
підприємство 

Повний ефект 
спостерігається тільки після 
впровадження на 
підприємстві в цілому 

Наочність Перші результати відразу 
помітні керівникові 

Повний результат 
з'являється не скоро 

Таблиця 3. Фактори, що впливають на швидкість впровадження
контролінгу на торговельному підприємстві
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БудьWяка діяльність сучасного підприємства, що працює на іноземних ринках, схильна до великої групи

ризиків і стає все більш нестійкою, мінливою, складною і важко передбачуваною.

У зв'язку з глобальною економічною кризою та іншими наслідками, спричиненими епідеміологічною

ситуацією у світі, значно посилюються ризики промислових підприємств, збільшуються випадки їхньоW

го банкрутства. Тому в сучасних умовах так важлива ідентифікація, оцінка та розробка способів управлW

іння ризиками.

Розглянуто модель "трьох ліній захисту" (3LOD) в управлінні ризиками та запропоновано новий підхід

до управління багатьма складними ризиками, який заснований на принципах DRG (динамічне управлінW

ня ризиками).

Авторами створено універсальний інструмент управління ризиками для кожного структурного підрозW

ділу компанії, який передбачає створення єдиної бази даних про ризики підприємства і системи ключоW

вих індикаторів. Елементи цього механізму включають у себе блок ідентифікації ризиків, блок перетвоW

рення ризиків, блок контролю.

У статті було проаналізовано ризикову подію для здійснення зовнішньоекономічної діяльності

підприємством — подальший розвиток критичної епідеміологічної ситуації у світі, яка включає ризик

неповернення дебіторської заборгованості, валютний ризик та ризик закриття кордонів, який може приW

звести до невиконання термінів поставки товару. Авторами запропоновано перелік заходів для мінімізації

цих ризиків.

Any activity of a modern enterprise operating in foreign markets is exposed to a large group of risks and

becomes increasingly unstable, changeable, complex, and difficult to predict. As a result, there is a need to create,

develop, and implement a risk management system to ensure the sustainability and competitiveness of companies.

Improving the risk management system through their detection, timely assessment, analysis, monitoring,

and minimization measures improves the company's performance and reduces the level of occurrence and the

number of possible losses in the enterprise.

Thus, the priority tasks of management are the assessment of possible risk, identification of risk factors, as

well as the choice of risk management methods.

Due to the global economic crisis and other consequences caused by the epidemiological situation in the

world, the risks of industrial enterprises are significantly increasing, the cases of their bankruptcy are increasing.

That is why, in modern conditions, it is so important to identify, assess, and develop ways to manage risks.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Будь$яка підприємницька діяльність супровод$

жується ризиком. Нестабільна політична та економіч$
на ситуація в країні або у світі зумовлюють зростання
рівня ризику та підвищують його роль у господарській
діяльності підприємства. В умовах загрози швидкого
розповсюдження COVID$19 проблема управління ризи$
ками підприємства є досить актуальною.

У період цієї кризової ситуації кожна компанія праг$
не зберегти своє становище, намагаючись максимально
скоротити збитки. Традиційний підхід до управління ри$
зиками недостатній в ризиковій ситуації, з якою стика$
ються сьогодні організації. Пандемія COVID$19 — лише
ще один із нових факторів ризику, які показують, що
організації використовують застарілий підхід до управ$
ління ризиками, і особливо це стосується подій, які
швидко розвиваються.

В умовах діючих по всьому світу обмежень з най$
більшими проблемами можуть стикатися імпортери та
експортери продукції, тобто підприємства, які здійсню$
ють зовнішньоекономічну діяль$
ність. Адже, попри розроблювані
державою заходи підтримки бізне$
су, від виконання постачальниками
товарів їх зобов'язань ніхто не
звільняв. Якщо учасник зовнішньо$
економічної діяльності не зможе
вчасно або в повному обсязі вико$
нати контракт, то іноземний кон$
трагент може розірвати договір та
стягнути з компанії пені, штрафи.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЇ

Теоретико$методологічні та
прикладні аспекти управління ри$
зиками у зовнішньоекономічній
діяльності знаходять своє відобра$
ження в ряді робіт таких вчених:
В.В. Вітлінський [2], О.І. Дегтярьо$
ва [4], М.І. Дідківський [5], В.І. Кра$
маренко [9], В.В. Леонова [11], А.П.
Рум'янцев [12] та інших.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є виявлення особ$

ливостей управління ризиками зов$
нішньоекономічної діяльності в
умовах пандемії COVID$19. Досяг$
нення поставленої мети передбачає

The creation of an effective risk management system should include the introduction of methodological and

informational support for risk management, as well as the necessary availability of employees in the enterprise

who have special knowledge and skills.

The "three lines of defense" (3LOD) model in risk management is considered and a new approach to managing

many complex risks is proposed, which is based on the principles of DRG (dynamic risk management).

The authors have created a universal risk management tool for each structural unit of the company, which

provides for the creation of a single database of enterprise risks and a system of key indicators. Elements of this

mechanism include a risk identification unit, a risk conversion unit, a control unit.

This article analyzes the risk event for foreign economic activity of the enterprise — the further development

of a critical epidemiological situation in the world, which includes the risk of nonWrepayment of receivables,

currency risk, and the risk of closing borders, which may lead to nonWdelivery. The authors propose a list of

measures to minimize these risks.

Ключові слова: ризики зовнішньоекономічної діяльності, пандемія, управління ризиками, система управ�
ління ризиками, методи мінімізації ризиків.

Key words: risks of foreign economic activity, pandemic, risk management, risk management system, methods of
risk minimization.

вирішення таких завдань: аналіз алгоритму управління
ризиками на підприємстві; дослідження системи управ$
ління ризиками та способів її удосконалення; виявлен$
ня існуючих ризиків зовнішньоекономічної діяльності
в умовах пандемії та обгрунтування методів їх
мінімізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існують значні відмінності між випадками дестабілі$
зації бізнесу, які викликані природними, антропогенни$
ми, технологічними або експлуатаційними збоями, і си$
туаціями, які виникають в результаті поширення пандемії.
Ці відмінності пов'язані зі серйозністю і тривалістю пан$
демії, що змушує організації виходити за рамки традиц$
ійних стратегій планування стійкого функціонування.
Компанії повинні враховувати фактори планування в
умовах пандемії в своїй діяльності з управління стійкістю,
щоб забезпечити комплексне реагування і збереження
своїх флагманських продуктів та послуг.

Параметр Традиційна дестабілізація бізнесу Дестабілізація бізнесу  
через пандемію 

Масштаб Криза локалізована: зачіпає окрему 
фірму, регіон, підприємство, 
сторонню організацію, робочу силу 

Системний характер: під впливом 
виявляється кожен, включаючи 
робочу силу, замовників, 
постачальників і конкурентів 

Швидкість 
розповсюдження 

Як правило, криза стримується та 
ізолюється досить оперативно, як 
тільки визначена конкретна причина 
її виникнення 

Стрімке поширення по всіх ринках і 
країнах - глобальна ланцюгова 
реакція з серйозним каскадним 
ефектом 

Тривалість Як правило, криза є нетривалою, 
може тривати менше тижня 

Розширена і більш тривала дія;  
перебої можуть тривати до декількох 
місяців 

Брак робочої сили Може привести до тимчасової нестачі 
або переорієнтації робочої сили на 
інші завдання 

Може призводити до швидко 
зростаючої значної нестачі робочої 
сили 

Зовнішнє 
узгодження 

Може потребувати здійснення 
узгоджених дій з представниками 
державних і правоохоронних органів, 
а також з працівниками охорони 
здоров’я 

Вимагає злагодженої роботи з 
представниками державних і 
правоохоронних органів, а також з 
медичними працівниками в 
декількох регіонах 

Доступність 
інфраструктури 

Потребує доступність базової 
інфраструктури (наприклад, 
електроенергія, громадський 
транспорт, зв’язок і інтернет) для 
реалізації основних бізнес-стратегій 

Може обмежувати доступ до 
інфраструктури в міру збільшення 
масштабів пандемії, особливо якщо 
інші компанії відчувають аналогічні 
труднощі 

Таблиця 1. Порівняння традиційної дестабілізації бізнесу
та дестабілізації через пандемію

Джерело: розроблено авторами.
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Відмінності між традиційними випадками де$
стабілізації бізнесу і дестабілізацією бізнесу че$
рез пандемію представлені в таблиці 1.

Беручи до уваги серйозність епідеміологіч$
ної ситуації у світі, організації повинні розро$
бити спеціальні заходи з управління ризиками,
які можуть стати важливими механізмами, за
допомогою яких компанії можуть погоджувати
свої дії з центральною і місцевою владою, крім
своєї власної концепції і протоколів реагування
на надзвичайні ситуації та кризового управлін$
ня, з метою прийняття ефективних заходів у
відповідь на обставини.

Управління ризиками — це процес органі$
зації роботи по попередженню можливих ри$
зиків, розробки ефективних методів усунення
негативних наслідків їх настання з ціллю забез$
печення конкурентоспроможності та стабільно$
го господарювання.

Алгоритм управління ризиками, що виника$
ють у результаті ведення зовнішньоекономічної
діяльності в умовах глобальної кризи:

— виявлення ризику;
— оцінка ступеня впливу ризику на підприємство;
— визначення методів та інструментів управління

ризиком;
— усунення ризику або зниження рівня його впли$

ву на підприємство;
— моніторинг і контроль.
Етап виявлення ризиків передбачає визначення

кількості та встановлення того, які саме ризики можуть
виникнути при здійсненні промисловим підприємством
зовнішньоторговельної діяльності. Ризики безпосеред$
ньо залежать від вибраного сегменту міжнародного рин$
ку; країни$партнера; законодавчої бази цієї країни;
кількості конкуруючих підприємств і т.д.

Важливим етапом управління зовнішньоторговель$
ними ризиками виступає оцінка рівня ризику, це пов'я$
зано з тим, що для ефективного управління ризиками
їх спочатку необхідно проаналізувати та оцінити.

Розрізняють два види оцінки ризику: якісний та
кількісний аналіз.

Якісний аналіз ризиків дозволяє заздалегідь визна$
чити джерела їх виникнення. Перевага такого підходу
полягає в тому, що вже на початкових етапах, можли$
во, оцінити ступінь ризику при здійсненні тієї чи іншої
діяльності.

Вже після високоякісного розгляду здійснюють
кількісне дослідження ризику, розраховуються числові
значення величин одиничних ризиків. Крім того, вира$
ховується ймовірна шкода, кінцевою стадією вважаєть$
ся формування системи антиризикових подій та обчис$
лення їх вартісного еквіваленту. Найбільш часто вико$
ристовуваними методами кількісного аналізу ризиків є
статистичні методи, аналітичні методи, метод експерт$
них оцінок, метод аналогів та ін. [8].

Кількісна міра ризику визначається такими основ$
ними показниками, вибір яких здійснює керівництво
конкретного підприємства [3]:

— абсолютним рівнем втрат (величина можливих
втрат у матеріально$речовій або вартісній формі);

— відносним рівнем втрат (коефіцієнт ризику (К
ризику

).
Другий спосіб розрахунку К

ризику
 дозволяє розраху$

вати, який дохід припадає на 1 грн збитку:

(1),

При вимірі наслідків і ймовірностей настання ри$
зиків для підвищення наочності результатів розробле$
на методика оцінки зовнішньоторговельних ризиків
(табл. 2). Вона грунтується на змішаному типі оцінки
(кількісна та якісна).

Після оцінки ризику визначаються методи, засоби
та інструменти, за допомогою яких можливо розроби$

ти комплекс заходів і способів впливу на ризик, який
виникає в процесі реалізації діяльності організації.

У зовнішньоекономічній діяльності система інстру$
ментаріїв управління ризиками виглядає таким чином і
представлена в таблиці 3.

Способи впливу на ризики в міжнародному бізнесі
можна застосовувати в рамках реалізації наступних
двох стратегій ризик$менеджменту [10]:

1. Зниження ступеня ризику, що припускає виконан$
ня різного роду попереджувальних організаційно$тех$
нічних заходів (диверсифікації, лімітування, резерву$
вання коштів і ін.). Одним з окремих випадків такої гру$
пи методів є передача зовнішньоторговельного ризику
(страхування, фінансові гарантії, внесення в текст кон$
трактів (договорів) спеціальних застережень, що змен$
шують власну відповідальність при настанні непередба$
чених подій або передають ризик контрагенту).

2. Прийняття всього або частини ризику (отриман$
ня кредитів або позик для компенсації збитків та віднов$
лення виробництва, отримання державних дотацій та
ін.). Під час вибору методів, які відносяться до даної
стратегії, доцільно додатково реалізовувати цієї, спря$
мовані на компенсацію можливого збитку (створення
резервних фондів: фонди самострахування або фонд ри$
зику).

Щоб ефективно здійснювати процедуру управління
ризиками підприємству спочатку необхідна побудова
злагодженої системи управління ризиками.

Згідно з дослідженням консалтингової компанії
Gartner 87% опитаних контрольно$ревізійних відділів
повідомили, що їх організація використовує модель
"трьох ліній захисту" (3LOD) в управлінні ризиками (рис.
1). Відповідно до цієї моделі, керівники структурних
підрозділів грають роль першої лінії захисту, виявляю$
чи ризики і впроваджуючи засоби їх контролю. Коман$
ди управління ризиками та внутрішнього контролю
(юридичної, комплаенс$контролю і управління корпо$
ративними ризиками) служать другою лінією захисту,
здійснюючи нагляд і контроль за процесами управління
ризиками. Нарешті, внутрішній аудит служить третьою
лінією захисту, спостерігаючи загальну картину ефек$
тивності засобів контролю та управління ризиками [1].

Реакція на пандемію COVID$19 є тим випадком, коли
модель 3LOD і традиційне управління ризиками працю$
ють не дуже добре. Традиційні підходи зазнають не$
вдачі, тому що не можуть ефективно справлятися з
мінливими та взаємопов'язаними ризиками. Пандемія —
це тип ризику, який швидко розвивається та вимагає ди$
намічного управління ризиками.

Ця критична ситуація демонструє, чому організаці$
ям потрібен новий підхід до управління багатьма склад$
ними ризиками, з якими вони стикаються в сьогодніш$

Оцінка 
ймовірності Опис Індикатори 

Нульова Ймовірність настання події 
дорівнює 0 

Подія взагалі не виникає 

Низька 
(віддалено) 

Практично відсутня 
ймовірність настання події 
протягом 10 років або 
ймовірність настання 25% 

Подія не відбувалася. Ймовірність 
настання події мала 

Середня 
(можливо) 

Існує ймовірність настання 
події протягом 10 років або 
про ймовірність виникнення 
точно сказати не можна. 
Ймовірність настання 50% 

Подія може відбутися кілька разів 
протягом певного періоду часу.  
Складно контролювати в силу 
впливу зовнішніх факторів. Існує 
історія настання події 

Висока 
(ймовірно) 

Ймовірність настання щороку 
або ймовірність настання 
події 75% 

Потенційна можливість того, що 
подія настане кілька разів 
протягом певного періоду часу 
(наприклад, 10 років). Подія 
відбулася недавно 

Абсолютна  Ймовірність настання події 
складає 100% 

Подія реалізується напевно в силу 
недавно виявлених причин 

Таблиця 2. Ймовірність подій

Джерело: розроблено авторами.
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ньому світі. Реалізація принципів DRG (динамічне управ$
ління ризиками) допоможе організаціям забезпечити
належне управління різними видами ризиків і прийнят$
тя правильних заходів з управління ризиками, задіюю$
чи потрібних спеціалістів.

1. Управління, прив'язане до ризиків
Модель управління повинна враховувати швидкість

розвитку ризику, толерантність до ризику цієї органі$
зації і внутрішні обмеження, а не покладатися на "один
для всіх" рівень контролю — наприклад, централізова$
ний контроль за всіма ризиками або моделями виходя$
чи з галузевих норм. Останнє слово має бути тут за ке$

рівниками організацій, оскільки модель управ$
ління повинна будуватися виходячи з корпо$
ративної стратегії. Передача цих повноважень
вищій ланці керівництва, а не командам внут$
рішнього контролю має перевагу більш швид$
кого реагування. Ці керівники зможуть швид$
ше почати діяти [15].

Для уникнення збитків внаслідок пандемії
компанія повинна організувати проектний офіс,
щоб забезпечити єдиний підхід до управління
наслідками COVID$19 та оперативне реагуван$
ня на виникаючі проблеми операційного і фінан$
сового характеру в міру їх надходження.

Проєктна команда буде відповідати за по$
становку цілей, розробку планів екстреного
реагування та забезпечення найбільш опера$
тивного прийняття рішень у різних ситуаціях.

Для визначення складу команди необхід$
но оцінити сильні професійні сторони її членів
і при необхідності залучити фахівців з ураху$
ванням специфіки діяльності компанії і окре$
мого регіону.

2. Управління ризиками за видами дій
Це означає відмову від того підходу, що

тільки перша лінія захисту безпосередньо
здійснює всю діяльність з управління ризика$
ми, і введення відповідальності за завдання
управління ризиками безвідносно кордонів
між першою, другою і третьою лінією захис$
ту. Вища ланка керівництва — не команди
внутрішнього контролю — має вирішувати,
хто буде відповідати за конкретні ризики. Для
деяких ризиків не буде мати значення, хто
саме відповідає за кожен вид дій — за умови,
що призначений конкретний відповідальний.

3. Оцифрування управління ризиками
Це означає, що цифрові рішення розгляда$

ються в процесі створення структури управління ризика$
ми, а не заднім числом як щось додаткове. Наприклад,
якщо можна автоматизувати велику частину управління
ризиками, то потрібно буде задіяти менше відповідальних.

Під час розгляду ризиків, викликаних пандемією,
прийняття принципів DRG дасть переваги на всіх трьох
етапах роботи з ризиком — реагування, відновлення та
повернення до нормальної роботи. На першому етапі
прийняття принципів DRG означає швидке визначення
того, хто з вищої ланки керівництва повинен взяти на
себе управління цим ризиком і швидке введення в дію
початкової моделі управління, яка враховує швидкість

розвитку ризику. Це означає
визначення ключових дій з уп$
равління цією стадією ризику і
встановлення чіткої відпові$
дальності за них належним сто$
ронам.

На наступних етапах, коли
увага переноситься на віднов$
лення і повернення до нормаль$
ної роботи, використання прин$
ципів DRG дозволяє організа$
ціям безперервно контролюва$
ти правильність управління ри$
зиком.

Компаніям необхідно впро$
ваджувати єдиний механізм уп$
равління ризиками, універсаль$
ний для кожного структурного
підрозділу.

Організаційною основою
механізму управління ризиками
повинен бути апарат управлін$
ня, що складається з коорди$
натора роботи, служби внутрі$
шнього контролю і начальників

Рис. 1. Модель "Трьох ліній захисту"

Джерело: узагальнено авторами на основі матеріалів [1].

Таблиця 3. Методи управління ризиками
зовнішньоекономічної діяльності

Джерело: узагальнено авторами на основі матеріалів [6; 13; 14].

Назва методу Опис 
Лімітування Полягає в розробці нормативів компанії, які 

встановлюють верхні і нижні межі використання 
позикових коштів, надання кредиту покупцеві і 
використання високоліквідних активів 

Страхування Передбачає перехід відповідальності по ризиках від 
компанії – страхувальника до страхової компанії за 
певну плату – страховий внесок 

Диверсифікація Послідовна, спланована діяльність компанії, спрямована 
на розширення специфіки свого функціонування, 
впровадження нових способів ведення бізнесу і 
залучення інших фінансових активів для подальших 
вкладень, шляхом розподілу інвестицій 

Локалізація Створення венчурних підприємств – дочірніх компаній 
для розробки високотехнологічних ризикових проєктів. 
Це дозволить локалізувати ризиковану частину проєкту 
в дочірній компанії, при цьому використовуючи 
науковий та технічний потенціал материнської компанії. 
Створення окремих підрозділів для реалізації 
ризикованих проєктів. 
Спільна підприємницька діяльність з іншими 
компаніями 

Хеджування Представляє собою комплекс заходів, спрямованих на 
зниження певних фінансових ризиків і отримання 
певних гарантій успішності майбутніх угод, який 
використовується в цілях мінімізації витрат при 
коливанні валютних курсів ринкових цін за допомогою 
опціону, ф’ючерса, форварда і свопа 

Використання 
зовнішньоторговельного 
контракту 

Основні способи мінімізації зовнішньоторговельних 
ризиків у процесі укладання договорів: 
− застосування термінів ІНКОТЕРМС; 
− використання валютних застережень; 
− вибір форми розрахунку (вексель, платіжне 
доручення, акредитив, авансовий платіж, інкасо) 
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підрозділів — експертів в області роботи своїх під$
розділів.

Інформаційну основу механізму управління складе
єдина база даних про ризики підприємства і система
ключових індикаторів ризиків, які формуються в про$
цесі управління ризиками. Система ключових індика$
торів пов'язана з процесом перетворення інформації —
ідентифікацією, оцінкою ризику, а також з блоком кон$
тролю при управлінні ризиками.

Також необхідно використовувати існуючу інфор$
маційну систему компанії для збору, передачі та аналі$
зу інформації про епідемію і оперативного надання да$
них про ризики.

Потрібно розділити управління ризиками на три
укрупнених блоки, які будуть елементами розглянуто$
го механізму: блок ідентифікації та оцінки ризику, блок
перетворення ризиків, блок контролю ефективності
управління ризиками.

Результати якісного аналізу ризиків використову$
ються для подальшого кількісного аналізу ризиків, який
включає їх оцінку по трьом ключовим параметрам: ймо$
вірності настання ризикової події, величини очікуваних
втрат, меж керованості ризиків. У процесі оцінки перед$
бачається використання інтегрального показника, який
зводить воєдино всі розглянуті параметри ризику та
представляє собою комплексний підхід до оцінки мак$
симального числа факторів ризику діяльності підприє$
мства, що здійснюється в умовах динамічного еконо$
мічного середовища.

Першочерговим завданням є застосування методу
управління ризиком до того ризику, на який можна
здійснити найбільший вплив. Можливість вплинути на
реалізацію ризикової події оцінюється в балах і показує
керованість того чи іншого ризику, наскільки підприєм$
ство здатне нейтралізувати фактори ризику, знизити їх,
або воно не в силах вплинути на даний ризик.

Величина ймовірності настання ризикової події і ве$
личина збитку від настання ризикової події повинні бути
переведені також в бальну оцінку з метою порівнянності
всіх трьох показників і створення інтегрального показ$
ника, що характеризує той чи інший ризик.

Саме ці три показника включаються в результуючий
інтегральний показник, який і є ключовим елементом
методики оцінки і аналізу ризиків та розраховується
окремо для кожного ідентифікованого ризику:

(2),
де ІП — інтегральний показник;
a — вагове значення величини ймовірності настан$

ня ризикової події;
Р — бальна оцінка ймовірності настання ризикової

події;
b — вагове значення величини можливого збитку від

настання ризикової події;
С — бальна оцінка передбачуваного збитку від реа$

лізації ризикової події;
c — вагове значення фактору керованості ризику з

боку підприємства;
M — бальна оцінка керованості ризику з боку під$

приємства.
У результаті перемноження показників на їх пито$

му вагу виходить інтегральний показник, який вимі$
рюється в діапазоні від 0 до 10.

Як можна судити виходячи з методики розрахунку
інтегрального показника, першорядного управління
вимагають ризики з великою ймовірністю настання ри$
зикової події, значною величиною можливого збитку та
можливістю керувати даними ризиками.

Таким чином, виходячи з значень інтегрального по$
казника, визначаються ризики, що вимагають першо$
рядного управління; ризики, що вимагають моніторин$
гу та управління в разі наявності вільних грошових
коштів; ризики, якими можна знехтувати.

Наступним елементом механізму управління ризи$
ками є блок перетворення ризиків. Тут відбувається ви$

роблення програми по зниженню ризиків, яка повинна
включати заходи, відповідні виявленим ризикам, норма$
тиви прийнятності ризику, джерела фінансування. Про$
грама повинна вписуватися в загальний фінансовий план
підприємства. Насамперед потрібно зосередитися на ри$
зиках, що мають найбільший вплив на інтегральний ри$
зик підприємства.

Останнім блоком розглянутого механізму є блок
контролю. Тут розробляються критерії ефективності
управління ризиками та проводиться аналіз досягнутих
результатів з управління ризиками, як показник оцінки
ефективності керування можна використовувати абсо$
лютну і відносну зміну рівня інтегрального ризику
підприємства. Блок контролю повинен мати зворотний
зв'язок з іншими блоками механізму, оскільки саме в
результаті оцінки ефективності відбувається коригуван$
ня програми управління ризиками, а також можливе
уточнення ключових ризиків підприємства.

Результатом реалізації механізму управління ризи$
ками має бути зниження рівня інтегрального ризику і
зменшення невизначеності в діяльності підприємства.

Продовження існування кризової епідеміологічної
ситуації у світі може призвести до наступних ризиків
зовнішньоекономічної діяльності:

— ризик невиконання контрагентами своїх зобо$
в'язань по платежах, що може викликати серйозні фі$
нансові труднощі у підприємства і знизить його ділову
репутацію;

— валютний ризик (ризик збитків внаслідок падін$
ня купівельної спроможності валюти за період від підпи$
сання договору до його виконання);

— ризик закриття кордонів, що може призвести до
невиконання плану поставок.

Відповідно, першочергові зусилля з управління по$
винні бути спрямовані на ці ризики.

Компанії можуть скористатися Законом України
"Про протидію коронавірусу", одне з ключових і важ$
ливих положень якого визнання факту введення каран$
тину форс$мажором. Торгово$промислова палата Ук$
раїни (ТПП України) та уповноважені нею регіональні
торгово$промислові палати підтверджують факт форс$
мажору шляхом видачі Сертифіката.

Підтвердження ТПП України факту форс$мажору
звільняє компанію від громадянської та господарсько$пра$
вової відповідальності за невиконання умов договору.

Однак слід розуміти, що форс$мажор не звільняє від
виконання самого зобов'язання, а лише дає відстрочку
зобов'язань.

Першочергові дії для отримання сертифікату від
ТПП: оформлення наказу про зупинення діяльності,
інформування всіх партнерів про завершення роботи і
неможливості виконувати свої зобов'язання в зв'язку з
карантином [7].

Більшість пов'язаних з карантином проблем можна
вирішити шляхом переговорів між сторонами з обов'яз$
ковим внесенням відповідних змін до існуючих дого$
ворів. Організації повинні визначити і оцінити догово$
ри, виконання яких може опинитися під питанням, на$
лежним чином повідомити пов'язані сторони для зни$
ження потенційних збитків і визначення необхідності
укладення нових договорів. Таким чином автоматично
усувається порушення термінів виконання договірних
зобов'язань без застосування штрафних санкцій.

Одним з важливих моментів у ситуації, що склалася
є постійне інформування контрагентів про всі пробле$
ми, з якими стикаються учасники ланцюга поставок:
експедитори, перевізники, морські лінії, порти, склади
і термінали.

Компаніям необхідно документувати всі свої дії,
вжиті в зв'язку з неможливістю виконувати зобов'язан$
ня в повному обсязі, щоб мінімізувати ризик пред'яв$
лення претензій і в разі потреби довести, що було
зроблено все можливе для того, щоб уникнути збитків
клієнта. Тому потрібно фіксувати всі переговори із за$
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цікавленими сторонами (клієнтами, підрядниками, дер$
жавними органами) ланцюга поставок.

Крім того, слід приділити пильну увагу ситуації на
світовому ринку імпорту та експорту, зокрема, рапто$
вим змінам в сферах основного виробництва, які здатні
вплинути на торгівлю і привести до великих збитків на
рівні самих компаній. Для запобігання подібних інци$
дентів організації повинні розробити сценарій якнайш$
видшого реагування на надзвичайну ситуацію, який
може включати в себе плани хеджування з використан$
ням ф'ючерсів, а також залучення альтернативних по$
стачальників.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, використання розглянутих механізмів

та інструментів управління ризиками зовнішньоеконо$
мічної діяльності підприємства дозволить структурува$
ти саму систему управління ризиками, врахувати про$
цедурний аспект управління ризиками через розробку
алгоритму дій і здійснити зворотний зв'язок досліджу$
ваного процесу, сформувавши базу даних компанії в
області управління ризиками. Впровадження централі$
зованої системи управління ризиками здатне також ви$
рішити проблему появи непередбачених ризиків для
підприємства, спростити прийняття рішень в області
ризиків і знизити витрати на управління ризиками в по$
рівнянні з існуючим рівнем.

Ефективне застосування всього інструментарію
управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності
дозволить визначити їх оптимальний рівень, який сприя$
тиме зменшенню розмірів збитків внаслідок пандемії
COVID$19.
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PROSPECTS FOR THE INTRODUCTION OF MEDIUMWTERM BUDGET PLANNING AT THE CURRENT
STAGE OF UKRAINIAN ECONOMY DEVELOPMENT

У статті здійснюється розкриття ключових переваг механізму середньострокового бюджетного плаW

нування в рамках вдосконалення бюджетного процесу. Оцінюється перспективність введення даної сисW

теми в українських реаліях формування, прогнозування та виконання бюджетів всіх рівнів. АналізуєтьW

ся теоретична й методологічна база досліджень вітчизняних науковців у сфері середньострокового бюдW

жетного планування.

Визначається ключова проблематика реалізації цього механізму бюджетного планування на сучасW

ному етапі розвитку національної економіки та бюджетних відносин в Україні. Аналізується ефективність

короткострокового бюджетного планування в Україні на прикладі виконання державного бюджету за

період із 2014 року по другий квартал 2020 року включно. У загальних висновках по роботі здійснюється

структуризація перспектив запровадження середньострокового бюджетного планування на сучасному

етапі розвитку економіки України.

This article reveals the key advantages of the mechanism of mediumWterm budget planning as part of

improving the budget process. The prospects of introduction of this system in the Ukrainian realities of budgeting,

forecasting and execution of budgets of all levels are estimated. The theoretical and methodological background

of researches of domestic scholars in the field of mediumWterm budget planning is analysed.

The key issues of implementation of this mechanism of budget planning at the present stage of development

of the national economy and budget relations in Ukraine are determined. The efficiency of shortWterm budget

planning in Ukraine is analysed on the example of state budget execution for the period from 2014 to Q2 2020

inclusive. The general conclusions of the article provide structuring of prospects of introduction of averageWterm

budgetary planning at the present stage of development of economy of Ukraine.

The principal issues of implementing this mechanism of budget planning in the presentWday national economy

and budget relations in Ukraine are determined. The efficiency of shortWterm budget planning in Ukraine is

analyzed on the example of state budget implementation for the period from 2014 to 2019 inclusive.

In the general conclusions of the research the structuring of prospects of introducing the mediumWterm

budgetary planning at the present stage of Ukraine's economic development is carried out.

The article determines that the key problem in the implementation of the mediumWterm budget planning

system in Ukraine is not administrative and regulatory constraints but the inability to ensure sustainable economic

development. Currently, there exist significant problems in the context of shortWterm budget planning — the

majority of budgets in recent years largely do not meet the indicators set forth in the drafts of state budgets. This

makes it possible to understand that in fact currently it is possible to introduce a system of mediumWterm budget
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Стрімкий розвиток економічних процесів у системі

світового господарства формує необхідність вдоскона$
лення механізмів фінансового планування в рамках дер$
жавних фінансів з метою підвищення ефективності зби$
рання доходів та використання видатків Державного
бюджету [5; 7]. В умовах обмеженості фінансових ре$
сурсів виникає необхідність підвищення ефективності
здійснення бюджетних видатків [6]. Одним із ключових
елементів стабільного функціонування фінансової сис$
теми держави є механізм середньострокового бюджет$
ного планування на 3—5 років [1; 9; 11]. Така система
реалізована в більшості країн з розвиненою економікою,
що дозволяє забезпечувати відповідний рівень сталого
розвитку фінансової системи зокрема та економіки дер$
жави загалом в середньостроковому періоді [2; 8]. Вра$
ховуючи інтеграційну спрямованість України в рамках
приєднання до європейського економічного простору
запровадження цієї системи є необхідним елементом
розвитку нашої держави, що і обумовлює актуальність
теми наукового дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання середньострокового бюджетного плану$

вання вже довгий проміжок часу є активним об'єктом
дискусій вітчизняних вчених$економістів.

Питання сучасного стану реалізації механізму се$
редньострокового планування присвячені праці таких
вчених: О.І. Дем'янчук, А.Ю. Довгополова, Н.Ю. Мель$
ничук, К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко, І.Є. Чуркіна,
В.С. Коваль.

Середньострокове бюджетне планування як не$
від'ємний атрибут стратегічного управління економікою
розглядають такі науковці: С.С. Гасанов, В.П. Кудряшов,
Р.Л. Балакін, Н.М. Давиденко, М.В. Горобчук, А.Ю. Дов$
гополова.

planning in Ukraine. However, the effectiveness of this budget process mechanism will be low, and in fact it will

be implemented at the level of shortWterm planning with continuous adjustment of the project and planning

indicators of the state and local budgets.

Ключові слова: бюджетне планування, державний бюджет, бюджетування, середньострокове бюджетне
планування.

Key words: budget planning, state budget, budgeting, medium�term budget planning.

Перспективи впровадження механізму середньо$
строкового бюджетного планування в своїх наукових
працях досліджували такі вчені: Нечипоренко А.В., Они$
щенко І.А.

Іноземний досвід середньострокового бюджетного
планування та можливість його впровадження в украї$
нських реаліях розглядали, такі науковці: І.В. Бари$
шевська, Т.А. Костенко, Н.В. Врабіє, О.О. Ляхович, Дзю$
ба В.І.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розкриття ключових перспектив

впровадження зазначеного механізму бюджетного пла$
нування, та аналіз існуючих ризиків щодо реалізації
стратегії середньострокового бюджетного планування
на сучасному етапі розвитку національної економіки Ук$
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні відбувається чергова спроба впроваджен$
ня середньострокового бюджетного планування. Серед$
ньострокове бюджетне планування — це підхід до пла$
нування й управління державними фінансами, який роз$
ширяє горизонт для формування бюджетної політики
на три — п'ять років і дозволяє планувати та прогнозу$
вати бюджетні доходи та видатки, необхідні для реалі$
зації стратегічних цілей бюджетної політики держави в
середньостроковій перспектив [4]. На сучасному етапі
розвитку України виникає низка невирішених проблем
у бюджетному процесі. Щороку український уряд вно$
сить нові корективи в етапи формування та затверджен$
ня бюджету для поліпшення ефективності його реалі$
зації. Рішучим упровадженням є зміни в Бюджетному
кодексі, а саме перехід на середньострокове бюджетне
планування терміном у три роки. 31 січня 2017 р. Вер$

 

Переваги механізму середньострокового бюджетного 
планування 

Підвищення рівня відкритості та прозорості середньострокових 
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Джерело: [3].

Рис. 1. Ключові переваги механізму середньострокового
бюджетного планування



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

23www.economy.in.ua

ховна Рада України ухвалила розроблений Міністер$
ством фінансів так званий "пілотний" проєкт змін до
Бюджетного кодексу "Про внесення змін до Бюджет$
ного кодексу України", що передбачає перехід на серед$
ньострокове бюджетне планування, визначене на дер$
жавному та місцевому рівнях [3].

Основні засади середньострокового бюджетного
планування в Україні регулюються ст. 21 Бюджетного
кодексу України, Законом України "Про державне про$
гнозування та розроблення програм економічного і соц$
іального розвитку України", Законом України "Про дер$
жавні цільові програми" та іншими нормативними акта$
ми. Періодом планування визначено плановий та на$
ступні за плановим два бюджетних періоди, тобто при
формуванні проєкту бюджету показники розрахову$
ються на три роки. Однак до останнього часу такі про$
гнози були неефективними, тож щороку складалися
нові, не пов'язані з попередніми. Наразі Кабінет
Міністрів України ініціює зміни до законодавства в час$
тині запровадження середньострокового бюджетного
планування, що актуалізує питання визначення його
переваг, аналізу необхідних змін до законодавства, оц$
інки впливів на всіх зацікавлених сторін із урахуванням
найкращого зарубіжного досвіду [10]. В контексті пред$

метного розкриття сутності механізму середньостроко$
вого бюджетного планування, здійснимо розкриття та
аналіз ключових переваг даної системності, задля чого
скористаємося нижченаведеною схемою (рис. 1).

Фактично запровадження середньострокового пла$
нування в сфері бюджетних відносин дає змогу суб$
'єктам економічних відносин здійснювати середньост$
рокове планування з урахування тенденцій в податко$
вому та фінансовому законодавстві на 3—5 років впе$
ред, що в свою чергу формує фундамент для стабільно$
го зростання валового внутрішнього продукту країни.
До того ж середньострокове планування в значній мірі
покращує процес адміністрування процесу сплати по$
датків і зборів, як фіскальними органами так і економі$
чними суб'єктами.

Задля розуміння масштабів проблематики у сфері
невідповідності проєктних і фактичних показників у
сфері середньострокового бюджетного планування у
реаліях сучасного розвитку економіки України проана$
лізуємо показники виконання дохідної частини Держав$
ного бюджету в 2014—2019 рр. (рис. 2).

Як можна побачити із вищенаведеної діаграми, весь
період дослідження фактичні доходи перевищували пла$
нові, окрім 2014 року (що було зумовлено початком ро$
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Рис. 2. Показники виконання дохідної частини Державного бюджету в 2014—2019 рр.
(проект бюджету та фактичне виконання)
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Рис. 3. Показники виконання видаткової частини Державного бюджету в 2014—2019 рр.
(проєкт бюджету та фактичне виконання)
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сійсько$української війни та частковою дестабілізацією
економіки держави), та 2019 року (що було зумовлено
передусім, значним дорожчанням національної валюти
відповідно до долару США).

У середньому за зазначений період фактичні дохо$
ди бюджету були відмінні на 6—7% від доходів вказа$
них у проєкті бюджету. В 2014 році ($10%), у 2015 році
(+12%), у 2017 році (+9%).

Аналогічним чином проаналізуємо показники вико$
нання видаткової частини Державного бюджету Украї$
ни за період із 2014 року по 2019 рік відповідно (рис. 3).

Відповідно до вищенаведеної діаграми фактичні ви$
датки бюджету були нижчими за проектні показники у
2014 та 2018—2019 роках. Насамперед це було пов'яза$
но із невиконанням дохідної частини Державного бюд$
жету України у 2014 та 2019 роках (причини чого наве$
дені вище при аналізі дохідної частини бюджету).

В середньому за даний період фактичні видатки Дер$
жавного бюджету України були відмінні на 7$8% від ви$
датків вказаних у проєкті бюджету. В 2014 році ($7%), у
2015 році (+9%), у 2017 році (+23%).

Розглянемо ефективність виконання державного
бюджету України за період із 2014 року по 2019 рік у
контексті відповідності фактичних доходів і видатків до$
ходам і видаткам вказаним у проєкті Державного бюд$
жету (табл. 1).

Як можна побачити із вищенаведеної таблиці 1 ли$
ше у 2018 році спостерігається відповідність проєктних
показників показникам фактичного виконання. В інші
періоди спостерігається значне перевиконання/недови$
конання планових показників як за доходами, так і за
видатками державного бюджету України.

Фактично аналіз ефективності виконання бюджетів
відповідно до проєктів Державного бюджету України в
короткостроковому періоді свідчить про існуючу про$
блематику в сфері запровадження механізму середньо$
строкового планування в контексті осучаснення бюд$
жетного процесу.

Невідповідність фактичних показників проєктним на
10—20% у короткостроковому періоді формує значну
загрозу в сфері впровадження середньострокового бюд$
жетного планування. Серед ключових чинників негатив$
ного впливу, що здійснюють стримують повноцінне за$
провадження цього механізму, слід відмітити такі фак$
тори:

1. Зовнішні загрози:
— впровадження нових карантинних обмежень (як

у світі, так і в Україні) в контексті потенційного по$
гіршення ситуації із захворюваністю на COVID$19, що
призведе до скорочення економічної активності і як
наслідок скорочення доходів бюджету;

— потенційна загроза загострення військового кон$
флікту на сході України, що призведе до скорочення
доходів державного бюджету та зростання видатків на
оборонний сектор та сектор соціальної компенсації;

— погіршення ситуації у сфері управління держав$
ним боргом України з урахуванням ймовірності частко$
вого (чи повного) згортання міжнародного кредитуван$
ня (та фінансової допомоги).

2. Внутрішні загрози:
— неефективна грошово$кредитна політика, що може

призвести до знецінення національної валюти відносно
долара США й активізації інфляційних процесів;

— потенційне зростання корупційної складової в
системі фінансово$економічних відносин, що знизить

надходження до Державного бюджету України та
збільшить обсяги тіньової економіки;

— формування додаткового бюрократичного та
фінансового навантаження на малий та середній бізнес,
за рахунок запровадження обов'язкового використан$
ня РРО з 2021 року для більшості підприємців на спро$
щеній системі оподаткування, що в значній мірі може
знизити надходження до місцевих бюджетів;

— недостатня кількість спеціалістів у сфері фінан$
сового планування та прогнозування на містах, що не
дозволить здійснювати якісний процес бюджетного пла$
нування в контексті формування проєктів місцевих бюд$
жетів;

— сировинна спрямованість експорту. Значною
мірою Україна експортує товари із низькою доданою
вартістю, у той час як імпортує технологічні групи то$
варів, що знижує рівень податкових надходжень до бюд$
жету та створює загрози у сфері дефіциту зовнішньої
торгівлі;

— значні обсяги зовнішнього боргу. Необхідність
щорічного обов'язкового фінансування державного
боргу за рахунок бюджету (на рівні 10—20% від дох$
ідної частини), створює значні загрози в системі зап$
ровадження середньострокового бюджетного плану$
вання, через зростання видаткової частини на фінан$
сування зовнішніх і внутрішніх боргів минулих пе$
ріодів.

Фактично можна визначити, що ключовою пробле$
мою в сфері запровадження системи середньостроко$
вого бюджетного планування в Україні є не адміністра$
тивно$нормативні обмеження а неспроможність забез$
печення сталого економічного розвитку.

Проте запровадження системи середньостроково$
го бюджетного планування насамперед має бути зоріє$
нтоване на досягнення позитивного соціально$еконо$
мічний результату, зокрема формування економічного
зростання [18] (саме в цьому полягає узагальнена ре$
зультативність середньострокового планування).

Адекватна фіскальна консолідація з дотриманням
фіскальної стійкості, яка є підгрунтям економічного
зростання, має здійснюватися в рамках стратегічного се$
редньострокового планування (з опрацюванням стра$
тегії в середньостроковому часовому інтервалі).

Система середньострокового планування мусить
актуалізуватися за перманентного моніторингу кри$
теріїв фіскальної стійкості [19].

У такий спосіб має здійснюватися реальна імплемен$
тація системи середньострокового планування через
організацію циклічного ітераційного процесу — вдос$
коналення системи середньострокового планування —
проведення оптимальної фіскальна консолідації —
підвищення фіскальної стійкості. Таким чином повинне
відбуватися становлення соціальної держави.

 На сьогодні існує значна проблематика в контексті
реалізації короткострокового бюджетного планування —
більшість бюджетів останніх років значною мірою не
відповідають показникам, що були закладені в проєкти
Державних бюджетів. Це дає змогу зрозуміти, що фак$
тично запровадити систему середньострокового бюд$
жетного планування в Україні на сьогодні можливо,
проте ефективність цього механізму бюджетного про$
цесу буде низькою, та фактично буде реалізовуватися
на рівні короткострокового планування із постійним
коригуванням проєктних та планових показників Дер$
жавного та місцевих бюджетів.

Джерело: [12—17].

Таблиця 1. Ефективність виконання державного бюджету України в 2014—2019 рр.

Показник 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Доходи (% 
від проєкту) 90,34 112,36 103,55 108,54 101,11 97,29

Видатки (% 
від проєкту) 93,08 109,28 102,56 122,57 99,42 96,67
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ВИСНОВКИ
Як підсумок цієї наукової статті можна зробити такі

висновки:
1. Середньострокове бюджетне планування є дієвим

механізмом управління фінансовою системою держави
у країнах із розвиненою економікою. Планування бюд$
жету на 3—5 років вперед дає змогу забезпечити ста$
лий розвиток економіки держави та сформувати важелі
впливу на активізацію процесів у сфері ділової актив$
ності та споживчого попиту.

2. На сьогодні впровадження системи середньост$
рокового планування в Україні стикається із системни$
ми факторами обмежувального впливу. Серед таких
факторів необхідно виділити зовнішні (загроза загост$
рення бойових дій, погіршення ситуації із захворюва$
ністю на COVID$19) та внутрішні (корупційно$бюрок$
ратичний вплив, падіння темпів економічного зростан$
ня та ділової активності, недостатність кваліфікованих
кадрів у сфері державних і місцевих фінансів).

3. Фактично можна визначити, що впровадження
системи середньострокового планування в Україні на
сьогодні не зможе стабілізувати ситуацію у сфері дер$
жавних фінансів, через різні фактори впливу, навіть за
короткострокового планування керуючі органи не
здатні забезпечити відповідності проєктних та плано$
вих показників дохідної і видаткової частини бюджету.
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НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Інноваційний потенціал — узагальнююча, багатови$

мірна категорія, що є каталізатором зростання, розвит$
ку, визначення можливостей компанії досягнення пев$
ної інноваційної мети, тобто ступеню підготовки до реа$
лізації програм інноваційних перетворень та впровад$
ження інноваційних технологій, продуктів. Важливим
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INNOVATIVE ACTIVITY OF COMPANIES: EVALUATION OF DEVELOPMENT TRENDS

У статті досліджено загальні показники інноваційної діяльності на макроW та мікрорівнях. Проаналізовано
рівень витрат та структуру джерел фінансування інноваційних витрат суб'єктів господарювання. Визначено
позиції Україна за витратами на науковоWдослідні та дослідноWконструкторські роботи до ВВП країни. ПідкресW
лено необхідність активізації інноваційних процесів, що сприяє створенню доданої вартості та є джерелом
сталого розвитку компаній. Запропоновано авторський підхід до оцінювання інноваційної активності на осW
нові розробки методичного інструментарію з використанням даних фінансової звітності компаній. ПродемонW
стровано результати оцінки інноваційної активності українських компаній. Проведено дослідження поточноW
го стану інноваційної діяльності на основі інтегрального показника інноваційної активності, що є результатом
оцінювання основних технікоWекономічних показників діяльності компаній, який грунтується на визначенні
узагальнюючих показників, та дано відповідні рекомендації щодо вибору стратегії інноваційного розвитку
українських компаній.

The article examines the general indicators of innovation at the macro and macro levels (introduction of innovations
by Ukrainian enterprises, introduction of innovative goods and processes into the national economy). The level of
expenses and the structure of sources of financing of innovative expenses of economic entities are analyzed. Ukraine's
position on the costs of research and development to the country's GDP has been determined. It is pointed out that the
dynamics of exports of highWtech services (telecommunications, computer and information) is accelerating, which are
accelerators of Ukraine's economic growth in the near future. The need to intensify innovation processes is emphasized,
which contributes to the creation of added value and is a source of sustainable development of companies. The author's
approach to the evaluation of innovation activity based on the development of methodological tools using the data of
financial statements of companies is proposed. Indicators of innovative activity of the company are presented (share
of employees engaged in research and development, levels of development of new equipment and new products, share
of material resources for research and development, level of intellectual property, innovation potential) that provide
responsible activities. The results of the evaluation of innovative activity of Ukrainian companies that are leaders in
investment attractiveness, according to international practices and able to influence society, manage nonWfinancial
risks and opportunities, as well as ensure their sustainable development in financial, economic, environmental, social
and corporate governance. A study of the current state of innovation on the basis of an integrated indicator of innovation
activity, which is the result of assessing the main technical and economic indicators of companies, which is based on
the definition of general indicators, and provides recommendations for choosing a strategy for innovation of Ukrainian
companies.

Ключові слова: інвестиційний потенціал компанії, інноваційна активність, інтегральний показник інно�
ваційної активності компанії, фінансова звітність, сталий розвиток.

Key words: investment potential of the company, innovation activity, integrated indicator of innovative activity
of the company, financial reporting, sustainable development.

науковим завданням є дослідження показників іннова$
ційної діяльності компанії задля визначення поточних
тенденцій, проблем розвитку та оцінювання перспектив$
них показників цього виду діяльності. Визначальну роль
в управлінні інноваційним потенціалом компанії, займа$
ють методи оцінки та чіткі методичні рекомендації щодо
оцінювання потенціалу для прийняття науково обгрун$
тованих рішень щодо стратегічних перспектив його
інноваційного розвитку.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання активізації інно$
ваційної діяльності, що слугує
базовим фактором розвитку та
вносить найбільший вклад у під$
вищення ефективності діяль$
ності компанії постійний об'єкт
вивчення як українських, так і
зарубіжних вчених. Найбільш
пріоритетними є наукові праці
Й. Шумпетера, К. Фримена,
Б. Санто, П. Друкер, Г. Андрощу$
ка [2], Ю. Гернего [3], С. Мочер$
ного, Н. Чухрай, О. Ястремсь$
кої, С. Яшина [4] та багатьох
інших. Проте потребує подаль$
шого уточнення система по$
казників оцінки інноваційної
активності компаній, орієнто$
ваних на сталий розвиток.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є досліджен$

ня ключових показників інно$
ваційної активності для визна$
чення основних тенденцій та
стратегій розвитку компаній,
орієнтованих на сталий розви$
ток, на основі оцінки інтег$
рального показника.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Для визначення основних

тенденцій та проблем розвит$
ку доцільно дослідити за$
гальні показники інноваційної
діяльності на макро та мікро$
рівнях. Індикатором інновац$
ійної діяльності слігує рівень
інноваційного потенціалу. На
практиці інноваційний потенціал проявляється у формі
інноваційної активності.

Згідно з даними Державної служби статистики Ук$
раїни основними індикаторами інноваційної активності
є: частка підприємств, які займалися інноваціями, част$
ка підприємств, які впроваджували інновації і частка ре$
алізованої інноваційної продукції в промисловій (рис.
1, 2). Підприємства, які впроваджували інновації — це
суб'єкти господарської діяльності, які безпосередньо
брали участь у процесі створення інновацій. Цей показ$
ник служить безпосереднім індикатором інноваційної
активності [3, с. 2.37].

Згідно з даними офіційної статистики України інно$
ваційно активними у національній економіці залишаєть$

ся дуже невелика кількість суб'єктів, попри позитивну
динаміку в окремі роки. Так, за досліджуваний період
частка інноваційно активних підприємств складала в се$
редньому 12,7%. Для порівняння у США, Японії, Німеч$
чині й Франції частка інноваційних підприємств стано$
вить 70—80% від їх загальної кількості [2].

У 2018 р. інноваційною діяльністю в промисловості
займалися 777 підприємств, або 16,4 % обстежених про$
мислових, що майже в 2 рази менше ніж у 2010 році
(1462 підприємства), але в порівнянні з 2017 роком
(759 підприємств), в якому зафіксовано найменшу
кількість за останні роки, є тенденція для покращення.

У 2017—2018 роках в Україні відбувалися процеси,
що свідчать про активізацію проведення реформ, на$
правлених на охорону інтелектуальної власності, що
безпосередньо позначилося на змінах у структурі капі$
тальних інвестицій за видами активів. Так, частка освоє$
них інвестицій у нематеріальні активи у 2015 році ста$
новила 6,7% (зокрема, в права на комерційні позначен$
ня, об'єкти промислової власності, авторські та суміжні
права, патенти, ліцензії, концесії тощо — 4,6% та обу$
мовлювалася впровадженням 3G технологій), у 2016 ро$
ці — 3,3% (відповідно, 1,2%), у 2017 році — 3,7% (1,3%),
у 2018 році — 6,3% (4,1%). (табл. 4, рис. 3).

У період з 2000 по 2018 роки загальна сума витрат
підприємств на інноваційну діяльність зросла в 5 разів,
а основним джерелом фінансування інноваційних витрат
залишаються власні кошти підприємств, так в 2018 р. —
10742,1 млн грн (або 88,2 % загального обсягу витрат
на інновації), кошти державного бюджету становили

Рис 1. Динаміка впровадження інновацій українськими підприємствами
з 2000 по 2018 рр.

Рис 2. Динаміка впровадження інноваційний товарів та процесів
у національну економіку з 2000 по 2018 рр.

Джерело: складено за данними [6].

Таблиця 1. Капітальні інвестиції за окремими видами
активів, 2015—2018 роки, % до загального обсягу

капітальних інвестицій

Джерело: [5].

Показник 2015 2016 2017 2018 
Види активів 

нежитлові будівлі  15,9  16,5  14,6  15,4  
інженерні споруди  18,7  18,8  17,5  19,2  
машини, обладнання та інвентар  30,9  34,3  34,5  32,4  
інвестиції в нематеріальні активи  6,7  3,3  3,7  6,3  
з них:  
права на комерційні позначення, 
об’єкти промислової власності, 
авторські та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо  

4,6  1,2  1,3  4,1  
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639,1 млн грн(5,2 %), що більше
ніж у 2017 р. (227,3 млн грн — 2,5%)
та 2015 р. (55,1 млн, грн — 0,4 %);
вітчизняні та іноземні інвестори
вклали по 109,7 млн грн та 107,0
млн грн відповідно, що на 2,4%
нижче ніж у 2017 році, осяг кре$
дитування інноваційних про$
єктів склав 473,09 млн.

В Україні витрати на НДДКР за рахунок державно$
го фінансування незрівнянно малі порівняно з іншими
країнами (табл. 2, 3).

За абсолютною величиною витрат на НДДКР
найбільші відрахування в США, де річні витрати пере$
вищують у кілька разів аналогічні витрати в Німеччині,
Франції, Великобританії і в останні роки складають
більше 502,9 млрд дол. США [1]. Такі країни, як Корея,
Франція, Великобританія мають приблизно рівні витра$
ти на НДДКР і однаково позитивну тенденцію їх зрос$
тання за аналізований період. До першої десятки світо$
вих лідерів серед країн, що мають найбільше значення
витрат на НДДКР у відсотках від ВВП, відносяться такі
країни, як Південна Корея.

У США (табл. 3), де в абсолютному вираженні ви$
трати на НДДКР найбільші, по відношенню до ВВП краї$
ни ці витрати становлять близько 2,7%, в Китаї — близь$
ко 2% — це пояснюється великими обсягами ВВП у аб$
солютних сумах порівняно з ВВП Південної Кореї,
Ізраїлю, Фінляндії й інших країн, а також високою чи$
сельністю населення Китаю і США. Корея, Ізраїль, Япо$
нія, Фінляндія, Швеція, в яких за період 2010—2016 років
спостерігається варіювання цього показника в межах 3—
4% від ВВП. Україна за витратами на наукові розробки
посідає 42 місце, у співвідношенні до ВВП це 0,4%, тоді
як абсолютне значення становить 327 млн дол. США [7].

У 2018 році на НДДКР в Україні довелося лише 26,8%
загальної суми грошових коштів, спрямованих на інно$
ваційну діяльність (рис. 4), що свідчить про неефектив$
ний їх розподіл.

У 2018 р. промислові підприємства України прова$
дили 3843 одиниці інноваційних видів продукції, з яких

968 одиниць — нових виключно для ринку, 1910 оди$
ниць — нових лише для підприємства. Із загальної
кількості впровадженої продукції 920 одиниць — нові
види машин, устаткування, приладів, апаратів тощо.
Найбільшу кількість інноваційних видів продукції впро$
ваджено на підприємствах з виробництва харчових про$
дуктів (20,8 %), з виробництва машин і устаткування
(10,3 %).

Кількість упроваджених інноваційних технологіч$
них процесів (нових або вдосконалених методів оброб$
ки та виробництва продукції) становила 2002 одиниці,
за видами економічної діяльності в добувній промисло$
вості — 38,8 %, виробництво харчових продуктів (10,2%),
підприємства з виробництва машин і устаткування
(8,1%). Із загальної кількості впроваджених інновацій$

Рис. 3. Найвищі темпи зростання освоєних капітальних інвестицій за видами промислової та економічної діяльності,
2016—2018 роки, %

Джерело: складено за данними [6].

Країна США Китай Японія Німеччина Південна 
Корея Франція Індія Велика 

Британія Україна 

Значення 502,9 408,8 170,0 114,8 74,1 60,8 50,3 46,3 0,327 

Таблиця 2. Витрати на НДДКР у 2017 році ( млн дол. США)

Джерело: [1].

 Назва країни 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 Їзраіль 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,3 4,3 
2 Південна 

Корея 
3,5 3,7 4,0 4,2 4,3 4,2 4,2 

3 Японія  3,3 3,4 3,4 3,3 3,6 3,3 3,3 
4 Швеція 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2 3,3 3,3 
5 Австрія 2,7 2,7 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 
6 Данія  2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
7 Фінляндія 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 2,9 
8 Німеччина 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 
9 США 2,7 2,8 2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 
14 Китай 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 
27 Росія 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
42 Україна 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 

Таблиця 3. Витрати на НДДКР у відсотках від ВВП
у різних країнах світу

Джерело: [7].
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них технологічних процесів 926 — маловідходні, ресур$
созберігаючі.

У 2018 р. 674 суб'єкта, які здійснювали інновацій$
ну діяльність, реалізували інноваційної продукції на
24,9 млрд грн.  Серед таких підприємств 28,5% виступа$
ли експортерами. Майже кожне четверте з них реалі$
зовувало нову для ринку продукцію, обсяг якої стано$
вив 7,8 млрд грн. Значна кількість підприємств (82,6%)
реалізувала продукцію, що була новою виключно для
підприємства, на 17,0 млрд грн, а щодо експорту, то тен$
денція його нарощування наступна: експорт високо$ та
середньо$високотехнологічних продукції почав форму$
ватися у 2017 році: за даними Держстату, впродовж
2017—2018 років зростання обсягів експорту зазначе$
них товарів становило 27,5 %, проте цього виявилося не$
достатньо для компенсування втрат, понесених протя$
гом 2013—2016 років (за цей період падіння експорту
цих товарів становило 66,2%) (табл. 4).

Слід зазначити, що до 2013 р. для цих товарів ос$
новними були ринки Російської Федерації, Казахстану,
Білорусі (зокрема у машинобудуванні — це 61%). Саме
з виробниками цих країн було створено ланцюги дода$
ної вартості та система кооперації з виробництва висо$
ко$ та середньо$високотехнологічних товарів. Вітчиз$
няні виробництва було зорієнтовано на стандарти та
технологічні рівні розвитку цих країн. Тому військова,
а за нею торговельна агресії Російської Федерації, тран$
зитні обмеження, запроваджені РФ, фактично унемож$
ливили повну присутність вітчизняних високо$ та серед$
ньо$високотехнологічних товарів на ринках зазначених

країн. Водночас вихід з цією продукцією на євро$
пейські ринки або ринки інших розвинених країн,
які мають інші вимоги стандартів, інші техно$
логічні рівні розвитку, не є швидким і простим.
Він вимагає часу та відповідних затрат. На сьо$
годні Україна змінила географічну структуру
експорту цих товарів, проте все ще не компен$
сувала втрату абсолютних обсягів їх експорту.
Саме тому частка цих товарів, яка у 2018 році
зросла до 17,0% експорту товарів у цілому
(16,8% у 2017 році), все ще не досягла рівня 2015 ро$
ку — 19,2%.

Поряд з цим суттєве прискорення набула ди$
наміка експорту високотехнологічних послуг: за дани$
ми НБУ, у 2016—2018 роках позитивне сальдо телеко$
мунікаційних, комп'ютерних та інформаційних послуг
виросло у 1,9 раз (з 1,5 млрд доларів США у 2015 році
до 2,9 млрд доларів США у 2018 році) (табл. 9), а частка
цих послуг у експорті послуг зросла з 16,9% у 2015 році
до 22,0% у 2018 році. Ринки цих послуг з самого почат$
ку сформувались в основному у технологічно високо$
розвинених країнах світу, зокрема, за даними Держста$
ту, у структурі експорту телекомунікаційних, комп'ю$
терних та інформаційних послуг у 2013 році 24% припа$
дало на США, водночас як на ринки РФ, Казахстану та
Білорусі — лише 16% (у 2018 році відповідно 30% та 4%).

Наразі ці сектори сфери послуг варто розглядати
як ускорювачі економічного зростання України в найб$
лижчій перспективі. Саме вони адекватно і швидко реа$
гують на зміни як у внутрішній політиці, так і ззовні.

Так, інноваційна діяльність вітчизняних підприємств
притаманна лише тим підприємствам, що намагаються
конкурувати з іноземними виробниками, і за останні
роки її показники знижуються, хоча в 2018 році, почи$
наючи з 2013 року відмічається зростання, але дуже не$
суттевє. Така низька інноваційна активність промисло$
вих суб'єктів зумовлена насамперед низькими темпами
розвитку економіки.

Але будь$яка компанія незалежно від виду діяль$
ності має активізувати інноваційні процеси при постій$
ному пошуку найкращих способів задоволення запитів
клієнтів, виводячи на ринок продукти, які створюють
нову цінність у наявних і нових покупців, оскільки ефек$

Рис. 4. Витрати на інноваційну діяльність підприємств України, млн грн

Джерело: складено за данними [6].

Індикатор 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Частка експорту високо- та 
середньо-високотехнологічних 
товарів у загальному обсязі 
експорту товарів, %  

24,4  20,4  19,2  17,3  16,8  17,0  

Експорт високо- та середньо-
високотехнологічних товарів, 
млрд доларів США  

15,2  11,0  7,3  6,3  7,3  8,0  

зміна до попереднього року, %  –18,6  –27,6  –33,5  –13,9  15,4  10,5  

Джерело: [5].

Таблиця 4. Експорт високо7 та середньо7високотехнологічних
товарів, 2013—2018 роки
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тивне і активне використання інновації є джерелом
сталого розвитку компаній.

Інновації можуть виражатися в різних формах,
від методик комплексного розвитку до нових матер$
іалів, що зменшують витрати на експлуатацію. Впро$
вадження інноваційних рішень сприяє створенню до$
даної вартості компанії.

Детальне вивчення та подальше проектування
можливих варіантів розвитку та ефективного вико$
ристання інновацій потребує оцінки реального ста$
ну діяльності, аналізу складових елементів, взаємо$
зв'язку потенціалу компанії. На основі розробки ме$
тодичного інструментарію з використанням даних
фінансової звітності компаній визначимо вплив
різних компонент на рівень інноваційного потенціа$

Таблиця 5. Телекомунікаційні,
комп'ютерні та інформаційні послуги,

2015—2018 роки

Джерело: [5].

Показник 2015 2016 2017 2018 
Сальдо експорту-імпорту 
телекомунікаційних, комп’ютерних та 
інформаційних послуг, млрд доларів США  

1,5 1,8 2,3 2,9 

Експорт телекомунікаційних, комп’ютерних та 
інформаційних послуг, млрд доларів США  

2,1 2,3 2,8 3,5 

Частка в загальному обсязі експорту послуг, %  16,9 18,6 19,5 22,0 
Імпорт телекомунікаційних, комп’ютерних та 
інформаційних послуг, млрд доларів США  

0,6 0,5 0,5 0,6 

Частка в загальному обсязі імпорту послуг, %  5,5 4,1 3,9 4,3 

Таблиця 6. Показники оцінки інноваційної активності компанії

Показник Розрахунок показника Пояснення до  форми 
звітності 

Аспекти 
сталого 
розвитку 

Частка співробітників, 
зайнятих у НДР і ДКР 
(сукупність персоналу, 
системна діяльність яких 
спрямована на збільшення 
суми наукових знань і 
пошук нових областей 
застосування цих знань, а 
також зайнятих наданням 
прямих послуг, пов'язаних з 
виконанням досліджень і 
розробок 

К співр =  

е Чз. - чисельність 
персоналу, зайнятого в НДР і 
ДКР, чол. 
Чс. - середня чисельність 
персоналу, чол. 

Інформація з річного 
звіту 

С
оц
іа
ль
ни
й 

Рівень освоєння нової 
техніки (кількість 
створених і 
використовуваних 
виробничих передових 
технологій) 

К ос.з.= ,  

де Оз.в.- вартість основних 
засобів введених в 
експлуатацію, тис. грн; 
Оз с.- середньорічна вартість 
основних засобів, тис. грн 

Баланс (Звіт про 
фінансовий стан), 
рядок 1010. 
Примітки до 
фінансової звітності 

Ек
ол
ог
іч
ни
й 

Рівень освоєння нової 
продукції (обсяг 
інноваційних товарів, 
робіт, послуг – нових або 
тих, що піддавалися 
протягом останніх трьох 
років різного ступеня 
технологічних змін 

К п.н.= ,  

де  Д н. – дохід від продажу 
нової продукції або 
продукції, виготовленої з 
використанням нової 
технології, тис. грн; 
Д заг. - загальний дохід від 
продажу всієї продукції, тис. 
грн 

Звіт про фінансові 
результати (Звіт про 
сукупний дохід), 
рядок 2000, (від 
доходу звітного 
періоду - доходи 
попереднього 
періоду)/ доходи 
звітного періоду Ек

ол
ог
іч
ни
й 

Частка матеріальних 
ресурсів, для НДР і ДКР 
(сукупність  внутрішніх 
витрат на дослідження і 
розробки, витрати на 
технологічні інновації) 

К м.р.= ,  

де М ін. - вартість 
матеріальних ресурсів, 
використовуваних для НДР і 
ДКР, тис. грн; 
М заг. - загальна вартість 
матеріальних ресурсів, тис. 
грн 

Звіт про фінансові 
результати (Звіт про 
сукупний дохід), рядок 
2500, (матеріальні 
витрати  звітного 
періоду - матеріальні 
витрати  попереднього 
періоду)/  матеріальні 
витрати звітного 
періоду Ек

он
ом
іч
ни
й 

Рівень забезпеченості 
підприємства 
інтелектуальною власністю 
(кількість патентних 
заявок, дозволів на 
винаходи та корисні 
моделі) 

К ін.в.= ,  

де Ін.вл. - інтелектуальна 
власність компанії, тис. грн; 
НА - загальна вартість 
нематеріальних активів, тис. 
грн 

Баланс (Звіт про 
фінансовий стан),  
рядок 1000 
 

Ек
он
ом
іч
ни
й 

Інноваційний потенціал К ін.п. = , 

 де ІП - вартість 
інвестиційних проектів 
інноваційного характеру, 
тис. грн; 
ІП заг. - загальна вартість 
усіх інвестиційних проєктів 
підприємства, тис. грн

Звіт про рух грошових 
коштів, рядки 
(3205+3255)/3295 за 
звітний період 
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лу компаній. Аналіз представлених показників (табл. 6),
дозволяє оцінити інноваційну активність діяльності ком$
паній при врахуванні аспектів сталого розвитку.

Для аналізу інноваційної активності на рівні
суб'єктів господарювання було використано звітність
компаній, орієнтованих на засади сталого розвитку. Ме$
тою діяльності представлених компаній є не тільки от$
римання доходу на вкладені кошти, а й створення пози$
тивних соціальних змін, зниження негативного впливу
на навколишнє середовище і відповідність етичним нор$
мам, тобто прагнення до максимізації соціальної ко$
ристі, фінансового результату та покращення репутації
компанії, відносин зі стейкхолдерами.

За результатами оцінки було
розраховано інтегральний показ$
ник інноваційного розвитку ком$
паній (рис. 5) з використанням ме$
тоду вагових коефіцієнтів:

ІП= (1),
де ІП — інтегральний показник

інноваційного розвитку аналізова$
ної компанії;

Wi — вагомість окремого по$
казника в загальній сумі;

Ki — розраховане середнє зна$
чення зазначених вище показників
з 2015 по 2019 рр.

Оцінку інтегрального показни$
ка інноваційної активності ком$
паній для аналізу їх поточного ста$
ну та вибору відповідного напряму
дій і стратегії розвитку слід прово$
дити в такому діапазоні базової ве$
личини [4] (табл. 8).

Використання цього методу
оцінки величини інтегрального по$

казника інноваційної активності дозволяє
дати характеристику іноваційності діяль$
ності компаній, виявити взаємозалежність
між показниками, їх впливом на підсумко$
ве значення показника інноваційної актив$
ності та розробити низку рекомендацій
для стимулювання і підвищення рівня інно$
ваційного розвитку компаній (табл. 9) на
основі аналізу фінансової звітності.

Такі оцінки свідчать, що більшість
представлених компаній є інноваційно не$
активними через:

нестачу власних фінансових ресурсів,
або не ефективне використання залучен$
ня позикових коштів, внаслідок негатив$
ного впливу зовнішніх і внутрішніх фак$
торів, які позначаються на кредитоспро$

можності або платоспроможності компанії;
підвищений рівень економічного ризику через об$

меженість використовуваних ресурсів;
відсутність кваліфікованих кадрів або висока їх

вартість для компанії;
тривалість та невизначеність терміну окупності но$

вовведень.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Впровадження високотехнологічних процесів у про$

мисловості та випуск нової наукомісткої продукції на
сьогодні є ключовими факторами сталого економічно$
го зростання для більшості індустріально розвинених
країн світу. Для відповідності України світовим техно$
логічним тенденціям державна політика повинна бути
направлена на інноваційний вектор розвитку економі$
ки та підтримку суб'єктів господарювання. Проте реа$
лізація інноваційних стратегій в українських компаніях
здійснюється недостатніми обсягами, що вимагає роз$
робки механізму стимулюючого впровадження сучас$
них технологій, заснованих на реалізації різноманітних
форм інновацій для забезпечення сталого розвитку,
підвищення їх конкурентоспроможності та ефектив$
ності діяльності.

Подальші дослідження слід присвятити питанням
фінансування розвитку інноваційного потенціалу компаній
та пошуку джерел залучення фінансових ресурсів для по$
кращення їх стану в сучасних умовах господарювання.
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Таблиця 7. Результати показників інноваційної активності компаній,
орієнтованих на сталий розвиток за 2015—2019 роки

Примітка: "�" дані в представленій звітності відсутні.
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Вагові коєфіціенти 0,17 0,1 0,08 0,15 0.3 -  
ДП «НАЕК «Енергоатом» 0,04 0,13 0,11 1,19 0,00 0,27 0,26 
ПрАТ «Укргідроенерго» 0,14 0,18 0,69 0,69 0,19 - 0,26 
ПАТ «КАРЛСБЕРГ Україна» 0,34 0,15 0,12 0,88 -0,03 - 0,20 
НЕК «Укренерго» 0,20 0,27 0,06 0,83  - 0,18 
АО «Українська залізниця» 0,05 0,04 0,12 0,43 -0,02 0,26 0,13 
ПАТ НАК «Нафтогаз України» 0,04 0,22 0,11 1,11 0,00 - 0,20 
Оптіма-Фарм  - 0,22 -0,02 0,71 -0,02 - 0,12 
ПАТ «Джей Тi Iнтернешнл 
Україна» 

0,05 0,06 0,13 0,88 -0,08 - 0,13 

ПАТ «Київстар»  0,37 0,09 -0,53 0,89 0,03 - 0,17 

Таблиця 8. Характеристика показника інноваційної активності компаній

Базові величини Характеристика Вибір стратегії 
0 < К ін. п. ≤ 0,2 Компанія не є інноваційно-

активною. Низький рівень 
забезпеченості інтелектуальною 
власністю та рівнем 
інноваційного потенціалу 

Нарощування інноваційного 
потенціалу та придбання об'єктів 
інтелектуальної власності 

0,2 < К ін. п. ≤ 0,5 Компанія активно розвивається 
у напрямі підвищення рівня 
інноваційної активності 

Високий рівень інноваційного 
потенціалу, активне придбання 
об'єктів інтелектуальної власності 

0,5 < К ін. п.  ≤1 Компанія інноваційно-активна 
та в достатній мірі забезпечена 
інтелектуальною власністю 

Високий рівень інноваційного 
потенціалу, розвиток виробничих 
потужностей і реалізація нових 
інноваційних проєктів 

К ін. п.  > 1 Високий рівень інноваційного 
потенціалу  

Утримання позицій інноваційно-
активного підприємства 

Рис. 5. Рівень інтегрального показника інноваційного
розвитку компаній
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Таблиця 9. Рекомендації щодо отриманих результатів, стосовно аналізу інноваційного розвитку

Компанії 

Інтегральний 
показник 

інноваційного 
розвитку 

Характеристика стану Рекомендації, щодо підвищення рівня 
інноваційної активності 

ДП «НАЕК 
«Енергоатом» 

0,26 

ПрАТ 
«Укргідроенерго» 

0,26 

Компанії активно 
розвиваються в напрямі 
підвищення рівня 
інноваційної активності 

ПАТ "КАРЛСБЕРГ 
УКРАЇНА" 

0,20 Компанія розвивається в 
напрямі підвищення рівня 
інноваційної активності 

НЕК «Укренерго» 0,18 Компанія не є інноваційно-
активною. Низький рівень 
забезпеченості інноваційним  
потенціалом 

Раціональне використання ресурсів, збільшення 
ефективності використання кадрового 
потенціалу, підвищення якості технологічної 
бази виробництва, модернізація виробничих 
потужностей і реалізація інноваційних проєктів. 
Створення, освоєння та використання нових 
продуктів і процесів, нарощування об'єктів 
інтелектуальної власності, вдосконалення 
методів управління 
 

АО «Українська 
залізниця» 
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активною. Низький рівень 
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технологічної бази виробництва, підвищення 
рівня якості НДР і ДКР, вдосконалення вже 
освоєних продуктів і технологій, розробка 
нових продуктів і процесів, нарощування 
об'єктів інтелектуальної власності, вкладення 
коштів в інноваційні проєкти 

ПАТ НАК 
„Нафтогаз України„ 

0,20 Компанія розвивається в 
напрямі підвищення рівня 
інноваційної активності 

Раціональне використання ресурсів, збільшення 
ефективності використання кадрового 
потенціалу, підвищення якості технологічної 
бази виробництва, модернізація виробничих 
потужностей і реалізація інноваційних проєктів. 
Створення, освоєння та використання нових 
продуктів і процесів, нарощування об'єктів 
інтелектуальної власності, вдосконалення 
методів управління 

Оптіма-Фарм 0,12 
ПАТ "Джей Тi 
Iнтернешнл 
Україна" 

0,13 

ПАТ «Київстар» 0,17 

Компанія не є інноваційно-
активною. Низький рівень 
інноваційного потенціалу 

Пошук шляхів розвитку інноваційної 
діяльності: раціональне використання ресурсів, 
збільшення ефективності використання 
кадрового потенціалу, підвищення якості 
технологічної бази виробництва, підвищення 
рівня якості НДР і ДКР, вдосконалення вже 
освоєних продуктів і технологій, розробка 
нових продуктів і процесів, нарощування 
об'єктів інтелектуальної власності, вкладення 
коштів в інноваційні проекти 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCH OF THE INTELLECTUAL
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У публікації визначено теоретикоWметодологічні засади дослідження інтелектуального капіталу зеленого
підприємництва, щодо природи та сутності якого не існує уставленого та загальновизначеного трактування, і
охоплює неуречівлені активи підприємства. Узагальнивши та проаналізувавши підходи до визначення сутW
ності та природи інтелектуального капіталу підприємства, концепцію зеленого інтелектуального капіталу
організації, можемо зазначити, що питання управління інтелектуальним капіталом зеленого підприємництва
з метою вироблення організаційної екоорієнтації в сучасних умовах біоекономіки, потребує грунтовного науW
кового вивчення з використанням відповідної теоретикоWметодологічної основи. У цьому контексті найдоцільW
нішим вбачається системне представлення та дослідження інтелектуального капіталу підприємства та розW
робки новітньої моделі структурноWфункціональних елементів зеленого інтелектуального капіталу підприємW
ства з можливістю управління рівнем узгодженості між самовідновлюваними унікальними складовими суW
купності досліджуваних нематеріальних активів суб'єктів підприємницької діяльності.

The theoretical and methodological foundations of the study of intellectual capital of green entrepreneurship, the
nature and essence of which there is no established and generally accepted interpretation, and covers the intangible
assets of the enterprise have been defined. The stages in the formulation of the definition of intellectual capital of the
enterprise have been identified: the initial stage, conceptual, integrativeWcumulative, structural, functional, systemW
dynamic. The theory of intellectual capital does not actually provide a comprehensive and established answer not
only to the structural structure of intangible assets of the enterprise, but also to its essential nature. Despite the lack of
a generally accepted definition of this concept, the term "intellectual capital of the enterprise" is actively used and
serves as a basis for new conceptual developments, such as green intellectual capital of the enterprise. New concepts
and programs have been proposed that focus on the ecoWentrepreneurial approach to developing strategies for the
development of organizations, in particular, green intellectual capital is seen as a way or method to achieve a "green"
orientation of entrepreneurship. There is an opinion among scientists that green intellectual capital is one of the factors
determining the success of organizations today. Modern socioWeconomic transformations and rapid changes caused
by the formation and development of the bioeconomy, encourage companies to seek tools and tools that would
harmonize and ensure their longWterm development. Summarizing and analyzing approaches to defining the essence
and nature of intellectual capital of the enterprise, the concept of green intellectual capital of the organization, we can
say that the management of intellectual capital of green entrepreneurship in order to develop organizational ecoW
orientation in modern bioeconomics, requires thorough scientific study using appropriate theoretical and
methodological. In this context, the most appropriate is the systematic presentation and study of intellectual capital
of the enterprise and the development of the latest model of structural and functional elements of green intellectual
capital of the enterprise with the ability to manage the level of consistency between selfWrenewable unique components
of the intangible assets of business entities.

Ключові слова: зелений інтелектуальний капітал, інтелектуальний капітал, зелене підприємництво.
Key words: green intellectual capital, intellectual capital, green entrepreneurship.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Наукова спільнота вбачає витоки екологічного ко$

лапсу в гіпертрофованому позазаплановому зростанні
прибутків, що сьогодні проявляється в пріоритетності

ринку над реальними соціальними потребами та пробле$
мами. Новий вимір довготривалого створення організа$
ційних цінностей від екологічних ініціатив, продуктів та
послуг, відповідає парадигмі біоекономіки, що вва$
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жається наступним етапом розвитку суспільства. На
виклик зростання "зеленої" тенденції дослідниками за$
пропоновано пріорітетне інвестування в нематеріальні
активи підприємств — інтелектуальний капітал зелено$
го підприємництва.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наведемо кілька оглядів літератури та звітів, в яких

висвітлювалися результати досліджень інтелектуально$
го капіталу, зокрема, до 2000 року: аналіз Л. Канібано,
М. Гарсія$Айюсо та П. Санчес (L. Canibano, M. Garcia$
Ayuso, P. Sanchez) з проблеми обліку нематеріальних
активів; З. Петті та Дж. Гутріє (R. Petty, J. Guthrie) —
вимірювання, звітності та управління інтелектуальним
капіталом; пізніше дослідження А. Серенко, Н. Бонтіс,
Л. Букер, К. Садеддін та Т. Харді (А. Serenko, N. Bontis,
L. Booker, К. Sadeddin, Т. Hardie) охопило період 1994—
2008 років; та початку ХХІ ст.: у огляді Дж. Гутріє, Ф. Рік$
кері, Дж. Думей (J. Guthrie, F. Ricceri, J. Dumay) — озна$
чено перформативний етап вивчення інтелектуального
капіталу; праці Дж. Думей і Т. Гараніної (J. Dumay, Т. Ga$
ranina) — розглянуто дослідження інтелектуального
капіталу на основі екосистеми; Х. Інкайнен (Н. Inkinen)
у 2015 році надав аналітичний огляд літератури емпірич$
них досліджень інтелектуального капіталу підприємств;
огляд Дж. Думей, Дж. Гутріє та Дж. Руні (J. Dumay, J. Gu$
thrie, J. Rooney) 2018 року закликав про "звільнення від
організаційних меж та набуття багатопрофільності" [7;
9; 10; 15]. У. Бамель та інші представили результати ана$
літичної розвідки за два десятиліття (2000—2020 роки)
публікацій "Журналу інтелектуального капіталу"
("Journal of Intellectual Capital"): бібліографічна інфор$
мація включала 737 документи, з них 659 наукові статі
та 63 оглядові праці; максимальна кількість публікацій
належела науковцям та економістам з Італії, Австралії
та США [1]. Дж. Думей та Дж. Руні виступали за
доцільність рефлексивного аналізу інтелектуального
капіталу як матеріального соціального явища, що
сприяє організаційним змінам, зокрема, практик, що
впливають на індивідуальне розуміння організаційних
змін [18]. Нещодавний грунтовний огляд Т. Раджено$
вич та Б. Крстич з 325 статей 20 провідних журналів з
бухгалтерського обліку та 265 статей з 20 журналів з
вищого менеджменту відобразив факт доволі значної
уваги науковців щодо питань нематеріальних активів та
інтелектуального капіталу у таких країнах Азії, як Ки$
тай, Японія, Сінгапур та Тайвань; Америки — США,
Канади, Бразилії та Мексики; а також декількох країн
Європи; Австралії та Нової Зеландії; В Америці (більш
як у 3 рази) та Азії (більш як у 12 разів) значно прева$
лювали публікації з менеджменту, Австралії та Новій
Зеландії — бухгалтерського обліку (4,8 разів), у Європі
усі напрями користувалися однаковою популярністю
(співвідношення 1:1,1); а Великобританію було визнано
провідним регіоном за кількостю праць, опублікованих
у період спостереження [16]. Найгрунтовніший огляд
зарубіжного досвіду з вивчення інтелектуального капі$
талу більше як шести тисяч літературних джерел (6327)
за період з 1960 по 2016 рік був представлений у праці
Є. Педро у співавторстві [14]. Систематичний огляд
3205 публікацій з широкого кола теоретичних розвідок інте$
лектуального капіталу, його компонентів та емпіричних
даних був сфокусований на питаннях "трьох вимірах
аналізу: національному (NIC), регіональному (RIC) та
організаційному (ОВК)" з використанням баз даних Web
of Science, Scopus і Google Scholar. Розгляд публікацій з
дослідження інтелектуального капіталу значно прева$
лював на мікрорівні, охопивши 2428 праці (75,8% від за$
гальної кількості досліджент з даної теми). Узагальнен$
ня більше 100 повнотекстових статей, опублікованих у
рецензованих академічних журналах у галузі міжнарод$
ного бізнесу, менеджменту та підприємництва трьох баз
даних (Web of Science (Clarivate Analytics), EBSCO
(Business Source Complete) та Science Direct) стало од$

ним з перших систематичних оглядів літератури з пи$
тань взаємозв'язку між інтелектуальним капіталом та
інтернаціоналізацією малих та середніх підприємств у
прагненні досягти стійкої конкурентної переваги; часо$
вий проміжок аналізу, охопивши 2000—2018 рр. пока$
зав, що "концептуальних робіт з цієї проблематики
мало", незважаючи на різноманітність підходів та знач$
не превалювання кількісно$емпіричних досліджень [19].
З огляду на актуальність розвитку зеленого підприєм$
ництва постає необхідність у розробці теоретико$мето$
дологічної основи щодо питання розвитку та примно$
ження інтелектуального капіталу підприємств в умовах
становлення біоекономіки.

ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Наше дослідження передбачає вирішення таких зав$

дань: з'ясування теоретико$методологічних засад до$
слідження інтелектуального капіталу зеленого підприє$
мництва, які допоможуть доповнити сучасну концепцію
зеленого інтелектуального капіталу підприємства.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Початковим відліком розгляду поняття "інтелек$

туальний капітал" в аспекті підприємства доцільно вва$
жати 1958 рік, коли для пояснення позитивної динам$
іки біржових котирувань було використано термін
"інтелектуальні бонуси" [22, с. 49]. Широке визнання
терміну "інтелектуальний капітал" в корпоративній
практиці розвинених країн припадає на першу поло$
вину 90$х років ХХ ст. Інтелектуальний капітал
підприємства було визнано вагомим фактором підви$
щення конкурентоспроможності організації, відтак
постало два основних напрями дослідженя: управлін$
ня інтелектуальним капіталом (загалом концентрува$
лись навколо питання креації вартості та конкурент$
них переваг організації) та оцінка/вимірювання нема$
теріальних активів підприємства (зосередження на
зборі, аналізі та оцінці нефінансової інформації) [2; 8;
11]. Ставши об'єктом інтенсивного вивчення особливо
з початку ХХІ століття, концепція інтелектуального
капіталу підприємства збагачувалася новітніми моде$
лями інтелектуального капіталу підприємства. Хроно$
логічна розвідка актуалізації значення інтелектуаль$
ного капіталу підприємства за останні десятиліття до$
водить зміну вектора і самого змісту нематеріальних
активів або, так званих, "невидимих" ресурсів з роз$
витком інформаційних технологій та екологізації, ут$
вердженням біоекономіки.

Узагальнивши наявний теоретичний матеріал з до$
сліджуваного питання, нами виділено наступні етапи у
формулюванні визначення інтелектуального капіталу
підприємства:

— початковий етап (формування ідейної основи но$
вого виду капіталу);

— концептуальний (пов'язаний з гносеологичним
аналізом самого терміну "інтелектуальний капітал", на$
явністю у визначенні відображення змісту та сутності
інтелектуального капіталу, дослідженням широкого
спектру категоріального апарату теорії інтелектуаль$
ного капіталу, а також розглядом концепцій — марке$
тингова, облікова, соціологічна, інноваційна, концепція
"платформи вартості" ті інші, з позицій яких надається
визначення інтелектуальному капіталу, або їх синтезу;
визнання системної природи інтелектуального капіта$
лу; представлення як багатокомпонентної економічної
категорії, що досліджується з позицій цінностей, про$
цесу, результату, екосистемності);

— інтегративно$кумулятивний (представлення як
певного виду ресурсу, капіталу, активу, сукупність
знань, інтелектуальна власність, природні та надбані
розумові здібності й навички, а також нагромаджені
бази знань і корисні відносини з іншими суб'єктами;
результат, який здатен до приросту, зростання, комбі$
нації з іншими видами капіталу підприємства);
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— структурний (найпоширенішим і представлений
численними моделями іетелектуального капіталу
підприємств як зарубіжними, так і вітчизняними дослі$
дниками, які намагалися розкрити сутність даного ка$
піталу за допомогою представлення його структури,
зокрема у відповідності до локалізації меж інтелекту$
ального капіталу в просторово$часовому континуумі,
при цьому важливими виступали ідентифікованість,
можливості достоворної оцінки вартості та час викори$
стання інтелектуального капіталу);

— функціональний (означення інтелектуального
капіталу як економічної категорії, що обумовлює кон$
курентні переваги, інноваційність, формування нової
вартості компанії, як здатність до відтворення, мож$
ливість залучення в процес кругообігу, в якому
здійснюється його виробниче споживання, а також
відображає характер участі інтелектуального капіталу
у процесі формування економічних вигод);

— системно$динамічний та міждисциплінарний
(розгляд інтелектуального капіталу як складної дина$
мічної системи елементів, що потребує управління
рівнем узгодженості між її самовідновлюваними уні$
кальними складовими).

Численний емпіричний матеріал зарубіжних вчених
доводить, що розглядаючи інтелектуальний капітал
підприємства як сукупність нематеріальних активів
організації, він сьогодні набуває більш важливого зна$
чення, ніж матеріальні активи, оскільки виступає для
підприємств генератором можливостей для:

— підвищення ефективності бізнесу (праці Е. Гон$
залес, Х. Інкайнен, Р. Мендоза та інші );

— отримання конкурентних переваг (праці та до$
слідження Х. Фаренхоф, С. Дурст, І. Лопес, Е. Родрігез
та інші);

— створення та впровадження інновацій (праці
К. Лайтнер, Л. Лін та інші);

— підвищення життєздатності компаній (досліджен$
ня Л. Генрі).

Інтелектуальний капітал набув найвищої стратигіч$
ної цінності, трансформуючи інформаційно$знаннєві
активи в матеріальні комерційні активи підприємства.
Водночас на меті стоїть не сам факт навності (володін$
ня) інтелектуальними ресурсами, а саме вдале управлі$
ння корпоративними знаннями, спираючись на власний
досвід, відчуття та бачення економічної ситуації, що в
результаті вибудовує конкурентні переваги організації,
які важко імітувати іншим суб'єктам підприємниццької
діяльності, оскільки інтелектуальний капітал здатен ге$
нерувати таку конкурентну перевагу, яку можна досяг$
нути "специфічним фактором, який дозволяє компаніям
диференціювати себе від інших конкурентів" [12].

Технологічний прогрес та інновації формують по$
стійно змінюване середовище, що вимагає від під$
приємств враховувати все ширшу палітру аспектів фун$
кціонування організації — багатовимірні трансфігурації
з прогностичною метою, що обумовлює до певної міри
появу нових видів інтелектуального капіталу: духовно$
го капіталу (П. Бергер, Р. Хефнер, Дж. Фрай, М. Ісмаіл
та інші), креативного капиталу (Р. Кушинг та інші), ка$
піталу стратегічних альянсів (Ф. Лелиаерт), емоційного
капіталу (О. Колпакова), вітального капіталу (А. Несте$
ров, Т. Трет'якова), абілітивного капіталу (капітал
здібностей персоналу у розумінні В. Дудяшова, Н. Ки$
пень), культурно$морального капіталу (А. Гладишева,
О. Горбунова), партнерсьткого капіталу (А. Макаров),
технологічного капіталу (Е. Фернандез, Є. Буєно та
інші), інноваційного капіталу (А. Новіков, І. Новікова),
марочного капіталу (О. Колумбет), соціально$репута$
ційний капітал (В. Когтенко) та інші. У літературі вико$
ристовуються численні синоніми інтелектуального ка$
піталу. На основі пошукової системи Google, термін "не$
матеріальних цінностей" з'являється 147 млн разів, не$
матеріальні активи — 8,7 млн разів, інтелектуальний
капітал — 17,3 млн разів, інтелектуальна власність 18,3 міль$

йона разів (згідно дослідження Г. Кристандль та Н. Бон$
тіс (G. Kristandl, N. Bontis) у 2007 р.) [13]. Вищеозначене
засвідчує подальший розвиток теорії інтелектуального
капіталу підприємства, яка перебуваючи у тісному істо$
ричному єднанні з теорією людського капіталу, збага$
чується постулатами ресурсної теорії підприємства,
теорією зростання фірми, теорією трансакційних ви$
трат, які доповнюють одна одну. Інтелектуальний капі$
тал може втілюватись у різноманітних формах, зокре$
ма інтелектуальних продуктах, у пов'язаних із вироб$
ництвом технологічних, управлінських і маркетингових
процесах; може передаватися разом із товарами та по$
слугами, в яких утілений; може набувати форми фізич$
ного руху робочої сили, через наймання і звільнення
персоналу, його переміщення, а також проявлятись у
таких процесах, як консультування, проведення експер$
тиз тощо. О. Грішнова наділяє інтелектуальний капітал
наступними економічними ознаками: ресурсність, при$
бутковість і конвертованість [20]. Д. Кохно наводить
також характерні риси інтелектуального капіталу: не$
матеріальна природа, націленість на майбутнє, неади$
тивність, нагромаджуваність, швидке моральне зношу$
вання (старіння), прямий зв'язок між споживанням та
його ж примноженням, єдність вартісного та невартіс$
ного оцінювання, приналежність одночасно кільком
суб'єктам (особі, організації, суспільству), швидка
відновлюваність [21]. Доволі значну когорту дослідників
та економістів поєднує бачення інтелектуального капі$
талу як феномену, провідною якістю якого є саме інте$
лектуальність: інтелектуальні цінності, інтелектуальні
ресурси, результати інтелектуальної діяльності, що
нами розглядається як наступний крок у розвитку са$
мого поняття "інтелектуальний капітал", порівняно з
ототожненням даного активу зі знаннями, інформацією
та інтелектуальною власністю. Інформаційна та знан$
нєва складові інтелектуального капіталу обумовлюють
певні особливості даного нематеріального активу: поки
знання чи інформація не розкриті — цінність його не
вбачається можливим визначити, коли ж розкрито —
вони вже переданані і поверненню не можуть бути
підданні. Новий екземпляр знань може застосовувати$
ся нескінченно багато разів без погіршення його вар$
тості через багаторазове використання; здатність акти$
ву підприємства примножувати знаневий капітал не
зменшуючи віддачі, на нашу думку, розглядати варто як
елемент теорії ендогенного зростання, яку постулював
П. Ромер — лауреат Нобелівської премії [17]. Високі
темпи набуття знань, цінності безпосередньо пов'язана
з розумом, швидкістю та спритністю, що походить від
безлічі прихованих нематеріальних активів, які пред$
ставляють собою резерв потенційних талантів та інно$
вацій, а також є джерелом конкурентних переваг, цей
набір "нематеріальних чи інтелектуальних капіталів
створює цінність, коли його компоненти поєднуються
та вводяться в дію, і деградує, коли вони залишаються
невикористаними" [3]. До основних властивостей інте$
лектуального капіталу, окрім вищезазначених, дослід$
ники також відносили такі його особливості як створен$
ня в результаті взаємодії окремих складових (людсько$
го, структурного та клієнтського капіталів); здатніть
виступати сучасним провідним ресурсом ефективної
економічної безпеки підприємства, оскільки розгля$
дається як інструмент запобігання існуючим та потен$
ційним загрозам організації, зокрема, шляхом забезпе$
чення стабільного функціонування на ринку товарів та
послуг у майбутньому.

На думку відомого американського дослідника
Т. Стюарта, інтелектуальний капітал існує у двох яко$
стях: як напівпостійна сукупність знань, що виростає
навколо певної задачі, людини чи організації (навич$
ки, зв'язки керівництва, знання про технологію вироб$
ництва, уявлення про потреби споживачів тощо); як
інструменти, за допомогою яких можна збільшити су$
купність знань [23]. У такому визначенні чітко вба$
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чається розгляд інтелектуального капіталу як ресурсу
та як процесу. Не вдаючись у деталізацію представле$
них на сьогодні дефініцій інтелектуального капіталу
підприємства, дозволимо окреслити віднотовані нами
ототожнення інтелектуального капіталу підприємства
у межах поняття "певного запасу" (ресурсу, активу)
підприємства:

сукупність знань, досвіду, навичок, творчості, інте$
лектуальних продуктів, взаємовідносин (І.І. Помінова);

інтелектуальні об'єкти підприємства (Т. Стюарт);
ресурс або специфічний матеріал для отримання

нового продукту (О.В. Кендюхов);
цінне для організації знання (Л. Басі);
сукупність людського і машинного інтелектів (О.В. Кен$

дюхов);
результат створеного або придбаного інтелектуаль$

ного продукту, що має вартісну оцінку;
базисні знання (К. Прахалада);
явні та скриті активи підприємства (Є. Тулугурова);
патенти, управлінські навички, технології, інформа$

цію про клієнтів і постачальників, а також досвід (кла$
сичний період, згідно з Л.О. Лігоненко);

узагальнена категорія сукупністю людського, машин$
ного інтелекту та інтелектуального продукту (Є.В. Коб$
зєва, Н.С. Д'якова);

нематеріальні активи (Е. Брукінг, Б. Лев, Д. Стечен$
ко, Н. Тимошенко);

нематеріальниі активи підприємства, які здатні по$
силювати конкурентні переваги (Е. Брукінг, В. Голуб$
кин, Д. Стеченко, С. Уоллман, С. Чугуєвець, К. Багрі$
новський);

сукупність людського і машинного інтелектів, а та$
кож інтелектуального продукту (Я. Топільницька);

складова людського капіталу — його іноваційна
компонента;

ділова репутація (або гудвіл) (Л. Джоя, К.А. Багрі$
новский, З. Гріліхес);

неіндкфіковані активи ("скриті"), включаючи
"goodwill", "going concern";

індефіковані активи (identified assets), які можуть
бути пов'язані з конкретним нематеріальним об'єктом
(винаходом, товарним знаком, з поліпшенням орендо$
ваної нерухомості, договором і т.п.);

поняття "інтелектуальний капітал" більш широке і
включає нематеріальні активи (В.В. Леонтьєв, Л. Едвін$
ссон, ОЕСР, А.Н. Козирєв, В.Л. Макаров);

та як процесу:
процесний підхід — здатність трансформувати знан$

ня і нематеріальні активи у фактори (ресурси), які ство$
рюють багатство (і відповідну вартість) за рахунок особ$
ливого ефекту від "множення" людського капіталу на
структурний (Л. Едвінсон, С. Алберт, К. Бредлі);

як результат певних дій (Е. Брукінг, Т. Стюарт, О. Кен$
дюхов);

сукупність та рух корисних для підприємства знань
(М. Армстронг,

С. Клімов, Н. Фонштейн, М. Рубинштейн, А. Фир$
стенберг, В. Супрун);

сукупність знань розглядається як джерело онов$
лення ( С. Альберт);

сукупність знань виступає креатором конкурен$
тоздатності суб'єктів підприємницької діяльності
(Т. Стюарт, Х. Макдоналд та багато інших);

інтелектуальний капітал розглядається як інтелек$
туальний матеріал, що використовується для виробниц$
тва більш цінних активів підприємства;

засіб формування нової вартості, суспільних благ,
цінностей тощо;

інтелектуальний капітал підприємства чи його еле$
менти обумовлюють появу унікальних активів, що фор$
мують конкурентні переваги компаній;

інтелектуальний капітал підприємства здатен впли$
вати не лише на економічні результати суб'єктів підприє$
мницької діяльності, але й на формування різноманіт$

них економічних цінностей підприємства, а також за$
безпечувати процес підвищення ефективності викорис$
тання усіх ресурсів підприємства, розвиток інновацій$
ного потенціалу організації;

інтелектуальний капітал розглядається як резуль$
тат активного використання інтелектуального потен$
ціалу (сукупності інтелектуальних ресурсів) у процесі
інноваційного економічного розвитку (І. Помінова);

є чинником розвитку підприємницької майстерності
(Л. Ковальська);

виступає основним каталізатором інновацій, оскіль$
ки саме персонал підприємства приймає участь у фор$
муванні внутрішньоорганізаційного інноваційного ка$
піталу підприємства, об'єктів права інтелектуальної
власності, бренду, репутації тощо (М. Ахтямов, Є. Гон$
чар, Н. Тихонова).

Означені властивості процесовості та важливості
таких для бізнес$моделей підприємств відображають
іманентну динамічність інтелектуального капіталу
підприємства, яка може бути вивчена у межах систем$
ного підходу до аналізу нематеріальних активів органі$
зацій. У ХХ ст. активні та різнопланові дослідження еко$
номістів були присвячені одному зі шляхів підвищення
рентабельності підприємства — здатності керівництва
компаній формувати ефективну структуру організації
та оптимізувати таку з метою покращення означених па$
раметрів відповідно до вимог та нових викликів соціаль$
но$економічного середовища. Між тим, як зазначають
науковці, коли економічний простір існування органі$
зації інтенсивно ускладнюючись, характеризується вже
рисами нестабільності, слабоструктурованості, перма$
нентністю змін; класичне розуміння організації, як спе$
ціально спроектованої структури для перетворення ре$
сурсів у продукт, призводить до нерозв'язного проти$
річчя. Не оминула ця наукова криза і досліджувану нами
економічну категорію.

Отже, теорія інтелектуального капіталу власне до
тепер не надає вичерпної та уставленої відповіді не
лише на структурну вибудову нематеріальних активів
підприємства, але й на його сутнісну природу. Попри
відсутність загальновизнаної дефініції даного понят$
тя, термін "інтелектуальний капітал підприємства" ак$
тивно використовується та виступає основою для но$
вих концептуальних розробок, наприклад, зеленого
інтелектуального капіталу підприємства. Ю$Нань
Чень, додавши екологічної цінності інтелектуальному
капіталу підприємства, надав авторське трактування
поняттю "зелений інтелектуальний капітал" у 2008
році, заклавші у його складові екологічні аспекти вим$
іру (для зеленого людського капіталу 5 елементів; зе$
леного структурного капіталу 8 елементів; зеленого ре$
ляційного капіталу 5 елементів) [5]. Через кілька років,
у 2012 році Чін$Хсунь Чанг та Ю$Шань Чень (Ching$
Hsun Chang, Yu$Shan Chen) стверджували та доводили
емпіричними даними (рівно як і інші науковці та еко$
номісти), що поліпшення фінансових показників робо$
ти суб'єктів підприємницької діяльності не лише за
рахунок інтелектуального капіталу, а й з урахуванням
наслідків бізнес$процесів для довкілля — "турботою
про довкілля з боку підприємців", відповідає концепції
зеленого інтелектуального капіталу підприємства [4].
Автори закликали компанії впроваджувати корпора$
тивну соціальну відповідальність (КСВ), намагалися
проводести оцінку зеленого інтелектуального капіта$
лу шляхом інтеграції соціальної відповідальності
організацій з управлінням інтелектуальним капіталом
підприємства; а також доводили, що елементи зелено$
го інтелектуального капіталу позитивно впливають на
процес формування кращих конкурентних переваг
підприємців (зелених підприємців) [6]. Серед науковців
утвердилася думка, що зелений інтелектуальний капі$
тал виступає сьогодні одним із факторів, що визнача$
ють успіх організацій. Безумовно, сучасні соціально$
економічні трансформації та швидкі зміни викликані



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/202038

становленням та розвитком біоекономіки, спонукають
підприємства до пошуку інструментів та засобів, які б
гармонізували та забезпечили їх довготривалий роз$
виток. Відтак пропонуються нові концепції та програ$
ми, які зосереджуються на еко$підприємницькому
підході щодо вироблення стратегій розвитку органі$
зацій, зокрема, зелений інтелектуальний капітал роз$
глядається як шлях або метод з досягнення "зеленої"
орієнтації підприємництва. Проте поширення зелено$
го підприємництва та розвиток зеленого інтелектуаль$
ного капіталу підприємств стримуються екоінновацій$
ною витратністю та необхідністю зміни бізнес$про$
цесів, відсутністю кваліфікованої "зеленої" робочої
сили (зеленого людського капіталу). З іншого боку,
диджіталізація, Інтернет, впровадження ІТ$технологій
та стрімкі трансформаційні процеси цифрової еконо$
міки виступаючи драйверами креації вартості
підприємств та організацій (збільшуючи різницю між
балансовою та ринковою вартістю суб'єктів підприєм$
ницької діяльності), сприяють пришвидченню процесу
віддачі від екоінвестицій, зокрема, в зелений реляцій$
ний капітал як малих та середніх підприємців, так і ве$
ликих компаній, що узгоджується з загальнокультур$
ним процесом активного поширення зеленої культу$
ри, екологізації іміджу виробників, зростанням як за$
гального рівня, так і окремих показників екологічності
суб'єктів підприємницької діяльності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Узагальнивши та проаналізувавши підходи до виз$

начення сутності та природи інтелектуального капіта$

лу підприємства, концепцію зеленого інтелектуально$
го капіталу організації, можемо зазначити, що питан$
ня управління інтелектуальним капіталом зеленого під$
приємництва з метою вироблення організаційної еко$
орієнтації в сучасних умовах біоекономіки, потребує
грунтовного наукового вивчення з використанням
відповідної теоретико$методологічної основи. У цьно$
му контексті найдоцільнішим вбачається системне
представлення та дослідження інтелектуального капі$
талу підприємства та розробки новітньої моделі струк$
турно$функціональних елементів зеленого інтелекту$
ального капіталу підприємства з можливістю управлі$
ння рівнем узгодженості між самовідновлюваними ун$
ікальними складовими сукупності досліджуваних
нематеріальних активів суб'єктів підприємницької
діяльності.
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Таблиця 1. Протиріччя щодо розуміння сутності поняття "інтелектуального капіталу підприємства"

Теза Антитеза 
Неуречівленість, нематеріальність інтелектуального 
капіталу 

Можливість виступати об'єктами застави (інтелектуальна 
власність) як традиційні матеріальні активи 

Кумулятивна природа Швидке моральне застарівання 
Довгостроковий характер віддачі (прогностичний) Вірогідністний характер віддачі (слабо непрогнозований) 
Приймає участь у формуванні вартості підприємства, за 
рахунок згенерованої інформації із зовнішнього 
середовища (наприклад, куплені інновації чи 
технології) – зовнішня локалізація джерел формування 
(генерації) 

Приймає участь у формуванні вартості підприємства, за 
рахунок згенерованої інформації із  внутрішнього 
середовища (імідж, ідеї, корпоративна культура, бренд) – 
внутрішня локалізація джерел формування (генерації), яка 
охороняється підприємством від безконтрольного 
поширення, або ж важконаслідованим для інших 
підприємств (інноваційна або корпоративна культура) 

Спрямування віддачі інтелектуального капіталу є 
зовнішнє середовище фірми (наприклад, імідж, 
репутація) 

Спрямування віддачі інтелектуального капіталу є 
внутрішнє середовище (рівень кваліфікації персоналу, 
досвіду) 

Визнання можливості отримання економічної вигоди 
від усіх елементів інтелектуального капіталу (або ж від 
взаємодії таких) 

Визнання можливості отримання економічної вигоди лише 
від деяких елементів інтелектуального капіталу 
(наприклад, введення поняття “корисні знання”) 

Визнання системної природи інтелектуального капіталу Невизнання системної природи інтелектуального капіталу  
У процесі креації економічних переваг (зокрема, 
зростання ринкової вартості фірми чи корпорації) 
визнається як самостійний ресурс/актив 

У процесі креації економічних переваг (зокрема 
фінансових показників) визнається лише у поєднанні (або 
можливості комбінування) з іншими ресурсами 

За характером існування віддільний від креатора За характером існування невіддільні від креатора 
За основною реалізацією – для внутрішнього 
застосування (примноження, акумулювання для потреб 
підприємства) 

За локалізацією впливу –  для зовнішнього застосуваня 
(продажу, поширення тощо) 

Функціональний  дохід визначається як реалізована 
функція 

Функціональний  дохід визначається як здатність 
приносити майбутні економічні вигоди 

Характер зв'язків між елементами інтелектуального 
капіталу суто інформаційний 

Характер зв'язків між елементами інтелектуального 
капіталу системний 

Існування конфлікту інтересів між суб'єктами 
підприємницької діяльності, обумовлений необхідністю 
боротьби за обмежений інтелектуальний ресурс 

Відсутність конфлікту інтересів між суб'єктами 
підприємницької діяльності, оскільки інтелектуальні 
ресурси необмежені 

Інтелектуальний капітал – система відносин, процес Інтелектуальний капітал – запас певних ресурсів, активів 
Інтелектуальний капітал представлений явними 
активами підприємства 
 

Інтелектуальний капітал представлений скритими 
активами підприємства (або ж і явними і скритими 
активами) 

Інтелектуальний капітал є узагальненою категорією Інтелектуальний капітал чітко ідентифікований переліком 
складових елементів (identified assets) 

Застосування інтелектуального капіталу формує 
специфічні ризики для підприємства 

Застосування інтелектуального капіталу розглядається у 
межах традиційної системи ризиків підприємства 
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Статтю присвячено дослідженню сучасних умов функціонування авіаційних підприємств та визнаW

ченню перспективних напрямів їх розвитку. Світова економіка зазнала значних змін внаслідок пошиW

рення пандемії коронавірусної хвороби COVIDW19 та запроваджених для стримування її поширення каW

рантинних та обмежувальних заходів. Такі зміни неминуче призведуть до переорієнтації в споживанні

та використанні власних виробничих потужностей в багатьох країнах. Під час дослідження було встаW

новлено, що авіаційна галузь є однією з тих, що найбільше постраждали внаслідок пандемії коронавірусW

ної хвороби COVIDW19 та зазнала глобальних втрат надзвичайних масштабів. Вітчизняна авіаційна гаW

лузь хоча й не є бюджетоутворюючою в структурі економіки, проте вносить вагомий вклад в обсяги виW

сокотехнологічного експорту України. Аналіз Експортної стратегії України на 2017—2021 роки виявив,

що до переліку перспективних секторів економіки для розвитку експорту віднесено в тому числі й техW

нічне обслуговування та ремонт повітряних суден, а також виробництво запасних частин та комплектуW

вальних виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості. Аналіз статистичних даних щодо обW

сягів експорту продукції та послуг у зазначених сегментах показав наявність тенденції до зростання цих

показників. З урахуванням зміни кон'юнктури на світових ринках найбільш перспективними напрямаW

ми для розвитку вітчизняних авіаційних підприємств вважаються технічне обслуговування повітряних

суден та виробництво літальних апаратів та їх запчастин, зокрема увага акцентується на виробництві

вантажних літальних апаратів. Запропоновано механізм розвитку авіаційного підприємства в сучасних

умовах функціонування авіаційної галузі, з урахуванням національних програм та стратегій, який визW

начає ключовим фактором розвитку авіаційного підприємства його потенціал та враховує вплив багаW

тьох чинників зовнішнього середовища, особливості фінансування зазначених проєктів та партнерство

з різними зацікавленими сторонами (постачальниками, науковими та освітніми установами). Розвиток

авіаційних підприємства за визначеними напрямами надає можливість отримати такі результати: виW

робництво високотехнологічної продукції, розширення експорту, підвищення інноваційноWінвестиційW

ної привабливості підприємства та його експортного потенціалу.

The article is devoted to the study of modern conditions of functioning of aviation enterprises and

determination of perspective directions of their development. The world economy has undergone significant

changes due to the spread of the COVIDW19 coronavirus pandemic and the introduction of quarantine and

restrictive measures to curb its spread. Such changes will inevitably lead to a reorientation in consumption and

use of own production facilities in many countries. The study found that the aviation industry is one of those

most affected by the COVIDW19 coronavirus pandemic and has suffered global extraordinary losses. Although

the domestic aviation industry is not budgetWgenerating in the structure of the economy, it makes a significant

contribution to the volume of highWtech exports of Ukraine. The analysis of the Export Strategy of Ukraine for

2017—2021 revealed that the list of promising sectors of the economy for export development includes

maintenance and repair of aircraft, as well as the production of spare parts and components for the aerospace
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Авіаційні підприємства можуть стати одним з клю$

чових факторів розвитку національної економіки. На
сьогодні розвинені країні мають економіку, зорієнто$
вану на створення нових знань, впровадження іннова$
ційних продуктів та розвиток високотехнологічного ви$
робництва. Авіакосмічна техніка є однією з вагомих
складових у структурі високотехнологічної продукції,
що експортується розвиненими країнами. Україна —
одна з небагатьох країн, що має замкнутий технологіч$
ний цикл створення і виробництва авіакосмічної техні$
ки. А ті процеси, що відбуваються у світовій економіці
внаслідок поширення пандемії коронавірусної хвороби
COVID$19, неминуче призведуть до переорієнтації в
споживанні та використанні власних виробничих потуж$
ностей у багатьох країнах. Україні в такій ситуації не$
обхідно максимально використати свій високотехноло$
гічний потенціал, сконцентрований, зокрема, й на авіа$
ційних підприємствах.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням напрямів розвитку вітчизняних авіа$

ційних підприємств та ролі держави в цьому процесі при$
свячено значну кількість праць українських науковців.
Так, В.А. Василенко у своїй роботі досліджує механіз$
ми та стратегії управління конкурентоспроможністю
авіаційних підприємств [12], М.О. Кизим, І.Ю. Матю$
шенкота В.С. Купріянова визначають особливості дер$
жавної підтримки підприємств цивільної авіації [13].
Водночас І.Ю. Матюшенко, С.В. Глібко та М.С. Пасмор
[2] роблять акцент у своїй праці на високотехнологіч$
них галузях у структурі експорту України, де авіаційна
галузь займає ключову позицію, тому її підприємствам
повинна бути забезпечена підтримка щодо забезпечен$
ня їх подальшого розвитку. Проте зміни у світовій еко$
номіці, що виникли у 2020 році та їх вплив на підприєм$
ства авіаційної галузі та напрями їх розвитку потребу$
ють додаткових досліджень.

and aviation industries. The analysis of statistical data on the volume of exports of products and services in

these segments showed the trend to the growth of these indicators. Taking into account the changing situation

on world markets, the most promising areas for the development of domestic aviation enterprises are aircraft

maintenance and production of aircraft and their spare parts, in particular, the focus is on the production of

cargo aircraft. The mechanism of aviation enterprise development in modern conditions of aviation industry

operation is offered It takes into account the national programs and strategies, determines the aviation enterprise's

potential as the key factor of its development and takes into account the influence of many environmental factors,

features of financing these projects and partnerships with various stakeholders (suppliers, research and

educational institutions). The development of aviation enterprises in certain areas provides an opportunity to

obtain such results as: production of highWtech products, expansion of exports, increasing the innovation and

investment attractiveness of the enterprise and its export potential.

Ключові слова: авіаційне підприємство, високотехнологічний експорт, пандемія, розвиток, технічне об�
слуговування, виробництво літальних апаратів.

Key words: aviation enterprise, high�tech export, pandemic, development, maintenance, aircraft production.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження сучасних умов функ$

ціонування авіаційних підприємств та визначення перс$
пективних напрямів їх розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
В Україні у період з 2014 по 2018 роки простежуєть$

ся поступове зниження обсягів високотехнологічного
експорту, водночас як загальносвітова тенденція має
протилежний характер, де високотехнологічний екс$
порт постійно зростає (рис. 1).

За даними авторів праці [2], у 2015 році, коли Украї$
на мала найвищий показник експорту високотехноло$
гічних товарів, 56% його структури припадало на про$
дукцію авіакосмічної галузі (рис. 2). Це свідчить про її
надзвичайну важливість для розвитку вітчизняної еко$
номіки.

Згідно з Експортною стратегією України ("дорож$
ньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на 2017—
2021 роки, до переліку перспективних секторів еконо$
міки для розвитку експорту входять зокрема: "технічне
обслуговування та ремонт повітряних суден", а також
"виробництво запасних частин та комплектувальних
виробів для аерокосмічної та авіаційної промисловості".
На базі цих секторів передбачається формування одно$
го з трьох кластерів, що буде спрямований на створен$
ня високої доданої вартості та розвиток інновацій [3].

Як відомо, в умовах світової економічної кризи,
спричиненої поширенням коронавірусної хвороби
COVID$19 та запровадженням обмежень та карантин$
них заходів, однією з галузей, що постраждала най$
більше, виявилась авіаційна галузь. Обмеження мобіль$
ності населення, зниження рівня доходів населення та
зменшення споживчих витрат обумовили надзвичайні
масштаби глобальних втрат галузі близько 84,4 млрд
дол. США [4]. Вже у другому півріччі 2020 року почали
з'являтись дані про зменшення замовлень або відмову
від замовлень на придбання нових літаків з боку авіа$

компанії, у зв'язку з чим виробники літаків отриму$
ють збитки та вимушені скорочувати штат працівників.
Так, американський виробник літаків Boeing, який уже
оголосив про значні скорочення, заявив, що до кінця
2021 року його штат зменшиться до 130 000 осіб — на
20% менше, ніж 160 000, які працювали до кризи [5].
Така ситуація може створити додаткові можливості
для вітчизняних авіаремонтних підприємств, адже
скорочення кількості замовлень на нові літаки при$
зведе до необхідності ремонту та підвищення часто$
ти технічного обслуговування наявних повітряних
суден. Це навіть більшою мірою стосується вантаж$
них літаків, враховуючи, що скорочення обсягів па$
сажирських та вантажних авіаперевезень станом на

Рис. 1. Експорт високотехнологічний товарів
(% від експорту промислових товарів)

Джерело: складено автором за даними [1].
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липень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом
2019 року становило $79,8% та $13,5% відповідно [6; 7].
Тож потреба у підтриманні льотної придатності наяв$
них вантажних повітряних суден набуває особливої ак$
туальності.

На виконання Експортної стратегії України було
розроблено "Експортна стратегія для сектору техніч$
ного обслуговування та ремонту повітряних суден на
2019—2023 роки", де зазначається, що приблизно 15%
загальних витрат авіаційної галузі припадають на ро$
боти з технічного обслуговування повітряних суден
(ТОПС) — технічне обслуговування різного ступеня
складності, поточний ремонт та капітальний ремонт
повітряних суден. Так, у стратегії було запропоновано
чотири ключові сегменти сектору ТОПС в Україні [8]:

Сегмент 1: Технічне обслуговування для "західних"
моделей повітряних суден, які експлуатують іноземні
оператори. Цей сегмент охоплює українські компанії,
які надають послуги ТОПС для західних моделей по$
вітряних суден, які зареєстровані в інших країнах. Влас$
ники, лізингодавці та оператори цих суден є іноземни$
ми компаніями. Надання послуг ТОПС у цьому випадку
класифікується як експорт послуг з України, хоча
фізично вони надаються на території України українсь$
кими провайдерами (експортерами) та фахівцями.

Сегмент 2: Технічне обслуговування для "незахід$
них" моделей повітряних суден, які експлуатують іно$
земні оператори. Цей сегмент охоплює українські ком$
панії, які надають послуги ТОПС для повітряних суден
"незахідного виробництва" (побудованих у СРСР, Росії,
Україні, включно з пові тряними суднами, модернізова$
ними в Україні та експортованими з України), які не за$
реєстровані в Україні. Власники, лізингодавці та опера$
тори цих суден є іноземними компаніями.

Сегмент 3: Технічне обслуговування повітряних су$
ден "західних" моделей, які експлуатують українські
оператори. Згідно зі статистичними даними авіаційної
галузі за 2016—2017 рр., загальні доходи українських
авіакомпаній/операторів від надання послуг з переве$
зення пасажирів та вантажу у 2017 р. склали ~30,6 млрд
грн. Приблизно 11,3% від цієї суми припадають на
ТОПС, що складає 3,460 млрд грн або приблизно140 млн
дол. США.

Сегмент 4: Технічне обслуговування повітряних су$
ден "незахідних" моделей, які експлуатують українські
оператори. Місцевий ринок послуг ТОПС у сегменті
незахідних моделей повітряних суден українських опе$
раторів представлено 84 великими, середніми та мали$
ми компаніями, до яких належать лідери галузі ПАТ
"Мотор Січ" (двигуни, гелікоптери), ДП "Антонов" (літа$
ки), ДП "ФЕД" (компоненти) та інші підприємства.

Загалом, за оцінками розробників стратегії, за$
гальний обсяг ринку послуг ТОПС в Україні станом на
2017 рік оцінювався приблизно у 300 млн дол. США [8].

У структурі вітчизняного експорту також представ$
лено послуги з технічного обслуговування та модифі$
кації повітряних суден (табл. 1).

Станом на листопад 2020 року у Державній авіаційній
службі України зареєстровано 124 організації з техніч$

ного обслуговування, які
мають діючий сертифікат
Part$145, до числа яких
належать українські авіа$
компанії, які виконують
авіаційні перевезення па$
сажирів та вантажів і,
відповідно, виконують
ТОПС, які експлуатують;
українські компанії, які
виконують ТОПС на ко$
мерційних засадах та іно$
земні компанії, які отри$
мали українські сертифі$
кати Part$145 [9].

Отже, внаслідок пандемії COVID$19, передбачаєть$
ся зростання ринку технічного обслуговування повітря$
них суден в усьому світі. Наявність значного потенціа$
лу цього сектору в Україні надає додаткові можливості
для розвитку не лише вітчизняних авіапідприємств, а й
економіки загалом.

Що стосується вітчизняного виробництва повітря$
них суден, то тут ситуація дещо складніша. Українські
виробники літальних апаратів та їх частин до 2014 року
мали тісну співпрацю з російськими підприємствами.
Також російський ринок був одним з основних ринків
збуту продукції вітчизняних авіапідприємств. Сьогодні
відбувається поступова зміна як географічної орієнтації
експорту української продукції авіаційної галузі, так і
зміна постачальників запчастин для виробництва цієї
продукції. Результати зовнішньої торгівлі літальними
апаратами представлено у таблиці 2.

Статистичні дані (табл. 2) свідчать про зростання об$
сягів як експорту, так і імпорту продукції товарної гру$
пи "літальні апарати у 2019 році у порівнянні з 2018 ро$
ком. Проте обсяги імпорту у 2019 році більше ніж
удвічі перевищили обсяги експорту, що можна поясни$
ти зокрема і проблемами із організацією виробничого
процесу без участі постачальників з РФ. Варто відзна$
чити, що експорт літальних апаратів у загальній струк$
турі експорту складає лише 0,1 %. З іншого боку, як вже
зазначалося, експорт саме цієї товарної групи складає
левову частку вітчизняного високотехнологічного екс$
порту, що робить її надзвичайно важливою для еконо$
міки України.

Окремо слід зауважити про актуальність виробниц$
тва вітчизняних вантажних літаків у сучасних умовах.
Зокрема такі можливості може використати ДП "Анто$
нов", адже український вантажний літак Ан$225 "Мрія"
з початку 2020 року лише до Канади тричі доставляв
медичні вантажі, а також здійснював рейси з Китаю до
Німеччини, Франції, Польщі та України. І питання до$
будови другого Ан$225 починає викликати підвищений
інтерес з боку зарубіжних інвесторів, а саме про такі
наміри вже заявляли представники Туреччини [11].

Враховуючи все вищезазначене, доцільно запропо$
нувати узагальнений механізм розвитку вітчизняного
авіаційного підприємства з урахуванням сучасних умов
функціонування галузі (рис. 3).

Розвиток будь$якого підприємства починається з
визначення мети, цілей та завдань підприємства, не є

Рис. 2. Структура експорту високотехнологічної продукції України у 2015 році

Джерело: [2].

 2015 2016 2017 
Сектор ТОПС, усього 93,8  121,8  121,2 
Технічне обслуговування 
та лінійний 
ремонт 

24 31,4 31,1 

Модифікація та 
капітальний ремонт 

69,8 90,4 90,2 

Таблиця 1. Експортні показники сегментів технічного
обслуговування та модифікації повітряних суден,

млн дол. США

Джерело: [8].
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виключенням і авіаційні підприємства. Пандемія COVID$
19 внесла значні корективи загалом розвитку багатьох
підприємств, змістивши пріоритети з активного розвит$
ку, освоєння та впровадження нових технологій, освоє$
ння нових ринків, до збереження поточного (докаран$
тинного) стану та забезпечення певного рівня посту$
пальності й виваженості у подальших діях. Тому керів$
ництву вітчизняних авіаційних підприємств слід форму$
вати усі цілі та завдання таким чином, щоб вони були
виваженими та досяжними.

Беручи до уваги особливий статус авіаційної галузі
в структурі економіки України та її не стільки
"кількісний", скільки "якісний" вплив, забезпечення
відповідних умов та напрямів її подальшого розвитку
визначено у великій кількості національних програм та
стратегій. Викладені в них положення варто враховува$
ти під час розроблення програм розвитку авіаційних
підприємств. Зазначені програми та стратегії в тому
числі містять інформацію щодо особливостей фінансу$
вання певних напрямів розвитку підприємств, що також
доцільно використовувати для формування відповідних
бюджетів [12]. Програмно$цільовий метод вважається
одним з найбільш ефективних серед механізмів держав$
ної підтримки підприємств авіаційної галузі [13].

Ключовим фактором для визначення напрямів роз$
витку авіаційного підприємства є його потенціал, а саме:

характеристики його науко$
во$виробничої, кадрової,
фінансової, техніко$техно$
логічної, організаційної та
маркетингової складових.

За наявності високого
рівня потенціалу авіаційного
підприємства або наявності
передумов до його розвитку,
воно може як здійснювати
виробництво літальних апа$

ратів та їх запчастин, так і надавати послуги з технічного
обслуговування повітряних суден. Як вже зазначалося,
найближчим часом очікується зниження попиту на ви$
робництво пасажирських літаків та потреби в ремонтах
та технічному обслуговування повітряних суден, що
знаходяться в експлуатації. Такі послуги будуть затре$
бувані як всередині країни, так і за кордоном. Що сто$
сується виробництва літаків, то більшим попитом найб$
лижчим часом користуватимуться саме вантажні транс$
порті літаки, що є позитивним сигналом для вітчизня$
них виробників. Саме тому ці напрями розвитку було
обрано як найбільш перспективні.

Надзвичайний влив на авіаційні підприємства сьо$
годні чинить зовнішнє середовище, зміни якого склад$
но передбачити, що створює додаткові ризики діяль$
ності. За таких умов для підприємств важливо вибудо$
вувати стабільні довготривалі відносини з партнерами
та постачальниками, постійно підтримувати високий
рівень кваліфікації персоналу та здійснювати підготов$
ку нових кадрів, а також розвивати свій науково$тех$
нічний потенціал, продовжуючи реалізацію НДДКР.

Розвиток авіаційних підприємства за визначеними
напрямами надає можливість отримати такі результа$
ти, як: виробництво високотехнологічної продукції,
розширення експорту, підвищення інноваційно$інвести$
ційної привабливості підприємства та його експортно$

Експорт Імпорт 
 2019  2019 

 2018,  
млн дол. 
США 

млн дол. 
США/ 

у % до 
2018 

у % до 
загального 
обсягу 

2018,  
млн дол. 
США 

млн дол. 
США 

у % до 
2018 

у % до 
загального 
обсягу 

88 Літальні 
апарати 

61,0 70,2 114,9 0,1 64,0 154,6 241,3 0,3 

Таблиця 2. Зміни експорту та імпорту товарної групи "88 Літальні апарати"
у 2018 та 2019 роках

Джерело: [10].

Рис. 3. Механізм розвитку авіаційного підприємства в сучасних умовах функціонування авіаційної галузі

Джерело: розроблено автором.
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го потенціалу. Зазначені результати кожного окремо$
го підприємства прямо впливатимуть як на авіаційну
галузь, так і на економіку країни в цілому.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Авіаційні підприємства в усьому світі опинились в не$

простих умовах, адже галузь є однією з тих, що найбільше
постраждали внаслідок обмежень, пов'язаних з недопу$
щенням поширення коронавірусної хвороби COVID$19.
Проте, як відомо, великі кризи можуть створювати ве$
ликі можливості. Вітчизняні авіаційні підприємства мо$
жуть використати такі можливості на свою користь. Ав$
іаційна галузь займає особливе місце в економіці Украї$
ни, навіть не будучи ключовою статтею експорту країни,
її продукція є основною складовою в структурі вітчиз$
няного високотехнологічного експорту. Таким чином,
розвиток авіаційних підприємств, покращення їх позицій
та іміджу на зарубіжних ринках і як виробника продукції,
і як надавача послуг з технічного обслуговування ПС по$
зитивно впливатиме і на розвиток економіки країни в
цілому. Подальші дослідження можуть стосуватись
розроблення дієвих механізмів державної підтримки ав$
іаційних підприємств за визначеними в дослідженні на$
прямами розвитку та оцінювання результатів практич$
ної реалізації запропонованих заходів.
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У статті проаналізовано види криз та їх наслідки для країни та Укрзалізниці. Визначено, що криза

може нести і позитивні моменти як для економіки країни, так і для бізнесу, вона відкриває нові можлиW

вості до саморозвитку та використанню інноваційних технологій, нових напрямів.

Розроблено напрями антикризового управління для пасажирського комплексу залізничного трансW

порту, для підвищення ефективності пасажирських перевезень, за рахунок одночасного впровадження

усіх вказаних заходів, що дозволить отримати максимальний ефект.

Запропоновано для виходу з кризового стану пасажирського комплексу залізничного транспорту виW

користовувати такі стратегії антикризового управління: стратегію "паралельної діяльності", стратегію

"стрибка", стратегію "пілотного проекту", стратегію "розшивання вузького місця". При цьому розкрито

можливість застосування тієї чи іншої стратегії у конкретних напрямах роботи залізниці. Автором надаW

но визначення кожної стратегії для конкретного напряму діяльності.

Автор наполягає, що запропоновані заходи дадуть можливість керівництву Укрзалізниці знизити збитW

ки від пасажирських перевезень та отримати додатковий прибуток для пасажирського комплексу загаW

лом та Укрзалізниці.

Для захоплення додаткових ніш на ринку пасажирських транспортних послуг автор пропонує ствоW

рити транспортні пересадочні вузли — ХАБи. Крім того, оновлення транспортної інфраструктури та руW

хомого складу, розширення спектру послуг пасажирам та підвищення їхнього рівня дозволить залізниці

підвищити імідж на ринку транспортних послуг, а отже, підвищити конкурентоспроможність залізниць

у порівнянні із найбільшим конкурентом — автомобільним транспортом, та повернути значну частину

втраченого пасажиропотоку, переорієнтувавши потенційних пасажирів з інших видів транспорту на заW

лізничний.

In the article the author analyzes the types of crises and their consequences for the country and Ukrzaliznytsia.

It is determined that the crisis can bring positive moments, both for the country's economy and for business. The

crisis opens new opportunities for selfWdevelopment and the use of innovative technologies and new directions

of development.

The author analyzes the types of crises and their consequences for the country and railway transport in

particular. Thus, the economic crisis, among other negative consequences, involves a reduction in innovation of

enterprises, political involves constant external threats, social — lower living standards, psychological — mass

depression, pandemic crisis causes fear of the future and more.
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The directions of antiWcrisis management for the passenger complex of railway transport developed by the

author will allow to increase efficiency of passenger transportations by means of simultaneous introduction of

all measures offered by the author that will allow to receive the railway the maximum effect.

The author proposes to use the following antiWcrisis management strategies to overcome the crisis of the

passenger complex of railway transport: strategy of "parallel activity", strategy of "jump", strategy of "pilot

project", strategy of "bottleneck". At the same time, the author reveals the possibility of applying one or another

strategy in specific areas of the railway. The author provides a definition of each strategy for a specific area of

activity.

The author insists that the proposed measures will allow the management of Ukrzaliznytsia to reduce losses

from passenger traffic and get additional income for the passenger complex as a whole and Ukrzaliznytsia.

To capture additional niches in the market of passenger transport services, the author proposes to create

transport interchanges — HUBs. In addition, upgrading transport infrastructure and rolling stock, expanding

the range of services to passengers and improving their level will allow the railway to improve its image in the

market of transport services, and thus increase the competitiveness of railways compared to the largest competitor —

road transport and return much of the passenger from other modes of transport by rail.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проведений аналіз пасажирського комплексу залі$

зничного транспорту з 2000 року показав, що паса$
жирські залізничні перевезення втратили великий сег$
мент транспортного ринку на користь автомобільного
та авіаційного транспорту. До цього додалися еконо$
мічна, політична та соціальна криза.

Керівництво Укрзалізниці запровадило багато змін,
щоб підвищити привабливість пасажирських перевезень:
виділила три види пасажирських компаній залежно від
швидкості руху поїздів та зон курсування, а саме: швид$
кісна пасажирська компанія, приміська пасажирська
компанія пасажирська компанія далекого сполучення,
розділення пасажирських поїздів (за рівнем комфорту)
на класи "комфорт","економ", "стандарт", впроваджен$
ня гарячого харчування (пілотний проєкт), закуплені
вагони нового покоління Крюковського вагона буді$
вельного заводу, введені додаткові послуги на вокзалах
та поїздах, появи нових напрямків поїздів.

Але цього дуже мало, щоб повернути втрачений сег$
мент ринку, який мала залізниця раніше. Вирішення цьо$
го питання неможливо без впровадження стратегій, за$
ходів антикризового управління та інноваційних
проєктів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемі антикризового управління за останні роки

приділяється достатня увага, але погляди науковців на
антикризове управління розрізняються. Існує багато
видів криз, та всі вони мають різні наслідки та прояви,
тому і вихід з кризи буде різним для кожної галузі та під$
приємства. Цю проблему розглядали науковці Э.М. Ко$
ротков, Л.О. Лігоненко, В.П. Кукоба, З.Є. Шершньова,
С.В. Валдайцев, І.В. Токмакова, О.В. Христофор та деякі
інші науковці.

МЕТА
З метою виведення залізничного пасажирського

комплексу із затяжного кризового стану, метою статті
є розробка напрямів та стратегій антикризового управ$
ління, які можна запропонувати Укрзалізниці для міні$
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мізації збитковості, підвищення ефективності паса$
жирського комплексу та отримання додаткового при$
бутку.

ВИКЛАД ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ
Пандемія коронавірусу поділила в 2020 році світову

економіку на два періоди: до пандемії та в період каран$
тину. У цей період зупинилась робота багатьох
підприємств, велика кількість малого і середнього бізне$
су зазнала повного та часткового банкрутства, особли$
во зазнали збитків підприємства, які надають послуги.
Серед них і залізничні пасажирські перевезення, які
надовго повністю зупинили перевезення. Значна
кількість пасажирів залишилась вдома, відмовившись від
відпусток та мандрівок. Під час карантину, з метою зни$
ження можливості поширення вірусу, пасажирські пе$
ревезення, у тому числі залізничні, були повністю при$
зупинені [2].

Збитки, які будуть нанесені світовій економіці, на$
ціональній економіці та власне Укрзалізниці будуть ве$
личезні, що приведе до тривалого періоду виходу зі ста$
ну стагнації.

Тому кризу підприємства часто розуміють, як не$
запланований і небажаний, обмежений у часі процес, що
істотно перешкоджає або навіть робить неможливим
функціонування підприємства. Вона також представляє
собою переломний момент у виробничих, комерційних,
фінансових та інших процесах, що відбуваються на
підприємстві [1].

Як бачимо з таблиці 1, існують різни види криз, всі
вони мають свої негативні наслідки, проаналізуємо як
відображаються вони на діяльності підприємств країни
та на діяльності пасажирських залізничних перевезень.

Ми живемо у мінливому середовищі, багато фак$
торів середовища впливають на кожне підприємство.
Жодна криза не проходить без негативних наслідків, у
кожної кризи вони свої. Але є такі кризи, як криза пан$
демії, яка може повністю розрушити економіку країни.

Зупинилась робота багатьох підприємств, збанкру$
тіла велика кількість малого і середнього бізнесу, що
значно скоротило надходження податків до бюджету
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країни та місцевих органів. Практично призупинилось
впровадження новітніх технологій та інших інновацій.

Сфера обслуговування та транспорт були змушені
повністю зупинити роботу на три місяці. Але головне,
що транспорт одразу не може відновити свої обсяги пе$
ревезень, бо окремі напрямки ще довго не працювали.
Зараз пандемія коронавірусу набирає другий виток, що
він несе й досі не зрозуміло.

Але найбільшою небезпекою для залізничного
транспорту є факт різкого скорочення числа споживачів
через введення карантину: значна кількість пасажирів
залишаються вдома, відмовившись від мандрівок.

Таким чином, держава змушена компенсувати збит$
ки галузі у більшому розмірі. Тому виникають всі пере$
думови до виникнення гострої кризової ситуації не
тільки самої галузі, але й кризи державного самовря$
дування [1].

Але криза може нести і позитивні моменти, як для
економіки країни, так і для бізнесу. Залишаться тільки
найсильніші підприємства, які пристосувалися до кри$
зи та зміни зовнішнього середовища. Цим підприємствам
вже необхідно мати антикризовий план. Зараз на транс$
портному ринку теж відбувається перерозподіл сег$
ментів ринку, пасажири обирають комфортніший та без$
печний транспорт для себе, який за однакову ціну буде

надавати більше послуг для населення. Криза відкриває
нові можливості до саморозвитку та використанню
інноваційних технологій, нових напрямків.

Необхідно визначити напрями антикризового уп$
равління для пасажирського комплексу залізничного
транспорту.

До основних напрямів можна віднести:
— проведення маркетингових досліджень з метою

визначення перспективної кількості пасажирів для за$
хоплення додаткових ніш на ринку пасажирських транс$
портних послуг за умови впровадження нових іннова$
ційних технологій;

— вирішення проблеми побудови нової організа$
ційної структури для управління пасажирськими пере$
везеннями за усіма видами сполучень;

— забезпечення розвитку мультимодальних паса$
жирських перевезень;

— впровадження в Україні високошвидкісного руху
пасажирських поїздів зі швидкостями від 250 до 450 км/
год.;

— створення у керівному апараті галузі відділу "ан$
тикризового менеджменту";

— організація транспортних пасажирських ХАБів [5];
— введення "єдиного транспортного квиток" на па$

сажирські перевезення;

Таблиця 1. Види криз та їх наслідки для країни та Укрзалізниці

Джерело: розробка автора.

Види криз Негативні наслідки криз Вплив криз на залізничний 
транспорт України 

Економічна криза 
 

Криза світової економіки не могла 
не відобразитися на економіку 
України та на її підприємства. 
Скорочення обсягу виробництва, 
порушення виробничих зв'язків, 
що склалися, банкрутство та 
закриття підприємств, підвищення 
рівня інфляції, витрати 
заощаджень населення, зростання 
безробвття. Скорочення 
інноваційної діяльності 
підприємств 

Скорочення обсягів вантажних 
та пасажирських перевезень. 
Нестача коштів на ремонт 
рухомого складу та 
інфраструктури. Нестача коштів 
на закупку рухомого складу 
нового покоління. Рівень зносу 
рухомого складу перейшов 
критичну межу 
  

Політична криза 
 

Анексія Криму, озброєний 
конфлікт з Росією, постійні 
зовнішні загрози 

Втрата Укрзалізницею великої 
частки ресурсів 
Придніпровської залізницею, 
практично половини 
структурних підрозділів та 
частки Донецької залізниці. 
Відміна напрямків поїздів.  

Соціальна криза 
 

Зіткнення інтересів різних 
соціальних груп, зубожіння 
населення, скорочення 
задоволення потреб, що стали вже 
звичними для людини. На рівні 
особи виявляється у переході в 
стан депривації 

Різке скорочення числа 
споживачів послуг. Держава 
змушена компенсувати збитки 
галузі у більшому розмірі. 
Пасажири стали менш 
мобільними 

Психологічна криза Спостерігаються депресії, 
зниження самооцінки, руйнування 
життєвих планів, зниження 
мотивації та бажання взагалі діяти. 
Виникає недовіра до держави, 
люди знімають свої заощадження 
 

Погіршуються відносини та 
клімат у колективі серед 
працівників залізничного 
транспорту, через загрозу 
звільнення, у працівників у 
стані стресу можуть виникати 
недоліки у роботі 

Організаційна криза. 
 

Порушення організаційних 
процесів; невиконання планів; збої 
комунікаційних процесів; загальне 
зниження показників діяльності; 
погіршення організаційної 
культури тощо 

Зниження ефективності 
діяльності, у наслідок  
махінацій із закупівлями і 
витратами. Відтік 
кваліфікованих фахівців, 
зниження рівня ефективності 
роботи. Прийняття 
неправильних рішень 

Криза пандемії Невпевненість у собі, страх перед 
майбутнім, тому що можуть 
втратити або вже втратили звичне 
джерело доходів, відмова від 
мандрівок, відпусток 

Різке скорочення обсягу 
перевезень та повне 
призупинення перевезень. 
Втрата прибутку. Закриття 
деяких напрямків поїздів 
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— впровадження розширеного додаткового спект$
ру транспортних послуг;

— впровадження нових напрямків поїздів;
— введення системи "бонусного квитка" та бонус$

ної програми, що дозволить привабити більшу кількість
пасажирів [6];

— застосування маркетингових моделей у роботі па$
сажирської галузі для вивчення конкурентів галузі та
"захоплення" додаткового сегменту ринку транспорт$
них послуг;

— збільшення доходів від перевезень, у тому числі
за рахунок залізничного туризму;

— зменшення витрат за рахунок оптимізації орга$
нізації руху пасажирських поїздів в усіх видах сполу$
чень (далекому, міжрегіональному, регіональному, при$
міському та швидкісному);

— вирішення проблеми пошуку нових джерел фінан$
сування пасажирських перевезень;

— обгрунтування нових економічних тарифів для
підвищення ефективності пасажирських перевезень;

— вирішення проблеми оптимальної структури пар$
ку пасажирських вагонів, яка б врахувала перспективні
потреби пасажирів (швидкість руху, комфортність,
якість обслуговування) в умовах обмежених інвестицій;

— підвищення ефективності пасажирських переве$
зень за рахунок одночасного впровадження усіх вищев$
казаних заходів, що дозволить отримати максимальний
ефект.

Обгрунтованість, доцільність та ефективність
рішень, пов'язаних з формуванням антикризової систе$
ми управління визначається при їх реалізації. Тактика
впровадження антикризової системи управління повин$
на будуватись відповідно до обраної стратегії функціо$
нування суб'єкта господарювання. В залежності від мас$
штабів та глибини економічної кризи на підприємстві
доцільно використовувати такі стратегії [7]:

— стратегію "паралельної діяльності";
— стратегію "стрибка";
— стратегію "пілотного проекту";
— стратегію "розшивання вузького місця".
Стратегія "паралельної діяльності" передбачає од$

ночасну роботу старої та нової систем, у процесі якої
їх вихідні характеристики порівнюються. І якщо вони
узгоджуються між собою тривалий час, то відбуваєть$
ся перехід на нову систему. Такою "паралельною діяль$
ністю" може бути організація транспортних пасажирсь$
ких ХАБів та забезпечення розвитку мультимодальних
пасажирських перевезень.

Для захоплення додаткових ніш на ринку паса$
жирських транспортних послуг нам дуже потрібно ство$
рити ХАБи. ХАБ — це великий залізничний транспорт$
ний пересадочний центр для організації зручної поїздки
пасажирів та їх багажу, що подорожують кількома ви$
дами транспорту, рух яких ув'язано одним загальним
графіком руху за єдиним квитком, який включає вартість
усіх видів послуг й надає при цьому повний комфорт
пасажирам у період очікування подальшої поїздки [5].

Пересадочні пасажирські центри обов'язково
потрібні у великих містах, там де є велика кількість жи$
телів, розвинена інфраструктура та міста, в яких роз$
винена туристична діяльність, де люди приїжджають з
різних міст, щоб відпочити, гарно провести час, де відбу$
вається пересадка туристів на різні напрямки та види
транспорту. Такими містами можуть бути: Київ, Харків,
Дніпро, Львів та Одеса.

В умовах, коли криза на підприємстві ще не має ши$
рокого розповсюдження й підприємство має високий
виробничий та інноваційний потенціал, можливе засто$
сування стратегії "стрибка". Ця стратегія передбачає
інноваційний та виробничий прорив підприємницької
структури у всіх сферах та напрямах діяльності [7].

Наприклад, для пасажирського комплексу залізнич$
ного транспорту цим "стрибком" впровадження в Ук$
раїні високошвидкісного руху пасажирських поїздів зі

швидкостями від 250 до 450 км/год. Це теж для Укрза$
лізниці буде великим "стрибком". Уявіть, якщо наприк$
лад поїзд (столичний експрес) Дніпро$Київ зараз зна$
ходиться у дорозі трохи більше 6 годин, а навіть при
швидкості 250 км/год., відстань у 550 км він здолає тро$
хи більше 2 год. Навіть з урахуванням швидкості руху
квиток буде дорожчий, але дешевше, ніж на літак. Окрім
того, на поїзд немає потреби приїжджати за 1,5 години
та проходити додатковий контроль, тоді окрім коштів,
ще йде економія часу. А для людей бізнесу нічого немає
дорожче часу.

Стратегія "пілотного проекту" — це сукупність стра$
тегічних рішень, які мають під собою основу стратегії
"стрибка", але використовується по відношенню до об$
меженої кількості об'єктів управління [7]. Цю страте$
гію звичайно використовують, коли потрібно впровади$
ти антикризові заходи лише на одному напрямку діяль$
ності, тоді зменшується ризик, і такий підхід буде більш
надійним. Для пасажирських перевезень це може бути
впровадження гарячого харчування за класами поїздів
"економ", "стандарт", "комфорт". Буде запропоновано
різне меню. Так, для поїздів класу "комфорт" це обо$
в'язкова наявність бару та вагона$ресторану, буде за$
пропоновано меню із продуктів високої якості, еко$
логічні продукти та напої високої якості. Для класу
"стандарт" це може бути як більш дешеві продукти
харчування, так і більш дорогі за вибором пасажира.
Для пасажирів поїздів класу "економ" це може бути
недорога страва, кондитерські вироби та напої по ба$
жанню.

"Вузьке місце" — це невелика частина виробничо$
го процесу або окрема виробнича дільниця підприєм$
ства. Тому при використанні стратегії "розшивання
вузького місця", доцільним є план впровадження ан$
тикризових рішень формувати по відношенню до не$
ефективної частини виробничого процесу або вироб$
ничого підрозділу, в якому мають місце значні кризові
прояви [7].

Такою діяльністю на залізниці є приміські переве$
зення, які є збитковими, тому що ці перевезення є со$
ціально направлені. Тому потрібні заходи, щоб мінімізу$
вати їх збитковість. Це може бути запровадження ав$
томатичної сплати проїзду на приміських маршрутах,
це доцільно, тому що існує на цьому напрямку багата
кількість "скритих зайців", це коли пасажир бере кви$
ток на одну станцію, а їде набагато далі.

Окрім того, на приміських перевезеннях залізниць
України відсутні методика та програмний продукт для
розрахунку кількості відправлених пасажирів по різних
станціях полігону. Кількість реально перевезених паса$
жирів з урахуванням окремих пільгових категорій гро$
мадян та безквиткового проїзду суттєво відрізняється
від кількості проданих квитків. Відсутність вказаних
даних не дозволяє точно визначити необхідну кількість
приміських поїздів на різних дільницях полігону. Для
визначення кількості приміських поїздів на кожній
дільниці полігону, застосувати зонну організацію руху
поїздів, скоротити загальну їх кількість та мінімізувати
збитковість приміських перевезень [14].

ВИСНОВКИ
1. У роботі запропоновані напрямки антикризово$

го управління для підвищення ефективності пасажирсь$
кого комплексу, за рахунок одночасного впроваджен$
ня усіх вищевказаних заходів, що дозволить отримати
максимальний ефект.

2. Запропоновано для підвищення конкурентоспро$
можності пасажирських перевезень на сучасному транс$
портному ринку використовувати одночасно такі стра$
тегії антикризового управління:

— стратегію "паралельної діяльності";
— стратегію "стрибка";
— стратегію "пілотного проекту";
— стратегію "розшивання вузького місця".
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PUBLIC FINANCIAL POLICY AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC GROWTH

У статті розкрито питання сутності державної фінансової політики економічного зростання, що пеW

редбачає використання сукупності відповідних фінансових заходів, методів, важелів, механізмів, спряW

мованих на раціональне та ефективне формування, розподіл і використання фінансових ресурсів у відпоW

відності до пріоритетних напрямів соціальноWекономічного розвитку країни. Визначено, що основними

напрямами бюджетної політики країни є посилення відкритості та публічності розміщення державних

замовлень, оптимізація системи органів державного управління та об'єктів соціальної інфраструктури,

підвищення рівня національної оборони, зменшення боргового навантаження на бюджет шляхом рестW

руктуризації боргу та співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, розвиток ринку державW

них облігацій, подальший розвиток системи соціального захисту населення. Розглянуто питання підвиW

щення рівня результативності економічних та соціальних програм, здійснення оптимізації бюджетних

повноважень між центральними та місцевими органами управління, формування належного інституційW

ного середовища. В умовах трансформації економіки вагомими пріоритетами бюджетної політики стали

забезпечення збалансованості бюджетної системи, оптимізація видаткової частини бюджету та кількості

бюджетних програм, покращання добробуту населення, підвищення дієвості управління державним борW

гом. Показано, що державна фінансова політики повинна враховувати низку завдань, які стоять на певW

ному етапі розвитку суспільних відносин, що обумовлює необхідність поглиблення основних засад її форW

мування.

The article reveals the essence of the state financial policy of economic growth, which involves the use of a

set of appropriate financial measures, methods, levers, mechanisms aimed at rational and efficient formation,

distribution and use of financial resources in accordance with priority areas of socioWeconomic development. It

is determined that the main directions of the country's budget policy are strengthening the openness and publicity

of public procurement, optimizing the system of public administration and social infrastructure, increasing the

level of national defense, reducing the debt burden on the budget through debt restructuring and cooperation

with international financial organizations, government bond market, further development of the social protection

system. It is expedient to increase the level of efficiency of economic and social programs, to optimize budgetary

powers between central and local governments, and to form a proper institutional environment. The issue of

strengthening the level of interrelation of budget forecasting with priority areas of socioWeconomic development

of the country, expanding the use of budget, tax, customs, tariff regulatory instruments to achieve certain goals

of public financial policy. In the context of economic transformation, important priorities of fiscal policy have

been ensuring the balance of the budget system, optimizing the expenditure side of the budget and the number

of budget programs, improving the welfare of the population, improving the efficiency of public debt management.

It is shown that the state financial policy should be formed on the basis of a scientifically sound concept of

development of financial and economic relations, aimed at creating conditions for increasing the pace of economic

development of the country. It is important to deepen the economic essence of financial policy as an instrument

of economic growth, further development of approaches to improving the institutional and methodological
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність модернізації системи державного

фінансового регулювання обумовлена суспільною по$
требою формування комплексної довгострокової кон$
цепції розвитку фінансово$економічної системи. Особ$
ливого значення набувають питання покращення якіс$
ного рівня функціонування фінансових інститутів та
удосконалення положень щодо управління бюджетни$
ми відносинами. Важливим є підготовка положення
щодо основних напрямів державної фінансової політи$
ки економічного розвитку країни, що спрямовано на
підвищення ступеню дієвості фінансово$бюджетних
інструментів у системі державного регулювання еконо$
міки, удосконалення положення щодо інституційних
засад бюджетного механізму економічного зростання,
підходів до здійснення державного регулювання фінан$
сового ринку. Значна увага державних інститутів має
бути зосереджена на питаннях підвищення стійкості
фінансової системи, зміцнення її інвестиційного потен$
ціалу. Доцільним є встановлення обгрунтованих спів$
відношень між складовими фінансової архітектоніки,
що забезпечить достатній обсяг фінансових ресурсів для
досягнення стійкого економічного розвитку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних

вчених у сфері розвитку фінансових відносин можна
назвати праці Б. Асікгоза [8], В. Нордхауса [3], В. Танзі,
Дж. Тейлора, П. Самуельсона [3], С. Сінара [8], Дж. Стіг$
ліца. Питання державної фінансової політики дослі$
джуються у працях вітчизняних вчених: Т. Канєвої [1;
9], Л. Козарезенко [5], Л. Лисяк, В. Макогон [6; 10],
І. Луніної, І. Лютого [4], М. Пасічного [1; 9], О. Самош$
кіної [7], В. Федосова [2], І. Чугунова [1; 5—7; 9; 10],
С. Юрія [2] та інших.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є розкриття сутності держав$

ної фінансової політики як інструменту економічного
зростання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Формування складових сучасної державної фінан$

сової політики пов'язано із появою держави як інсти$
туту суспільного та адміністративного устрою. На су$
часному етапі розвитку, держава виступає у якості актив$
ного учасника економічних відносин, як власник засобів
виробництва має на меті постійне підвищення рівня
ефективності функціонування активів. Водночас особ$
ливість держави в особі визначеної структури органів
управління полягає у тому, що ступінь ефективності її
функціонування як учасника ринку характеризується як
збільшенням доходів бюджету, прибутків державних
підприємств, так і створенням умов для зростання еко$
номіки, реальних доходів громадян, підвищення рівня

foundations of the state financial mechanism for regulating the socioWeconomic development of the country in

the medium term. Public financial policy must take into account a number of tasks that stand at a certain stage

of development of public relations, which necessitates the deepening of the basic foundations of its formation.

Ключові слова: фінанси, бюджет, фінансова система, фінансові відносини, фінансове регулювання, дер�
жавна фінансова політика, бюджетна політика, економічне зростання.

Key words: finance, budget, financial system, financial relations, financial regulation, public financial policy,
budget policy, economic growth.

добробуту населення. Економічну сутність державної
фінансової політики можна представити у якості інстру$
менту економічного розвитку, що передбачає викорис$
тання сукупності відповідних фінансових заходів, ме$
тодів, важелів, механізмів, спрямованих на раціональне
та ефективне формування, розподіл і використання
фінансових ресурсів у відповідності до пріоритетних
напрямів соціально$економічного розвитку країни з
метою забезпечення макроекономічної рівноваги та
сприяння економічному зростанню. Доцільність засто$
сування фінансового регулювання обумовлена виконан$
ням державою економічної функції на належному рівні,
потребою встановлення та підтримки оптимальної
структури економіки, обгрунтування пріоритетних на$
прямів соціального$економічного розвитку, формуван$
ня і подальшого удосконалення інституційного забез$
печення функціонування ринку [1].

Вплив державного фінансової політики на еко$
номічні та соціальні процеси відбувається з часовим ла$
гом. Державна фінансова політика є вагомим інститу$
том, який здатний в середньостроковій перспективі, у
певній мірі, коригувати економічну циклічність та по$
силити інституційні основи економічного зростання.
Інституційна структура системи фінансового регулю$
вання еволюціонує та удосконалюється відповідно до
розвитку суспільства, модель економічного розвитку
країни повинна поєднувати інноваційні, соціальні,
фінансово$бюджетні складові. Подальше удосконален$
ня вітчизняної системи державного фінансового регу$
лювання має здійснюватися з урахуванням макроеко$
номічної динаміки, процесів інституційного розвитку з
урахуванням глобальних тенденцій структурних пере$
творень фінансової системи, досвіду країн з розвину$
тою та трансформаційною економікою. Економічна ре$
цесія внесла суттєві корективи у розробку фінансової
політики, зумовила зміну підходів щодо ролі держав$
ного фінансового регулювання у забезпеченні умов для
макроекономічної стабілізації, відновлення економічно$
го зростання, стимулювання зайнятості. Розширення
впливу державного фінансового регулювання стали не$
обхідними заходами для макроекономічної стабілізації
та відновлення позитивної економічної динаміки. Дер$
жавна фінансова політика є дієвим інструментом регу$
лювання циклічних коливань економіки, важливим є
забезпечення своєчасної адаптації фінансових ме$
ханізмів до динамічних змін економічного середовища.
Важливим є реалізація виваженої, системної фінансо$
вої політики використовуючи бюджетні, податкові, гро$
шово$кредитні, страхові інструменти та важелі. Доціль$
ним є підвищення ступеня координації між складовими
фінансової політики у сфері підтримки розвитку реаль$
ного сектору економіки та забезпечення фінансової ста$
більності.

Найбільш дієвими складовими фінансового регулю$
вання є податкове, бюджетне та грошово$кредитне ре$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/202052

гулювання. Податкове регулювання є вагомою складо$
вою фінансово$бюджетної політики економічного роз$
витку, здійснює відповідний вплив на перерозподіл ва$
лового внутрішнього продукту через податкову систе$
му, забезпечує формування доходів бюджету з ураху$
ванням цілей та завдань економічної моделі держави,
зовнішнього та внутрішнього економічного середови$
ща та інтересів суспільства [9]. Завданням податкової
політики є забезпечення формування доходів бюджету
з урахуванням цілей та завдань економічної моделі дер$
жави, зовнішнього та внутрішнього економічного сере$
довища та інтересів суспільства. Податкова політика має
адаптивно реагувати на економічну циклічність при не$
обхідності утримання індикативних значень дефіциту
бюджету, при чому збільшення податкових надходжень
має відбуватись з мінімізацію деструктивного впливу на
економічну активність. В умовах трансформаційних змін
економіки, держава задля збалансування бюджету ре$
алізувала комплекс заходів компенсаторного характе$
ру, в тому числі щодо підняття ставок акцизного подат$
ку та ренти, розширення бази оподаткування з податку
на доходи фізичних осіб та податку на майно, знижен$
ня кількості податкових пільг.

На цьому етапі посилюється актуальність поглиб$
леного дослідження теоретичних та методологічних за$
сад формування фінансово$бюджетного прогнозуван$
ня та планування, формування довгострокової держав$
ної фінансової стратегії. Запровадження середньостро$
кового планування бюджету, посилення взаємозв'язку
річного та середньострокового бюджетного прогнозу$
вання дозволить структурувати видатки бюджету на
основі стратегічних програм економічного і соціально$
го розвитку країни. Необхідним є розширення сфери
застосування програмного та галузевого підходу в про$
цесі планування видатків державного і місцевих бю$
джетів. Показники результату діяльності головних роз$
порядників бюджетних коштів повинні відображати
ступінь досягнення зазначених цілей держави у
відповідній сфері. Для підвищення ефективності вико$
ристання бюджетних коштів доцільним є оновлення
методології моніторингу та оцінки ефективності бю$
джетних програм. Виконання стратегічних завдань со$
ціально$економічного розвитку країни вимагає вдоско$
налення структури системи державного фінансового
контролю, посилення взаємозв'язків між складовими
системи управління державними фінансами. Доцільним
є подальший розвиток відповідних механізмів та інстру$
ментів державного фінансового аудиту в умовах транс$
формації фінансово$економічної системи.

Подальший розвиток системи оподаткування пови$
нен мати комплексний характер та передбачати реалі$
зацію заходів у сфері адміністрування податків, фінан$
сово$грошового обігу, уникнення подвійного оподатку$
вання, посилення моніторингу операцій з країнами$кон$
трагентами, координації роботи інформаційних систем
податкових і митних органів. Адміністрування податків
слід удосконалювати в контексті спрощення податко$
вої звітності та процедур податкового контролю і ауди$
ту. Ідентифікація та ранжування податкових ризиків
має здійснюватися на основі визначених критеріїв з ура$
хуванням особливостей розвитку галузей вітчизняної
економіки. Економічні інститути мають вагоме значен$
ня для активізації процесів розвитку суспільства шля$
хом створення стимулів для основних учасників фінан$
сово$економічних відносин, впливають на динаміку інве$
стицій у людський капітал. Інституційне вдосконален$
ня фінансового регулювання має на меті підвищення
рівня дієвості щодо прийняття рішень у сфері заощад$
жень, інвестування, мінімізації фінансових ризиків.
Важливою складовою регулювання фінансової сфери є
координація діяльності фінансових інститутів щодо
встановлення системи принципів і правил їх взаємодії,
формування та реалізації заходів державної фінансо$
вої політики. Досягнення стабільності фінансової сис$

теми країни як пріоритетного завдання бюджетного та
монетарного регулювання потребує підвищення
стійкості державних фінансів і належного рівня функ$
ціонування грошово$кредитного ринку. З метою забез$
печення цінової стабільності необхідним є одночасне
використання інструментів інфляційного таргетування
та запровадження інституційних обмежень при форму$
ванні бюджетних показників на плановий та наступні два
за плановим бюджетні періоди.

Доцільним є удосконалення системи індикаторів та
результативних показників боргової політики держави.
З метою підвищення результативності трансформацій
економіки доцільним є підвищення частки її інновацій$
ної складової шляхом використання інструментів мо$
нетарної, бюджетно$податкової політики, вдосконален$
ня інститутів економічного розвитку та соціальної сфе$
ри. Доцільним є підвищення рівня результативності еко$
номічних та соціальних програм, здійснення оптимізації
бюджетних повноважень між центральними та місцеви$
ми органами управління, формування належного інсти$
туційного середовища. Основними напрямами бюджет$
ної політики є посилення прозорості розміщення дер$
жавних замовлень, оптимізація системи органів держав$
ного управління та соціальної інфраструктури, підви$
щення рівня національної оборони, зменшення борго$
вого навантаження на бюджет шляхом реструктуризації
боргу та співпраці з міжнародними фінансовими орга$
нізаціями, розвиток вторинного ринку державних об$
лігацій, подальше реформування системи соціального
захисту населення [6]. Механізм формування вітчизня$
ної державної фінансової політики постійно вдоскона$
лювався, поступово адаптуючи свою інституційну
структуру до соціально$економічного стану. В умовах
трансформації економіки вагомими пріоритетами бю$
джетної політики стали забезпечення збалансованості
бюджетної системи, оптимізація видаткової частини
бюджету та кількості бюджетних програм, покращан$
ня добробуту населення, підвищення дієвості управлін$
ня державним боргом. Факторами зниження рівня мак$
роекономічної стабільності є зростання боргового на$
вантаження на бюджет, девальвація національної гро$
шової одиниці, недостатній рівень відповідності між
соціальними зобов'язаннями держави та можливостя$
ми їх фінансового забезпечення. Процеси відновлення
економічного зростання потребують проведення вива$
женої та збалансованої бюджетної політики, чого мож$
на досягти із встановленням низки бюджетних обме$
жень, дієвою співпрацею із міжнародними фінансови$
ми організаціями та реалізацією інституційних реформ
в економіці. Пріоритетним напрямом податкової та
бюджетної політики країни є підвищення ефективності
управління бюджетними коштами, збалансованості
бюджетів усіх рівнів, фінансової самостійності місце$
вого самоврядування. З огляду на зазначене, необхід$
ним є забезпечення дієвих перетворень механізму роз$
поділу фінансових ресурсів між державним та місцеви$
ми бюджетами для забезпечення фінансової спромож$
ності місцевого самоврядування, посилення податково$
го потенціалу територій та удосконалення системи адмі$
ністрування податків та зборів. Водночас суттєві
відмінності податкового потенціалу в розрізі адміністра$
тивно$територіальних одиниць обумовлює доцільність
та необхідність здійснення міжбюджетного регулюван$
ня з метою певного вирівнювання фінансових можли$
востей місцевого самоврядування для виконання влас$
них та делегованих видаткових повноважень На сучас$
ному етапі постає необхідність розробки стратегії
фінансового регулювання з урахуванням циклічної ди$
наміки розвитку інституційних секторів економіки. Важ$
ливим є посилення координації застосування механізмів
і важелів у процесі формування та реалізації фінансо$
вої політики країни. Особливої значущості набувають
питання покращення якісного рівня функціонування
фінансових інститутів та удосконалення положень щодо
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управління бюджетними відносинами. Вагомим є визна$
чення пріоритетів бюджетно$податкової політики для
активізації інвестиційних процесів, збільшення впливу
ендогенних факторів на процеси суспільного відтворен$
ня [10].

Зважаючи на потребу покращення якісного рівня
економічного середовища, для ведення підприємницької
діяльності необхідним є розвиток підходів до удоско$
налення податкової політики, враховуючи особливості
оподаткування різних категорій платників податків.
Необхідним є зменшення витрат часу платниками на
формування податкової звітності. З огляду на вола$
тильність зовнішньоекономічної кон'юнктури, спаду в
галузях промисловості, доцільним є подальше спрощен$
ня порядку бюджетного відшкодування податку на до$
дану вартість експортерам. Важливим є удосконалення
податкового адміністрування в частині проведення по$
даткового моніторингу, що дозволить посилити дієвість
прогнозування відповідної групи податкових надход$
жень до бюджету. Процеси уніфікації податкової сис$
теми з країнами Європейського Союзу обумовлюють
необхідність трансформації спрощеної системи обліку,
звітності та оподаткування для юридичних осіб. Водно$
час у сфері стимулювання малого та середнього підприєм$
ництва актуальним є запровадження тимчасових подат$
кових пільг новоствореним суб'єктам підприємницької
діяльності. Доцільним є удосконалення інституційного
середовища та інструментарію бюджетного плануван$
ня, що спрямовано на посилення результативності
фінансово$бюджетної політики. З метою подальшого
розвитку методологічної бази системи прогнозування
бюджетних показників доцільно враховувати низку ди$
намічних взаємозв'язків між складовими бюджетної
архітектоніки у процесі перерозподілу валового внутр$
ішнього продукту [7].

Перспективним напрямом удосконалення системи
податкового регулювання є проведення інституційних
змін системи взаємовідносин фіскальних органів та
платників податків. Важливим є спрощення процедур
виконання податкових зобов'язань, підвищення якості
послуг, що надаються податковими і митними органа$
ми, посилення дієвості податкового контролю і аудиту
шляхом актуалізації підходів до відбору платників по$
датків для податкових перевірок, проведення електрон$
них перевірок платників. Державні фінансові інститути
мають забезпечити формування податкової стратегії,
що посилить керованість бюджетним процесом, надасть
можливість суб'єктам підприємництва планово адапту$
ватись до економічних перетворень. З метою подальшо$
го розвитку методологічної бази системи прогнозуван$
ня бюджетних показників доцільно враховувати низку
динамічних взаємозв'язків між складовими бюджетної
архітектоніки у процесі перерозподілу валового внутр$
ішнього продукту. Прогноз видаткової частини бюдже$
ту на середньостроковий період має грунтуватись на
основі забезпечення бюджетної збалансованості, дер$
жавних цільових програм економічного та соціального
розвитку з визначенням їх граничних фінансових зна$
чень. Спрямованість бюджетної політики у сфері ви$
датків на управління бюджетними результатами має
базуватися на аналізі результативності їх бюджетних
програм. Бюджетна політика має спрямовуватися на
створення умов для забезпечення належного економіч$
ного розвитку країни та територіальних громад. Важ$
ливим є удосконалення основних засад системи бюд$
жетного планування, формування видатків частини
бюджету повинно здійснюватися у відповідності до со$
ціально$економічних пріоритетів, суспільних потреб.
Доцільним є посилення зв'язку між показниками фінан$
сового забезпечення бюджетних програм та результа$
тивністю їх виконання, підвищення відповідальності
керівників державних установ за використання бюджет$
них коштів. Важливим є підвищення дієвості державно$
го фінансового контролю, що обумовлює необхідність

подальшого розвитку його методологічних засад, удос$
коналення критеріїв оцінки досягнення запланованих
завдань розпорядників бюджетних коштів.

Бюджетна політика у сфері видаткової частини бюд$
жету є вагомим інструментом забезпечення економіч$
ного та соціального розвитку суспільства. Важливим
завданням державних фінансових інститутів є пошук
оптимального співвідношення між динамікою економі$
чного зростання та часткою валового внутрішнього про$
дукту, що перерозподіляється через бюджетну систе$
му. На рівень зазначеного перерозподілу впливає інсти$
туційна модель економіки, циклічна економічна дина$
міка, демографічна структура населення, якісний рівень
бюджетних інститутів, ступінь децентралізації бюджет$
ної системи. Належний рівень обгрунтованості рішень
щодо формування показників державного та місцевого
бюджетів, сприяє підвищенню дієвості регулюючої
функції бюджетного механізму. Підвищення ефектив$
ності бюджетних видатків, у сучасних умовах трансфор$
мації економіки, потребує посилення відповідальності
керівників установ за досягнення результатів виконан$
ня бюджетних програм. При формуванні планових по$
казників державного бюджету важливим є врахування
результативності бюджетних програм, відповідних
управлінських рішень у сфері фінансових відносин. Си$
стема регулювання ринку фінансових послуг має забез$
печувати умови для збалансованого розвитку структур$
них складових цього ринку та відновлення довіри спо$
живачів послуг. Доцільним та актуальним є розвиток
механізмів досудового врегулювання спорів на ринках
небанківських фінансових послуг, враховуючи міжна$
родні стандарти. Особливої значущості набувають пи$
тання активізації заходів державної фінансової політи$
ки щодо сприяння розвитку та нагляду за діяльністю
інституційних інвесторів. Вагомою передумовою для
забезпечення економічного зростання є формування
прозорої та стабільної системи оподаткування, яка б
враховувала інституційні особливості розвитку еконо$
міки. Пріоритетними напрямами бюджетної політики
країни мають стати посилення прозорості розміщення
державних замовлень, оптимізація системи органів дер$
жавного управління та соціальної інфраструктури, роз$
виток вторинного ринку державних облігацій, подаль$
ший розвиток системи соціального захисту населення.
Важливим є проведення верифікації одержувачів со$
ціальної допомоги, актуалізація критеріїв її одержання,
забезпечення принципу адресності надання та проведен$
ня своєчасної індексації розмірів соціальних гарантій.
Розвиток суспільних відносин потребує поглиблення
досліджень щодо впливу бюджетних видатків на дина$
міку соціально$економічних процесів, посилення
дієвості використання видатків бюджету в якості ефек$
тивного інструменту регулювання економічного розвит$
ку країни, підвищення якісного рівня бюджетного про$
гнозування і планування видатків бюджету, результа$
тивності бюджетної політики. Основним завданням при
формуванні видаткової частини бюджету є обгрунтова$
не регулювання її обсягу та структури з метою досяг$
нення стратегічних пріоритетів суспільного розвитку.

За умов економічних перетворень актуалізуються
питання пошуку методів і інституційних механізмів
підвищення ефективності державної фінансової політи$
ки. Важливим є встановлення оптимальних співвідно$
шень між складовими фінансової архітектоніки, що за$
безпечить достатній обсяг фінансових ресурсів для до$
сягнення стійкого економічного розвитку країни. Не$
обхідність модернізації системи фінансового регулю$
вання обумовлена суспільною потребою формування
комплексної довгострокової концепції розвитку фінан$
сово$економічної системи. Інститути державні та місце$
вого самоврядування мають виконують комплементарні
функції, система державного фінансового регулюван$
ня має доповнювати ринковий механізм, удосконалю$
вати форми та методи впливу на економічні процеси.
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Доцільною є реалізація системних заходів у сфері фінан$
сового регулювання з урахуванням принципів субси$
діарності, підконтрольності, що сприятиме підвищенню
ефективності використання бюджетних коштів. Прове$
дення збалансованої фінансової політики країни потре$
бує застосування науково$обгрунтованих підходів до
бюджетного регулювання у сфері державного боргу і
дефіциту бюджету. Оцінка ефективності видатків бюд$
жету має здійснюватись на стадії планування та вико$
нання бюджетних програм у розрізі бюджетної класи$
фікації в частині узгодження цілей бюджетних програм
з пріоритетами соціально$економічного розвитку, об$
грунтування доцільності використання певних форм
державної фінансової підтримки, визначення цільових
груп отримувачів суспільних послуг, проведення відпо$
відного аудиту для інвестиційних проєктів. За умов упо$
рядкування системи фінансування, оцінка ефективності
видатків бюджету має здійснюватись з урахуванням ви$
окремлення певних складових, у тому числі економіч$
ної та соціальної. В сучасних умовах, важливим є підви$
щення рівня обгрунтованості формування цільових
груп, на які спрямована реалізація бюджетної програ$
ми із дотриманням принципу адресності. Формування
збалансованого бюджету сприятиме виконанню цілей
щодо досягнення економічної стабільності, фінансової
стійкості. В міру посилення впливу дефіциту бюджету
та державного боргу на макроекономічну стабільність,
важливим є удосконалення підходів до управління бюд$
жетним дефіцитом. Для підтримки процесів розвитку
економіки та системи соціального забезпечення не$
обхідним є формування основних напрямів бюджетної
політики на середньострокову перспективу, що сприя$
тиме підвищенню рівня економічного зростання.

ВИСНОВКИ
У залежності від економічної кон'юнктури, метою

державного фінансового регулювання є забезпечення
макроекономічного балансу та створення необхідних
умов для економічного зростання. До вагомих переду$
мов забезпечення економічного розвитку на довгостро$
ковій основі належать технологічний уклад економіки,
фактори виробництва, інституційне середовище, ступінь
інтегрованості вітчизняної економіки у світовому. Рівень
інституційного середовища характеризує якість взає$
модії економічних суб'єктів, правил і ступеню впливу дер$
жавного фінансового регулювання, які створюють умо$
ви для розвитку економіки та соціальної сфери. Забез$
печення сприятливих умов для економічного зростання
потребує комплексного використання інструментів, ва$
желів, механізмів фінансового регулювання. Важливим
є виокремлення довгострокової та середньострокової
складової економічного зростання з метою вибору відпо$
відних заходів фінансового регулювання. Важливим є
підвищення дієвості державного фінансового контролю,
що обумовлює необхідність подальшого розвитку його
методологічних засад, удосконалення критеріїв оцінки
досягнення запланованих цілей розпорядників бюджет$
них коштів. Реалізація бюджетно$податкової політики в
сучасних умовах трансформації соціально$економічної
моделі розвитку потребує взаємоузгодження стимулю$
ючих, компенсаторних заходів щодо підтримки систем$
них трансформацій в економіці та соціальній сфері. Ком$
пенсаторні заходи податкового регулювання не мають
значного довготривалого економічного ефекту, проте на$
дають можливість посилити збалансованість бюджетної
системи. Стимулюючі заходи бюджетного регулювання,
в спрямовані на розширення обсягу внутрішнього попи$
ту, однак з урахуванням проведення структурних змін
економіки їх реалізація має середньостроковий період дії.
З метою посилення результативності економічних пере$
творень важливим є підвищення ефективності видатків
бюджету, механізму регулювання міжбюджетних відно$
син. Активізація інвестиційних процесів як вагоме зав$
дання держави, потребує комплексного удосконалення

регуляторного фінансового механізму. Враховуючи ди$
намічність розвитку економічних відносин у результаті
здійснюваних інституційних перетворень важливим є
формування довгострокової державної фінансової стра$
тегії, доцільним є розробка системи критеріїв досягнен$
ня очікуваних результатів у розрізі основних напрямів
зазначеної стратегії. Важливим є покращення позицій
держави у рейтингу сприятливості економічного середо$
вища, посилення впливу ендогенної складової економіч$
ного зростання.
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MANAGEMENT OF DATABASES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS

У статті розглядаються питання управління базами даних підприємства, зокрема, ефективність викоW

ристання інформаційних ресурсів промислового підприємства, що визначає ефективність реалізації страW

тегічних цілей його розвитку, вимагає нових підходів для підтримки інформації для всіх видів діяльності,

підвищення рівня інформаційного забезпечення промислового підприємства і, як наслідок, призводить

до підвищення ефективності та адекватності процесу прийняття управлінських рішень, показників ефекW

тивності та стабілізації фінансового стану підприємства. Це потребує переходу до нових моделей управW

ління через проведення інтеграції всіх процесів на промислових підприємствах, їх тотальну інтеграцію

завдяки глобальним інформаційним системам з утворенням систем управління базами даних підприємств

різного типу. З'ясовано, що одним з механізмів, що дозволяє оптимізувати запити в базі даних промислоW

вого підприємства, є індексування даних. Це дозволяє здійснювати доступ до даних, і виконувати зміни

або видалення інформації, не переглядаючи весь масив інформації загалом, та істотно підвищує ефекW

тивність роботи програми при великій кількості записів по пошукових таблицях.

Показано, що методи пошуку в базах даних передбачають знаходження інформації в обсязі даних за

певним критерієм (ключем пошуку), використання різних стратегій пошуку за ключем пошуку. РозгляW

нуто побудову алгоритму розробки бази даних, що відповідає зазначеним вимогам, за умови викорисW

тання в базі даних незалежних складових: запису, схеми запису, поля запису, ключа.

Обгрунтовано, що аналіз напрямів розвитку інформаційних баз промислового підприємства з викоW

ристанням відповідних інформаційних продуктів і відповідних супутніх послуг, дає можливість визнаW

чити основні складові його структури, особливості продуктів та послуг, а також констатувати, що спеW

цифікою цього процесу є те, що стан управління базами даних промислового підприємства і динаміка їх

розвитку є одночасно і результатом, і умовою його стабільного економічного зростання та розвитку.

The article considers the management of enterprise databases, in particular, the efficiency of information

resources of industrial enterprises, which determines the effectiveness of strategic goals of its development,

requires new approaches to support information for all activities, increase the level of information support of

industrial enterprises and, consequently, leads to increase the efficiency and adequacy of the management

decisionWmaking process, efficiency indicators and stabilization of the financial condition of the enterprise.

This requires a transition to new management models through the integration of all processes in industrial

enterprises, their total integration through global information systems with the formation of database

management systems of various types of enterprises. It has been found that one of the mechanisms that allows

you to optimize queries in the database of an industrial enterprise is data indexing. This allows you to access

data, and change or delete information without viewing the entire array of information as a whole. This

significantly increases the efficiency of the program with a large number of records in the search tables.

It is shown that search methods in databases involve finding information in the amount of data by a certain

criterion (search key), the use of different search strategies by search key. The construction of the database

development algorithm that meets these requirements is considered, provided that the database uses independent

components: record, record scheme, record field, key; and involves two stages: search and sorting (filtering) of

documents with subsequent receipt (output) of the required information from the system.
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It is substantiated that the analysis of directions of development of information bases of the industrial

enterprise with use of the corresponding information products and the corresponding accompanying services,

gives the chance to define the basic components of its structure, features of products and services, and also to

state that specificity of this process is that. enterprises and the dynamics of their development are both the result

and the condition of its stable economic growth and development.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На корпоративних підприємствах, крім загальної

системи автоматизованого управління, яка діє на основі
законодавчих нормативних правових актів і в їх межах,
у більшості випадків також створюється власна внут$
рішня корпоративна мережа автоматизованої системи
обліку та управління даними господарської діяльності.
Основним її призначенням є збір, накопичення та онов$
лення, збереження, постійна актуалізації та своєчасне
оброблення зібраного і систематизованого масиву
інформації з відповідних предметних напрямків, забез$
печення потрібною інформацією у відповідності із за$
питами корпоративних користувачів, у тому числі і про
замовників, з метою формування клієнтської бази. Така
база даних характеризуються можливостями оперуван$
ня фактичними інформаційними даними, накопиченими
у вигляді спеціально організованих масивів сукупнос$
тей з окресленими формалізованими записами інфор$
маційних даних. Ці записи утворюють безпосередньо
саму базу даних інформаційної системи. Створений
спеціальний клас засобів програмного забезпечення,
зорієнтований на процес розроблення і максимального
забезпечення ефективного функціонування фактогра$
фічних та інших подібних баз інформаційних даних, які
ідентифікуються в якості систем управління базами да$
них промислових підприємств.

У сучасних умовах досягнення цілей та завдань роз$
витку промисловості значною мірою залежить від ефек$
тивного використання її інформаційних ресурсів. Різно$
манітні за змістом інформаційні ресурси є основою
інформаційно$ресурсного забезпечення промислового
підприємства та визначають його стратегічний успіх. Пе$
редумови інформаційного забезпечення промислового
підприємства формуються під безпосереднім впливом
факторів його зовнішнього та внутрішнього середови$
ща і орієнтують промислового виробника на збільшен$
ня обсягу інформаційних ресурсів, що використовують$
ся для управління. Ефективність використання інфор$
маційних ресурсів промислового підприємства визначає
ефективність реалізації не лише поточних, а й страте$
гічних цілей розвитку, вимагає принципово нових
підходів підтримки інформації для всіх видів діяльності.
Підвищення рівня інформаційного забезпечення про$
мислового підприємства призводить до зростання ефек$
тивності в його діяльності та адекватності процесу прий$
няття управлінських рішень, зростання показників
ефективності та стабілізації фінансового стану. Все це
призводить до посилення конкурентних позицій про$
мислового підприємства. Інформаційне забезпечення
промислового підприємства залежить не тільки від на$
явності інформаційних ресурсів, а й від можливості
впровадження інформаційних інновацій, впорядкуван$
ня інформаційних потоків промислового підприємства
та вирішення проблем ефективної інформаційної взає$
модії з учасниками ринку [1].

Сьогодні недостатня увага приділяється інформа$
ційному забезпеченню інформації промислових під$
приємств як у теоретичному, так і в практичному аспек$
тах. Потреба в подальшому вдосконаленні принципів,

Ключові слова: інформація, база даних, промислове підприємство, управління, ресурси, результативність.
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форм і методів, розробці нових наукових підходів та
практичних рекомендацій щодо інформаційного забез$
печення промислових підприємств стає своєчасною.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасних умовах більшість організацій мають внут$
рішню корпоративну систему управління, проте вона
може значно відрізнятися в залежності від напряму
діяльності підприємства, її цілей, завдань, предметної
області, фінансового обороту і т. д. Роль внутрішніх ко$
мунікацій на великих підприємствах, особливо з наяв$
ністю філій, надзвичайно висока і полягає в обміні своє$
часною та достовірною інформацією, необхідною для
здійснення робочого процесу.

Існує два види внутрішніх комунікацій, що характе$
ризуються вертикальними і горизонтальними зв'язка$
ми. Вертикальні зв'язки встановлюються між керівни$
ками та підлеглими і служать для передачі управлінсь$
ких рішень, постановки завдань, інформаційної взає$
модії, отримання звітів, контролю і т. п. Горизонтальні
зв'язки служать для обміну інформацією, необхідною
для здійснення внутрішніх бізнес$процесів. Це зв'язки
між підрозділами компанії і окремими співробітниками.
В ідеалі такі зв'язки повинні бути регламентованими,
оскільки несвоєчасне або неповне отримання, спотво$
рення або навіть втрата інформації, відсутність зворот$
ного зв'язку можуть привести до неузгодженості дій
між підрозділами, втрати взаємного інтересу клієнтів і
замовників, а в підсумку — до зниження результатив$
ності діяльності сучасного промислового підприємства.

Питання інформаційного та дотичного супровідно$
го до нього забезпечення підприємств промисловості роз$
глядалися в роботах Арського Ю.М., Андрієнко В.М.,
Білопольского М.Г., Богдана О.О., Кармінського О.М.,
Ларіна Р.Р., Ротанова Г.М., Трегобчука В.М., Чорного О.І.,
Чухно А.А., Ясіна Е.Г. та інших. Попри це, питання ство$
рення належного рівня інформаційної забезпеченості
та передумов для його стійкого економічного розвитку
на основі збалансованої системи використання інфор$
маційних показників досліджено ще не повною мірою.
Підтвердженням цього є наявне в термінології неодна$
кове термінологічне визначення предмета вивчення. Ав$
тором [2] показано, що поряд з "системою баз даних
управління" промисловим підприємством, з метою іден$
тифікації використовують назви: організаційна систе$
ма, організаційна структура апарату управління, струк$
тура організації, структура системи, виробнича струк$
тура підприємства, структура управління організації/
підприємства, система управління, система управління
виробничою організацією, система управління органі$
зацією/підприємством та ін. У загальному всі названі є
близькими за суттю до поняття "управління інформа$
ційними базами даних підприємства".

Загалом автори вкладають в концепцію управління
базами даних підприємств ряд практичних положень, се$
ред основних компонентів яких є [3—6]:

— динамічний раціонально упорядкований набір
елементів керування із заданими та вбудовуваними фун$
кціями, склад яких повністю залежить від безпосеред$
нього призначення системи;



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

57www.economy.in.ua

— встановлений у динаміці просторовий та часовий
розподіл економічних рішень, прийняття яких забезпе$
чують процеси придбання і переробки ресурсних скла$
дових і продажів;

— конкретно визначена та структурована мета і зав$
дання, а саме спосіб дотримання стратегічно визначе$
ного напрямку розвитку, яка містить і об'єднує набір
складових елементів підприємництва.

Слід зазначити, що наведені вище складові компо$
ненти баз даних підприємств в основному відносяться
до їх системним характеристик, зокрема, наявності су$
б'єкта та об'єкта управління, тобто керуючих і керова$
них підсистем, причому перші мають цілеспрямований
управлінський вплив на другі.

У наукових джерелах промислове підприємство роз$
глядається, з одного боку, як матеріалізована соціаль$
но$економічна архітектура, з іншого — як сукупність
методів, характеристик, законів, відносин між органі$
заційно об'єднаними одиницями [7—9]. Нелінійність і
багатогранність розвитку систем управління промисло$
вим підприємством, його іноді багатовимірність і неза$
планованість є основою для використання та розвитку
нових підходів у дослідженнях сфери управління база$
ми даних на всіх етапах його функціонування з дотри$
манням організаційного порядку (табл. 1).

Це потребує переходу до нових моделей управлін$
ня через проведення інтеграції всіх процесів на промис$
лових підприємствах, їх тотальну інтеграцію завдяки
глобальним інформаційним системам з утворенням си$
стем управління базами даних підприємств різного типу.

Автоматизована система обліку даних підприємства
може бути представлена як сукупність отриманого і
наданого інформаційного масиву, математичних або
аналогічних моделей, програмних розробок, технічних
та технологічних засобів пошуку та збору даних з ме$
тою оброблення інформації. Застосування таких авто$
матизованих електронних інформаційних систем дає
можливість оптимізувати плани за напрямками роботи,
пришвидшити процес прийняття рішення, здійснювати
маневрування інформаційними, матеріальними, фінан$
совими та іншими ресурсами підприємства [11]. Вся об$
робка інформаційних масивів є об'єктом обов'язкової
автоматизації із використанням сучасних технологічних
програмних засобів зв'язку, електронного обчислюваль$
ного обладнання та програмного забезпечення.

У процесі управління таким підприємством одним з
основних завдань стає збір інформації, її обробка і пе$
редача персоналу та клієнтам. У цих умовах програм$
ний продукт повинен бути оснащений інтерфейсом,
зручним для введення даних, візуального сприйняття
даних в базовій таблиці, можливістю пошуку документів
за неповними даними, наочним інформуванням про
зміни в документах, поставлених на контроль, а також
можливістю виводити за отриманими запитами кіль$
кісну, статистичну графічну інформацію та аналогічну
інформацію [11; 12].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Статтю присвячено дослідженню процесів управлі$

ння автоматизованою базою даних промислового
підприємства, яка є зв'язком між працівниками підприє$
мства з різними структурними підрозділами і філіями,
об'єднаними в єдину внутрішню загальну корпоратив$
ну мережу і яка має єдину точку входу до всіх матері$
алів в умовах територіальної розподіленості. Метою
статті було дослідження процесної та функціональної
взаємодії складових баз даних промислового підприє$
мства та можливостей ефективного управління ними.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ефективність функціонування та наявність перспек$
тив розвитку промислового підприємства за умов то$
тальної інформатизації суспільства насамперед зале$

жить від створення умов можливості розроблення та за$
стосування новітніх методів та інструментарію в системі
управління промисловим підприємством, підвищення
рівня його забезпечення інформаційною складовою за$
безпечення виробничої та інших супутніх видів діяль$
ності, максимально ефективного використання власних
інформаційних ресурсів, прибутковості і результатив$
ності.

Важлива роль інформації та інформаційного забез$
печення у виробничій та комерційній діяльності будь$
якого з сучасних промислових підприємств пов'язана з
їх безпосереднім впливом на всі економічні та вироб$
ничі процеси, що відбуваються на підприємстві, невпин$
но зростаючою інформатизацією зовнішнього ринково$
го середовища та в цілому суспільства. Теперішній етап
розвитку національної економіки вимагає впроваджен$
ня новітніх, науково обгрунтованих методів збирання,
накопичення, аналізу, систематизації, оброблення та
ефективного використання інформаційних елементів,
що сприяє формуванню дієвих потенційних ресурсів
інформаційного забезпечення промислового підприєм$
ства, послідовній та планомірній реалізації напрямів
його розвитку. Однією з умов стабільного функціону$
вання й ефективної реалізації напрямів розвитку про$
мислового підприємства є використання в його діяль$
ності принципів і інструментарію інформаційного забез$
печення. Під інформаційним забезпеченням діяльності
промислового підприємства розуміється сукупність
форм, методів та інструментів управління інформацій$
ними ресурсами, які необхідні і придатні для реалізації
аналітичних і управлінських процедур, що забезпечує
стабільне функціонування підприємства, його стійкий
перспективний розвиток.

Кожне окремо взяте промислове підприємство ха$
рактеризується унікальністю, оскільки складається з
різних за однорідністю елементів, потрібних для
здійснення ефективної діяльності у певній галузі. Ав$
тономність дає підстави для можливості самоідентифі$
кації промислового підприємства, сприяє використан$
ню та впровадженню різних регуляторних механізмів
керування його діяльністю. Такі промислові підприєм$
ства об'єднуються в галузеві групи з метою обміну
інформацією стосовно діяльності, досвіду або вирішен$
ня існуючих проблем. Водночас показник ефективності
функціонування промислового підприємства суттєво за$
лежить від внутрішньогалузевих процесів. Саморегуля$
ція та автономність забезпечують підприємству
здатність успішно конкурувати у зовнішньому ринко$
вому середовищі.

Інформаційне становлення та розвиток суспільства
визначає характер взаємозв'язків систем управління
базами даних промислових підприємств, які спрямовані
на досягнення встановлених результатів. У загальному
сутність засад формування базами даних запропонова$
но [2, с. 52] і узагальнено на рисунку 1 у вигляді взає$
мозв'язку різних типів інформаційних потоків.

Одним з механізмів, що дозволяє оптимізувати за$
пити в базі даних промислового підприємства, є індек$
сування даних (Індекс — це таблиця показчиків, де ко$

Таблиця 1. Підходи у наукових дослідженнях сфери
управління базами даних промислового підприємства

Джерело: складено автором за даними [2; 10].

№ 
з/п Підхід Концепції 

1 Раціональний Наукового управління, 
адміністративного управління, 
раціональної бюрократії 

2 Поведінковий Біхевіористська,  
міжсуб’єктних відносин та їх можливостей

3 Структурний 
поведінковий 

Наукового управління, 
системного та ситуативного підходів 

4 Сітковий Підходів мережевих взаємовідносин, 
синергетичні 
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жен рядок посилається на відповідний рядок в таблиці
даних.) Індекси дозволяють здійснювати доступ до да$
них, і виконувати зміни або видалення інформації, не
переглядаючи всю таблицю у цілому. Це істотно підви$
щує ефективність роботи програми при великій
кількості записів по пошукових таблицях. Структура
таблиць індексів аналогічна структурі таблиць даних [8;
14]. Ефективність використання індексів залежить від
їх кількості, оскільки чим більше індексів використо$
вується, тим більше часу і ресурсів витрачається при
пошуці, відповідно тим довше буде час відгуку програ$
ми. Щоб з'ясувати потрібну кількість індексів для кон$
кретної бази даних, треба визначити поля, які найбільш
часто бувають використані для доступу до записів, тоб$
то провести аналіз запитів бази даних.

Як засіб аналізу продуктивності запитів бази даних

можна застосувати додаток SQL Server Profiler, який
дозволяє створити трасування, тобто послідовне вико$
нання програми, з миттєвими знімкуванням поточних дій
[14]. Трасування дозволяє отримати дані про найбільш
часто використовувані поля, завантаженість сервера в
залежності від кількості запитів в одиницю часу і три$
валості виконання запитів.

В якості прикладу наводимо аналіз таблиці "Рахун$
ки" в базі даних інформаційної системи промислового
підприємства, реалізованої з використанням системи
управління реляційними базами даних Microsoft SQL
Server [14]. Використовуючи трасування, виконується
запит на вибірку всіх даних з таблиці "Рахунки" спочат$
ку з неіндексованими полями, потім з індексованими і
проводиться трасування доступу до даних інформацій$
ної таблиці, при цьому збільшуючи кількість записів про
запити (табл. 2).

Як видно з таблиці 1, тривалість запиту з викорис$
танням індексування істотно зменшилася і перестала за$
лежати від типу атрибута обраного поля. Таким чином,
отримана можливість складання алгоритму індексуван$
ня полів бази даних промислового підприємства (рис. 2).

Методи пошуку в базах даних передбачають знаход$
ження інформації в обсязі даних за певним критерієм (клю$
чем пошуку). Існують різні стратегії пошуку за ключем.

Найпростішим є метод послідовного пошуку, за
яким всі елементи масиву перебираються, доки не ви$
явиться елемент, який співпадає з ключем пошуку [8; 15].
Перевагою цього методу є простота програмування.
Складність даного алгоритму лінійна, тому його засто$
сування займає надто багато часу з великою кількістю
записів в базі даних.

Більш ефективним вважається
двійковий пошук, у якому викори$
стовується метод половинного до$
бутку [8; 15]. Його застосуванню
передує перевірка середнього еле$
менту. Якщо він більше, ніж шука$
ний ключ, перевіряють середній
елемент першої половини, в іншо$
му — середній елемент другої по$
ловини. Цю процедуру повторюють
до тих пір, поки шуканий елемент
не буде знайдений або поки не за$
лишиться черговий елемент. У
двійковому пошуку кількість по$
рівнянь у гіршому випадку дорів$

Рис. 1. Процесно7функціональна взаємодія елементів (баз даних)
промислового підприємства

Неіндексовані 
поля 

Індексовані 
поля Запит на вибірку даних Тривалість 

запиту, с 
Тривалість 
запиту, с 

Тип атрибута 
Строковий (дата рахунку) 0,035 0,014 
Числовий (ID рахунку) 0,075 0,014 

Число записів 
100 0,016 0,014 
1000 0,025 0,018 
10000 0,05 0,02 
100000 0,35 0,035 

Таблиця 2. Тривалість запиту вибірки даних
з таблиці "Рахунки"

Рис. 2. Алгоритм індексування полів бази даних підприємства
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нює log
2
n. У середньому випадку кількість трохи нижче,

а в кращому — кількість порівнянь дорівнює 1 [16]. Тоб$
то, отримавши масиви експериментальних даних, які є
суто індивідуальними для кожного, окремо взятого про$
мислового підприємства, можна отримати оптимальний
спосіб вибору індексування полів у базах даних підприє$
мства та розробити алгоритм їх індексації. Ефективність
роботи інформаційної системи підприємства, заснова$
ної на його базі даних, може дозволити збільшити ал$
горитм двійкового пошуку у порівнянні з простим пе$
ребиранням даних.

Аналіз даних, які досліджені в науковій роботі Но$
ваківського I.I. [2], дають підстави для окреслення
підходів щодо належної ідентифікації та визначення баз
даних промислового підприємства, дає підстави зроби$
ти наголос на такому:

1) бази даних промислового підприємства, це —
цілісна сукупність порівняно самостійних внутрішньо
впорядкованих структурних елементів підприємства, в
яких чітко виокремлені його ланки та складові;

2) відносини між структурними елементами баз да$
них промислового підприємства підтримуються за до$
помогою міжланкових зв'язків у формі взаємин і кому$
нікацій, серед яких виділяють такі два основні види:

— горизонтальні зв'язки є однорівневими, призна$
чені для кооперації, координації та для узгодження;

— вертикальні зв'язки є субординаційними, ієрар$
хічними і слугують каналами передавання розпорядчої
та звітної інформації);

— за кожним елементом сукупності закріплено
функції управління його повноваженнями для забезпе$
чення досягнення цілей управління;

— наявність баз даних промислових підприємств
створює умови для їх належного функціонування в
активному інформаційному просторі, змінює і впливає
на його стратегію у відповідності до змін у зовнішньо$
му середовищі.

Загалом бази даних промислового підприємства
мають вигляд системи раціонального розподілу вико$
ристання інформаційних складових, їх обов'язків і прав,
порядку і форм взаємного впливу та взаємодії між орга$
нами управління промисловим підприємством і базами
даних для досягнення поставлених цілей за умов належ$
ного вирішення поточних завдань підприємства.

Оскільки всі розділи інформації на промислових
підприємствах, як правило, пов'язані між собою, бази
даних, що розробляються для нього повинні бути реля$
ційними, тобто заснованими на логічній моделі взаємо$
відносин між структурними об'єктами [14; 15]. Реляційні
системи управління базами даних використовуються на
підприємствах для вирішення цілої низки завдань: при$
скорення пошуку інформації, автоматизація виконан$
ня звітів, моделювання даних і їх висновок в зручному
для користувача форматі та ін. Водночас промислові
підприємства встановлюють до систем управління ба$
зами даних ряд вимог: їх надійність, ефективність, мож$
ливість вільної інтеграції між структурними складови$
ми (таблицями), наявність збережених чітких послідов$
ностей, функцій і процедур.

Розглянемо побудову алгоритму розробки бази да$
них, що відповідають зазначеним вимогам. У базі даних
розміщується модель, яка пов'язує незалежні поняття:
запис, схема запису, поле запису, ключ.

Запис — це мінімальна одиниця зберігання даних в
базі, що має унікальний ідентифікатор. Схема запису
являє собою сукупність полів запису і описує структу$
ру запису за допомогою мови опису даних, який вико$
ристовується в конкретній базі даних. У кожному полі
запису містяться елементи даних, при цьому, одне з
полів буде ключем, що необхідно для унікальної іден$
тифікації запису [15; 17]. Таким чином, база даних буде
являти собою сукупність масивів елементів, що задо$
вольняють перерахованим умовам і представлених у
вигляді взаємопов'язаних таблиць.

Причому існує декілька різновидів зв'язків між еле$
ментами:

— "один до одного",
— "один до багатьох",
— "багато до одного"
— "багато до багатьох" [15, 17].
Для промислових підприємств переважає викорис$

тання першого виду зв'язку "один до одного", оскільки
загалом кожній таблиці, що містить певний розділ
інформації, відповідає тільки одна таблиця. Наприклад,
масив елементів "Заявка на закупівлю (придбання)" буде
пов'язаний з масивом "Перелік", причому одній заявці
відповідає тільки один перелік елементів, що закупо$
вується. Кожен масив містить записи і поля, а в якості
ключа виступає поле "Номер заявки". Зв'язок між цими
таблицями зображена на рисунку 3.

Автоматизація виконання звітів в переважній
більшості випадків проводиться в два етапи: пошук і сор$
тування (фільтрація) документів з подальшим отриман$
ням (виводом) потрібної інформації з системи.

Сортування (фільтрація) документів здійснюється
за рахунок функцій аналізу та сортування масивів еле$
ментів за допомогою стандартних алгоритмів (в нашо$
му випадку це впорядкування інформації по датах за$
купівель). Вибір способу впорядкування записів і пошук
за заданою умовою (за ключем ) безпосередньо зале$
жить від кількості порівнянь пар ключів, числа переста$
новок елементів і резерву пам'яті системи. Існує два види
сортування: внутрішнє і зовнішнє. Під час внутрішньо$
го сортування таблиця повністю розміщується в опера$
тивній пам'яті. Для зовнішнього сортування потрібне
використання зовнішнього фільтраційного запам'ято$
вуючого пристрою. Але цей спосіб практично не засто$
совується в базах даних підприємств.

Внутрішні способи сортування поділяють на два
види: на способи, що вимагають резерву пам'яті і спо$
соби, які його не потребують. До першої групи відно$
сять квадратичну вибірку та злиття, до другої — сорту$
вання (фільтрацію) вибором, так званою, "бульбашкою",
або метод вставки Шелла, що обумовлено простотою
його реалізації і достатньою ефективністю [15]. Виве$
дення кінцевого інформаційного результату може
здійснюватися у вигляді таблиць на екрані моніторів,
файлів у вигляді відредагованого тексту або електрон$
них таблиць, які потім виводяться на друк.

Таким чином, алгоритм розробки баз даних для про$
мислових підприємств, з метою можливості управління
ними, доцільно представити у вигляді блок$схеми алго$
ритму їх розробки (рис. 4).

На думку [16], дослідження предметного середови$
ща передбачає безпосереднє ознайомлення з підприєм$
ницькими процесами на підприємстві, інформація про
які повинна бути закладена в його базу даних. Блок
укладання логічної структури бази даних залежить від
числа елементів, наявності зв'язку між ними, інформа$
ційного поля і первинних ключів. Під час вибору алго$
ритму впорядкування записів слід враховувати їх
кількість, при цьому найпростішим і ефективним є зга$
даний вище вид фільтраційного відбору. Під час вибору
способів виведення інформації слід визначити, в якій
формі планується складання кінцевих звітів (електронні,
друковані текстові документи або таблиці). Обрання
платформи та мови програмування проходить з ураху$
ванням забезпечення параметрів сумісності з іншими до$
тичними програмними продуктами системи.

У використанні інформації з баз даних промисло$
вих підприємств зацікавлена значна кількість учасників
як виробничого, так і комерційного процесів поза
структури промислового підприємства, тобто одночас$
но декілька потенційних користувачів повинні мати
право доступу до перегляду інформації, що вимагає та
впливає на прискорення процесу оновлення даних і, як
наслідок, ефективності роботи всього підприємства.
Однак надання подібних повноважень призводить до
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можливості одночасного доступу до інформаційної
бази конкуруючих сторін. При цьому пропонуються
два можливих ефективних способи вирішення такої
проблеми.

Перший передбачає надання кожному підрозділу
промислового підприємства, дотичного до конкретно$
го поля інформаційної бази, права внесення змін у
інформацію тільки в тих її розділах, які безпосередньо
дотичні до його сфери виробничої належності [18]. Дру$
гий, шляхом послідовного виконання транзакцій, тоб$
то, скасування всіх дій, виконаних під час проведення
останньої [14].

У рамках дослідження проведений аналіз аналогів і
прототипів існуючого програмного забезпечення авто$
матизованих систем управління даними промислових
підприємств. За критерії порівняння взяті такі парамет$
ри:

1) зручність занесення даних, оскільки зручність
занесення даних пов'язана з роботою кожного корис$
тувача (наприклад, повне уявлення основного екрану
без додаткових перемикань, можливість переходу в інше
поле за допомогою табулятора, мінімальне використан$
ня скролінгу тощо);

2) наочність інформації, яка є невід'ємною з огляду
на гнучкість змісту, яке вкладають у значення терміну
"інформація". Однакову за змістом інформацію є мож$
ливим подати у вигляді різноманітних графічних образ$
них зображень, наприклад, за допомогою наведених
вище блок$схем (які дають можливість наочно представ$
ляти структуру будь$якого за розмірами алгоритму і
процес проходження його виконання), таблиці з інфор$
мацією про виконання, діаграми, графіка та ін.;

3) доступність системи, що означає надання корис$
тувачам можливості використовувати систему внут$
рішньої корпоративної мережі. Відсутність такої мож$
ливості може привести до затримки або збою в роботі
всього підприємства;

4) точність занесення даних, оскільки значна части$
на операцій повинна бути автоматизована, відбувають$

ся автоматичне завантаження вже наявної в базі інфор$
мації, порівняння нових введених даних з уже наявни$
ми, можливість вибору з готового списку тощо. Точність
занесення даних сприяє чіткості виконання завдання,
підвищенню продуктивності праці.

Аналіз аналогів і прототипів, проведений з викори$
станням методу експертних оцінок показав, що в даний
час повноцінних систем управління базами даних про$
мислових підприємств немає. Але в той же час існують
програми, що реалізують ті чи інші їх функції.

При розробці такої системи вимоги до особливос$
тей систем передачі даних, як правило, спеціально не
обговорюються. Можливість створення і використання
інформаційного програмного продукту в локальних
мережах і телекомунікаційних системах грунтується на
використанні найбільш поширеного в даний час прото$
колу TCP / IP для здійснення запитів з клієнтських ма$
шин операторів системи до бази даних підприємства. А
безпосередньо реалізація функції передачі даних і ко$
мунікації під час управління базами даних промислово$
го підприємства в сучасних умовах покладені на систе$
му SQL, яка забезпечує прозорий, розрахований на од$
ночасний для значної кількості користувачів доступ до
всіх необхідних мережевих ресурсів, у т. ч. і до ресурсів
самого підприємства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
1. З'ясовано, що забезпечення промислового

підприємства належною інформаційною базою повин$
но грунтуватися на комплексному за всіма напрямами
використанні доступних і потенційних інформаційних
ресурсів, з належним урахуванням їх особливостей та
основних складових. Тобто інформаційне забезпечен$
ня промислового підприємства повинно містити су$
купність відповідних форм, способів, методів та інстру$
ментарію управління базами інформаційних ресурсів,
придатних для реалізації управлінських процедур і
прийняття аналітичних рішень, з метою забезпечення
стабільної роботи промислового підприємства при його
сталому розвитку.

2. Практичне оцінювання характеристик та пара$
метрів складових сучасних інформаційних ресурсів
підприємства повинно базуватися на використанні ком$
плексного інформаційного підходу, теорії інформацій$
ного забезпечення ресурсів і застосування економічних
складових інформації.

3. Це дає можливість визначити та оцінити зміст і важ$
ливість інформації, сформувати ефективну раціональну за
діями систему збору фактичних даних, яка є основою всієї
сукупності складових наповнення інформаційних ресурсів
сучасного промислового підприємства.

4. Аналіз напрямів розвитку інформаційних баз про$
мислового підприємства з використанням відповідних
інформаційних продуктів і відповідних супутніх послуг,

дає можливість визначити основні
складові його структури, особливості
продуктів та послуг, а також конста$
тувати, що специфікою такого проце$
су є те, що стан управління базами да$
них промислового підприємства і ди$
наміка їх розвитку є одночасно і ре$
зультатом, і умовою його стабільного
економічного зростання та розвитку.

5. Результати розробки автомати$
зованої системи управління даними
внутрішньої корпоративної мережі
управління промисловим підприєм$
ством повинні бути використані у їх
проектуванні, розробленні структури
і архітектури автоматизованої систе$
ми, обранні комплексу технічних і
програмних засобів, розробленні ал$
горитмів обробки інформації тощо.

Рис. 3. Зв'язок структурних елементів таблиць
бази даних підприємства

Рис. 4. Алгоритм розробки бази даних для промислових підприємств
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Перспективою подальших досліджень є процеси
проектування баз даних у вигляді закінченого програм$
ного продукту, який дає можливість зручного ефектив$
ного введення і використання даних для пошуку з наоч$
ним інформуванням про проведені зміни, виведення за
запитами кількісної, статистичної та графічної інфор$
мації. Водночас отриманий результат повинен бути
адаптований до єдиної внутрішньої корпоративної ме$
режі з єдиною точкою доступу до всієї інформації в
умовах територіальної розпорошеності структурних
підрозділів промислового підприємства.
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TECHNOLOGY TRANSFER AS A COMPONENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF MARKETING
ACTIVITY OF AGROWINDUSTRIAL ENTERPRISES

Розглянуто розуміння трансферу технологій як сукупність економічних відносин у сфері викорисW

тання нових систематизованих знань, застосування процесу між власником чи розробником і споживаW

чем. Охарактеризовано трансфер технологій та п'ять ключових областей, а саме: якість, вартість,

швидкість, надійність та гнучкість, які спрямовані на підвищення конкурентоспроможності підприємств

агропромислового комплексу та їх інноваційний розвиток. Розглянуто основні стратегічні цілі

підприємств агропромислового комплексу, які прагнуть бути більш прибутковими, ефективними, безW

печними і екологічно чистими. Виділено основні види трансферу технологій, якWот: передача патентів на

винаходи, передача "ноуWхау", інжиніринг, інформаційний обмін через персональні контакти, наукові,

маркетингові дослідження та інноваційні проекти. Проаналізовано основні, на наш погляд, інструменти

взаємодії між учасниками процесу, якими виступають: підприємства, науковоWдослідницькі інститути,

вищі навчальні заклади тощо. Надано характеристику інноваційним інструментам та їх використанню

при налагодженні відносин взаємодії між суб'єктами інноваційної діяльності. Основними інструментаW

ми виступають: спеціальні консультації працівників підприємства в університетах; регулярні (неофіційні)

дискусії між викладачами та працівниками підприємств на засіданнях професійних асоціацій; купівля

результатів університетських досліджень (патентів); коучинг співробітників підприємства дослідникаW

ми університетів; спільні публікації викладачів університетів та співробітників підприємства; спільні

права інтелектуальної власності; доступ до спеціального обладнання підприємства чи університету; форW

мальні співпраці у галузі досліджень та розробок, якWот: спільні науковоWдослідні проєкти тощо. За допоW

могою інноваційних інструментів маркетингу визначають перспективні напрями приведення потенціаW

лу сучасних підприємств агропромислового комплексу у відповідність до умов зовнішнього середовища.

The understanding of technology transfer as a set of economic relations in the field of using new systematized

knowledge, the application of the process between the owner or developer and the consumer is considered. The

main purpose was to explore the importance of technology transfer in the context of innovative development of

marketing activities of agricultural enterprises. The transfer of technologies and five key areas are characterized,

namely: quality, cost, speed, reliability and flexibility, which are aimed at increasing the competitiveness of

agroWindustrial enterprises and their innovative development. The main strategic goals of agroWindustrial

enterprises, which they are considered strive to be more profitable, efficient, safe and environmentally friendly.

The main types of technology transfer are identified, such as transfer of patents for inventions, transfer of "knowW

how", engineering, and information exchange through personal contacts, research, marketing research and

innovation projects. The main tools of interaction between the participants of the process, which are enterprises,

research institutes, higher educational institutions, etc., are analysed. The characteristic of innovative tools and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний цифровий та інформаційно насичений ри$

нок — новий етап сучасного сьогодення. Це пояснюєть$
ся новим етапом інноваційного розвитку підприємств,
зокрема агропомислового комплексу. Особливої акту$
альності набуває питання трансферу технологій як
нової складової інноваційного розвитку маркетингової
діяльності підприємств, впровадження інновацій та
трансферу знань, технологій та інноваційних маркетин$
гових інструментів для підвищення конкурентоспро$
можності підприємств АПК.

Розбіжності в політичній та економічній сферах
діяльності суспільства протягом століть породжували
величезні відмінності в технологічних можливостях між
країнами. На сьогодні ці технологічні відмінності ста$
новлять серйозну перешкоду на шляху до глобалізації.
На стільки швидко все у світі змінюється, шо постає
питання: на чому конкретно необхідно зосередити свою
увагу, щоб використовувати ефективні глобальні ресур$
си?

Потреба в інноваціях у сучасному цифровому світі
є надзвичайно актуальною, і потребує взаємоузгодже$
ного трансферу технологій та виконання робіт зі ство$
рення і виготовлення інновацій. Це пов'язано, по$пер$
ше, з необхідністю відновлення економіки країн після
світової фінансової кризи, а інновації можуть стати
ефективним засобом досягнення цієї мети, по$друге, із
зміною способів функціонування економіки і суспіль$
ства внаслідок сучасних технологічних трансформацій,
особливо у сфері інформаційно$комунікаційних техно$
логій — впровадженні технологій штучного інтелекту,
блокчейну, Інтернету речей та промислового Інтерне$
ту речей, 3$D друку, 5G зв'язку, доповненої та віртуаль$
ної реальності тощо, які докорінним образом змінюють
процеси виробництва і будівництва, торгівлі і логісти$
ки, навчання і накоплення знань і т. д. [10, с. 4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематику інноваційного маркетингу та марке$

тингове забезпечення інноваційної діяльності у своїх
працях досліджували такі закордонні вчені: Джині
Дітріх [4], Ф. Котлер [6], Д. Кревенс [7], Р. Купер [8] та ін.

Американський вчений Майкл Портер вказував, що
ефективність і конкурентоспроможність економіки ви$
значаються співвідношенням таких джерел: "наука —
технології — техніка — виробництво", яке на різних ета$
пах економічного розвитку було різним [9, с. 79].

Динамічний характер технології сприяв існуванню
різних визначень і понять трансферу технології, які по$
в'язані з передачею навичок, знань, технологій, методів
виробництва, зразків виробництва тощо.

У широкому розумінні трансфер технологій (англ.
transfer, фр. transfert — передавати) — можна визначи$
ти як сукупність економічних відносин у сфері викори$
стання нових систематизованих знань про виробницт$

their use at establishment of relations of interaction between subjects of innovative activity is given. The main

tools are special consultations of employees of enterprises in universities; regular (informal) discussions between

teachers and employees of enterprises at meetings of professional associations; purchase of university research

results (patents); coaching of employees of the enterprise by university researchers; joint publications of university

teachers and employees of the enterprise; joint intellectual property rights; access to special equipment of the
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во продукції, застосування процесу чи надання послу$
ги між її власником (розробником) і споживачем — ре$
зидентами в одній країні, а для випадку міжнародного
трансферу технологій — резидентів з нерезидентами
країни [3, с. 43].

Розглядаючи трансфер інновацій та технологій як
складову інноваційного розвитку маркетингової діяль$
ності підприємств АПК підприємства, щоб досягти
підвищення конкурентоспроможності, свою увагу зо$
середжують на п'яти ключових областях, а саме: якості,
вартості, швидкості, надійності та гнучкості. Дослідни$
ки в цій галузі доводили позитивні ефекти використан$
ня технологій у таких сферах:

— якість (Lee S, Barker S, and Kandampully J. [14,
с. 424]; Woon & Sunny, [20, с. 143]);

— контроль витрат (Riley M., [19, с. 89]);
— швидкість (Prasad M, Scornavacca, E. Lehmann H.

[17; с. 69]);
— надійність (Davis B., Lockwood A. Pantelidis I. and

Alcott P. [13]; Radosevic S. and Ciampi Stancova K. [18,
с. 3]);

— оскарження негативного іміджу (Pilato M., Sе$
raphin H., Bellia C. [16, с. 35]);

— гнучкість та навчання працівників (Anon, [12, с. 18];
Гольдштейн Г.Я. [2, с. 155]).

Тому особливо гостро стоїть питання виживання та
конкуренції на ринку таких найбільших європейських
виробників продуктів харчування, як Unilever, Sun
Interbrew, Baltic Beverage Holding, Kraft Food's, Nestle,
що використовують найсучасніші технології. Все більш
важливими питаннями є вибір високотехнологічного об$
ладнання, мінімізація споживання сировини та еконо$
мія енергії, а також більш ефективне використання пер$
соналу.

В умовах жорсткої конкуренції проблема трансфе$
ру технологій та впровадження технологій посилюєть$
ся. Інновації в харчовій промисловості здійснюються за
трьома напрямами:

— основне виробництво (виробництво продукції);
— упаковка;
— утилізація відходів виробництва.
Впровадження цих нововведень може бути різнома$

нітним залежно від ступеня взаємозв'язку технологіч$
них процесів та наявності фінансових ресурсів. Однак
інновації є фактором подальшого розвитку товарних
інновацій, що в свою чергу сприяє розвитку інфраструк$
тури та маркетингових інновацій. Все це створює осно$
ву для подальшого розвитку та підвищення ефектив$
ності діяльності підприємств агропромислового комп$
лексу.

Важливим залишається процес навчання, де знання
постійно накопичуються в людських ресурсах, які зай$
няті у виробничій діяльності. Успішний трансфер тех$
нологій врешті$решт призведе до глибшого та ширшого
накопичення знань [5, с. 21]. Концепція передачі техно$
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логій стосується не лише трансферу знань чи інфор$
мації, а й здатності одержувача технології засвоювати
та поглинати технологію у виробничу функцію.

Оскільки трансфер технологій забезпечує багато
вимірів, то це часто використовується для опису проце$
су, за допомогою якого ідеї та концепції переносяться з
лабораторії на ринок (Phillips, [15, с. 300]), передача знань,
концепцій, технологій, відбувається з розвинених у менш
розвинені в технологічному відношенні країни [9, с. 82].

МЕТА СТАТТІ
метою статті є дослідження значення трансферу

технологій в контексті інноваційного розвитку марке$
тингової діяльності підприємств АПК.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Інноваційні процеси в АПК мають певну специфіку,
яка формується під сукупним впливом регіональних, га$
лузевих, функціональних, технологічних та інших особ$
ливостей. Однією з таких особливостей є багатогранна
роль АПК у господарському комплексі країни, що
відзначається складністю його структури [1, с. 16].

У 2015 р. Програма сталого розвитку ООН до 2030 р.
та міжнародна спільнота взяли на себе зобов'язання
подолати голод. Попит на продукти харчування в світі
до 2050 р. зросте на 70% при скороченні частки сільсько$
го господарства у світовому ВВП до 3%. Сучасне аграр$
не господарство світу внаслідок еволюційного розвит$
ку технологій перебуває на етапі 4.0 — "Сільське госпо$
дарство 4.0"1 [10, с. 60].

Зусилля сучасних підприємств агропромислового
комплексу, фермерських господарств спрямовані на
глобальні інновації та технології (див. рис. 1), що доз$
волить їм бути більш прибутковими, ефективними, без$
печними і екологічно чистими.

Наступний етап еволюції, що сто$
сується АПК, буде заснований на
всебічній роботизації агропродо$
вольчого виробництва із використан$
ням різноманітних форм штучного
інтелекту. Це новий етап трансферу
технологій та інновацій.

Серед основних видів трансферу
технологій можна виділити такі, як
передача патентів на винаходи, пере$
дача "ноу$хау", інжиніринг, інформа$
ційний обмін через персональні кон$
такти (на семінарах, симпозіумах,
конференціях тощо), наукові, марке$
тингові дослідження та розробки під
час програм обміну вченими та
спеціалістами, а також організація
спільного виробництва [11, с. 163].

Маркетингова діяльність є одним
з найважливіших та найскладніших
елементів для здійснення успішного
трансферу технологій. Для реалізації
ефективного інноваційного марке$
тингу необхідно глибоко усвідомлю$
вати особливості функціонування та
взаємозв'язок маркетингового ін$
струментарію на ринку трансферу
технологій.

Агропромислові підприємства,
які потребують трансферу техно$
логій, стикається з проблемою у пи$
таннях купівлі технології, а для роз$

робника — проблема збуту власного інтелектуального
продукту.

Як показує світова практика, процес трансферу тех$
нологій найоптимальніше можна організувати шляхом
створення науково$виробничих і дослідницьких об'єд$
нань та центрів, які надають широкий спектр послуг у
сфері трансферу технологій. Але для цього повинна
бути взаємодія між учасниками процесу через марке$
тингову комунікацію — створення інформаційних взає$
мозв'язків, де учасниками виступають такі суб'єкти: під$
приємства, науково$дослідницькі інститути, вищі на$
вчальні заклади, інвестиційні фонди тощо.

Розглянемо основні, на наш погляд, інструменти
взаємодії між учасниками процесу (див. рис. 2).

Аналізуючи рисунок 2, можна підкреслити, що нау$
ковці постійно в пошуку нових шляхів та методів пере$
дового досвіду та наукових досягнень, розповсюджен$
ня даних про інноваційні розробки, науково$технічної,
економічної та патентної інформації з метою підвищен$
ня рівня знань працівників підприємств АПК.

Також існує багато міжнародних програм в напрямі
наукового та ділового співробітництва в інноваційній
сфері, які сприяють взаємодії міжнародної політичної,
наукової і ділової громадськості з освітніми установа$
ми, науково$дослідницькими інститутами та інновацій$
ними компаніями.

Використання такого інструменту просування тех$
нологій дозволяє учасникам процесу трансферу техно$
логій:

— розширити їх функціональні можливості шляхом
збільшення мережі контактів між особами, що прийма$
ють рішення стосовно угоди про трансфер технологій;

— більш ефективно розвивати ринок трансферу тех$
нологій за допомогою використання своїх ресурсів;

— впровадити нові інформаційно$комунікаційні тех$
нології просування в процес трансферу технологій.

Рис. 1. Стратегічні цілі підприємств агропромислового комплексу

Джерело: складено авторами.

______________________________
1 "Сільське господарство 4.0" є орієнтованим на використання екологічно чистих природних ресурсів (сонце, морська вода),

передових інноваційних технологій розумного, точного землеробства, зокрема генетичної модифікації, нанобіотехнологій, позаг�
рунтового вирощення рослин і вертикального землеробства (на основі гідро�, аква� і аеропоніки), а також складних технологічних
систем супутникової навігації, роботів, безпілотних літальних апаратів/дронів, 3D друку продуктів харчування, Інтернету речей,
блокчейну тощо.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Таким чином, аналіз глобальних технологічних
трендів свідчить, що головною тенденцією найближ$
чих наступних років є використання інформаційно$
комунікаційних технологій у всіх сферах життя та
економіки. Тому нові інформаційно$комунікаційні
технології просування у процесі трансферу техно$
логій є невід'ємною частиною світової економіки, яка
не тільки забезпечує найбільш ефективне функціону$
вання світових ринків, а й виконує роль локомотива у
розвитку світової економіки.

Очікувана користь від застосування інформацій$
но$комунікаційних технологій та використання інно$
ваційних маркетингових інструментів інноваційного
розвитку підприємств агропромислового комплексу —
це технології відновлювальної енергетики, розумні
технології, автономні транспортні засоби, біопласти$
кова продукція, технологічні процеси очищення води,

термічні і біологічні технології перероблення відходів
тощо.

У подальших дослідженнях постає необхідність у
вивченні передачі технологій за формою "ноу$хау, уго$
ди на придбання (передання) технологій", що стримує
широке впровадження новітніх технологій.
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ACTIVATION OF THE DOMESTIC BOND MARKET AS A TOOL TO INFLUENCE THE UKRAINIAN
ECONOMY

У статті розглянуто ринок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) як інструмент впливу на

економіку України. Досліджено роботу ОВДП на ринку цінних паперів в України та практичний досвід з

випуску та безпосередньо обігу облігацій внутрішніх державних позик України. Обгрунтовано напрями

інституційних змін ринку облігацій внутрішніх державних позик в Україні та визначено важливі чинниW

ки, що впливають на випуск та обіг державних цінних паперів. Визначено головні структурні фактори

які впливають на вартість та всі можливі ризики (інфляційні, платоспроможності держави, валютні, поW

літичні). Досліджено співвідношення державного боргу до ОВДП як фактор впливу на економіку УкраїW

ни. Відображене законодавче спрямування на розвиток та функціонування облігацій внутрішніх дерW

жавних позик України та доведено їх актуальність на сьогодні. Виокремлено причини стрімкого зросW

тання зацікавлення з боку іноземних інвесторів щодо облігацій внутрішніх державних позик саме УкраїW

ни. Проведено аналіз купівлі ОВДП різними групами інвесторів та динаміки обсягу емісії державних обW

лігацій. Розглянуто кореляцію таких складових елементів, як боргові зобов'язання держави з розміщенW

ням боргових цінних паперів на ринку. Проаналізовано доцільність купівлі ОВДП інвесторами з подальW

шою їх реалізацію на ринку цінних паперів, переваги і недоліки розміщень Україною ОВДП та вплив на

економічні процеси. Зроблено висновок, що одним із головних питань залишається використання дерW

жавою інвестицій, які доцільно спрямовувати на заходи та програми, результатом яких буде ріст реальW

ного сектору економіки на товари, які мають додану вартість, що в свою чергу буде відображати позиW

тивний ріст економіки країни.

In the article the relevance of this study, the systematic and gradual activation of the domestic government

bond market (IGLBs) in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Багаторічна еволюція фондового ринку розкрила

світові потенціал багатьох фінансових інструментів і
зумовила появу нових видів цінних паперів. Україна —
це відносно молода незалежна держава, що має свій
внутрішній фондовий ринок зі своїми правилами, які
грунтуються на міжнародних стандартах. Український
уряд досить використовує фондовий ринок для вирішен$
ня питань погашення дефіциту бюджету, залучення
коштів для інвестування певних інвестиційних проєктів
тощо. На сьогодні кредитування і власні кошти
підприємств, установ та організацій не в змозі повною
мірою забезпечити фінансування інвестиційних про$
ектів. Не менш гострою є і проблема реалізації тих про$
ектів, для яких передбачено підтримку місцевих і дер$
жавного бюджетів. У періоди 2008—2009 рр. та 2013—
2014 рр., Україна характеризувалася як держава із не
стабільною економікою. На відміну від розвинених євро$
пейських країн, команди українського уряду прийма$
ють невдалі антикризові рішення для відновлення по$
зитивної динаміки економічного розвитку країни.

Саме через ці неефективні економічні рішення, пер$
спективний український бізнес почав свій спад, але це
стало поштовхом для українських підприємців бути
обачнішими та ретельно стежити за макроекономічни$
ми показниками країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні й практичні аспекти функціонування та
розвитку ринку державних цінних паперів загалом та
облігацій зокрема представлено в дослідженнях вітчиз$
няних науковців, серед яких: О. Барановський, А. Біло$
конь, Т. Вахненко, А. Вєтохін, З. Воробйова, Р. Гладей,
М. Єрмошенко, В. Козюк, В. Корнєєв, Г. Кучер, І. Лю$

The article forms an understanding of the work of IGLBs in the securities market in Ukraine and practical

experience in the issuance and direct circulation of domestic government bonds of Ukraine.

The directions of institutional changes in the market of domestic government bonds in Ukraine are

substantiated. Important factors influencing the issue and circulation of government securities have been

identified.

The main structural factors that affect the cost and all possible risks (inflation, solvency of the state, currency,

political). The ratio of public debt to IGLBs as a factor influencing the economy of Ukraine is studied.

The legislative orientation on the development and functioning of domestic government bonds of Ukraine is

reflected in their relevance to date.

The role and place of IGLBs in the country's economy and the direct consequences of market confessions in

the securities market. The ratio of foreign financial institutions to debt securities of Ukraine is their share in the

total portfolio. Explain the reason for the rapid growth of interest from foreign investors in domestic government

bonds in Ukraine. The analysis of IGLBs purchase by different groups of investors is carried out. Attention is paid

to the participation of various entities in investing funds in government securities, identified risky activities for

such a policy. An analysis of the dynamics of the volume of government bond issues.

The correlation of such components as debt obligations of the state with the placement of debt securities on

the market is considered. The expediency of IGLBs purchase by investors with their subsequent sale on the

securities market is analyzed. Advantages and disadvantages of IGLBs placement in Ukraine and impact on

economic processes.

The result of Ukraine's restructuring of IGLBs debt to foreign investors: a political decision. Identification of

the direct relationship between public debt management of Ukraine and the rational placement of IGLBs on the

market. Research of enterprise bonds as one of the ways to form the loan capital of the day of domestic

entrepreneurs.

Ключові слова: боргові цінні папери, ОВДП, державний борг, державні запозичення, реструктуризація, інве�
стиції, дефіцит державного боргу.

Key words: debt securities, IGLBs, public debt, government borrowings, restructuring, investments, public debt
deficit.

тий, Я. Міркін, Р. Рак, С. Лосєв, Т. Нічосова, А. Нурпеї$
сова, Б. Рубцов, Б. Самородов, Ю. Семерніна, О. Сисоє$
ва, І. Школьник, А. Якуніна та інші.

МЕТОЮ СТАТТІ
Метою статті є визначення переваг та недоліків

активізації ринку облігацій внутрішньої державної по$
зики як інструменту впливу на економіку України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ринок державних цінних паперів — важлива інстру$
мент фінансового ринку країни. Для кожної країни ха$
рактерна своя специфіка емісії та розповсюдження дер$
жавних цінних паперів, зумовлена особливостями істо$
ричного й економічного розвитку країни та ринку по$
зикових капіталів. Актуальність дослідження держав$
них облігацій обумовлена тим, що державні облігації
вважаються безризиковими борговими інструментами,
проте, є носіями суверенного ризику. Державні облігації
необхідно досліджувати не тільки з точки зору їх вико$
ристання в якості найменш ризикового об'єкта інвесту$
вання, але і з позицій виникнення первинних кредитних
ризиків фінансового ринку. Відповідно до п. 3 ст. 10 За$
кону України від 23 лютого 2006 року № 3480$IV "Про
цінні папери і фондову біржу" (далі — Закон № 3480)
"облігації внутрішніх державних позик України (далі —
ОВДП) — це державні цінні папери, що розміщуються
виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтвер$
джують зобов'язання України щодо відшкодування
пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з
виплатою доходу відповідно до умов розміщення об$
лігацій. Номінальна вартість облігацій внутрішніх дер$
жавних позик України може бути визначена в іноземній
валюті" [1].
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Фінансові тенденції України 2019 року характери$
зуються значним збільшенням популярності державних
цінних паперів в іноземних інвесторів.

У розпорядженні у іноземців знаходяться облігації
внутрішньої державної позики на суму 125,34 млрд грн.
Пакет цінних паперів, який еквівалентний 4.5 млрд дол.
США і належить іноземцям, є рекордним для України,
це 12% від загального обсягу держоблігацій, що пере$
бувають в обігу.

Ресурси для фінансування держбюджету залуча$
ються за допомогою різних механізмів, як$от: запози$
чення, фінансування за активними операціями, надход$
ження від приватизації державного майна. Державні за$
позичення здійснюються у формі залучення кредитів,
позик; із використанням інших форм заборгованості,
боргових цінних паперів. Кошти на основі кредитних
операцій зазвичай надаються уряду національними й за$
рубіжними банками. Ресурс із метою забезпечення
фінансування держбюджету може також залучатися
шляхом запозичень від міжнародних фінансових орга$
нізацій, іноземних органів управління та з інших дже$
рел.

Зростання державних запозичень, як правило, є на$
слідком підвищення фіскальних ризиків, зокрема по$
мітного збільшення видатків державного бюджету, бюд$
жетної підтримки державних корпорацій; утримання
тарифів на енергоносії, що істотно відрізняються від
ринкових цін; використання системи оподаткування,
недостатньо орієнтованої на підтримку економічного
зростання; розбалансування дохідної й витратної час$
тин державних соціальних фондів. Значний вплив чинять
зміни в грошово$кредитній сфері (курсу національної
валюти, рівня інфляції, процентних ставок на фінансо$
вому ринку). Протягом 2012—2019 рр. переважна час$
тина ресурсу для фінансування державного бюджету
України залучалася шляхом здійснення запозичень, зде$
більшого розміщення боргових цінних паперів, що при$
звело до нарощення державного боргу (рис. 1). Забор$
гованість уряду за борговими цінними паперами досяг$
ла максимуму у 2013 р. — 81,83 % державного боргу. На
інші джерела фінансування держбюджету у структурі
запозичень (перед банківськими установами, МФО, іно$
земними органами управління та іншими позичальника$
ми) припадала порівняно незначна її частка.

У 2014—2015 рр. частина запозичень у формі розм$
іщення державних цінних паперів була замінена на по$
зики від МФО, в т. ч. МВФ, іноземних органів управлін$
ня. Їхня частка у 2013 р. становила 17,56 % загального
обсягу державного боргу, у 2014 р. — 22,55, у 2015 р. —
30,80 %. Починаючи з 2016 р. частка боргових цінних
паперів у фінансуванні державного боргу збільшуєть$
ся, натомість зменшилася заборгованість перед МФО,
зокрема МВФ [2].

Водночас зросла заборгованість перед іноземними
органами управління. Частка державного боргу у націо$
нальній валюті збільшилась на 2 в. п., а частка держав$
ного боргу з фіксованою ставкою — на 1,1 в.п за І пів$
річчя 2018 року, а станом на 30.06.2018 р. середньозва$

жений строк до погашення становив 8,1 року та
зменшився порівняно з кінцем 2017 року. Це по$
яснюється зміною переваг інвесторів у державні
цінні папери на фоні загальної волатильності на
міжнародних ринках та збільшення облікової
ставки НБУ.

Облігації внутрішньодержавних позик мають
номінальну вартість 1 000 грн, також можуть
бути визначені в іноземній валюті. Ці позики по$
діляються, як відомо, на довгострокові (понад
п'ять років), середньострокові (від одного до п'я$
ти років) та короткострокові (до одного року).

Станом на 2020 р. всього в обігу знаходиться
близько 816 млн облігацій. Найдавніші випущені
позики з'явилися 30.12.2009 р. у кількості 3 950 млн,
що становить 0,61% у загальному пакеті обсягу

облігацій. У квітні 2019 р. було здійснено погашення по$
зик, виданих як у гривні, так і у валюті. Із 2009 р. відбу$
лися великі зміни щодо розміру випуску внутрішньодер$
жавних облігацій. Від загальної суми облігацій, які нині
знаходяться в обігу, найменшу частку було випущено в
2011 р. — 1000 тис шт. (0,2%), у 2012 р. — 1 099 тис шт.
(0,2%) та в 2009 р. — 3 950 тис шт. (0,6%). Найбільшу
кількість внутрішньодержавних облігацій країна випу$
стила в 2014 р. — 80 826,5 тис шт. (12,4%), у 2016 р. —
145 573,4 тис шт. (22,4%) та найзначніша частина була емі$
тована в 2017 р. — 309 176,5 тис шт. (47,6%). Вже 2018 та
2019 роки кількість значно зросла та продовжує с гео$
метричною прогерсією [4].

За результатами розміщення облігацій внутрішньої
державної позики в 2018 році, до державного бюджету
було залучено близько 167,7 млрд грн. Водночас, номі$
нальний розмір боргу збільшився на 171,5 млрд грн Фак$
тичне співвідношення залучених коштів до номіналу ста$
новить 97,8%. Цей факт свідчить про відносно низький
рівень використання дисконтних облігацій та облігацій
з глибоким дисконтом з метою реструктуризації купон$
них платежів на пізніші періоди. Схожа ситуація також
спостерігалась, що в 2019 р. так по сьогодні.

Державні запозичення станом за перші шість місяців
цього 2019 р. за загальним фондом державного бюдже$
ту склали близько 241,7 млрд грн. Водночас платежі з
погашення державного боргу станом на 1 липня 2019
року становили 211,0 млрд гривень.

Від розміщення ОВДП на фінансування Державно$
го бюджету залучено 185,6 млрд грн (на 101,5 млрд грн
більше, ніж за відповідний період минулого року). Зок$
рема цього року було випущено облігацій внутрішньої
державної позики (ОВДП) у гривні на 120,2 млрд грн, у
доларах — на 2,2 млрд доларів, у євро — на 0,2 млрд
євро. Досить значне збільшення вкладень в ОВДП, по$
в'язано з тим, що нерезиденти збільшили свій портфель
ОВДП за 2019 рік більше ніж у 9 разів (з 6,3 млрд грн до
57,2 млрд грн), що сприяло покращення макроекономі$
чної стабільності. Також не останню роль в покращенні
макроекономічної стабільності відіграло приєднання
України до мережі міжнародного центрального депо$
зитарію цінних паперів Clearstream.

Станом на 01.04.2019 р. для позик був зафіксований
найбільший номінальний середній рівень дохідності роз$
міром 16%. Інша ситуація спостерігається для позик
розміщених у 2017 році, номінальна дохідність яких
склала 8,4%. Таку динаміку середнього номінального
рівня дохідності за роками для ОВДП, що знаходяться
в обігу станом на 01.04.2019 р., зображено на рисунку 2.

Слід зауважити, що облігації країни розповсюджу$
ються не тільки всередині країни, а й за її межами. На
сьогодні облігації зовнішньодержавних позик поділя$
ються на звичайні ОЗДП, державні деривативи та ОЗДП
під гарантією США. Всі папери зовнішньодержавних
позик видані у доларах США.

Облігації зовнішньодержавних позик мають у се$
редньому 7,75% ставки купону. ОЗДП під гарантією
США мають у середньому ставку купону розміром 1,8%.

Рис. 1. Динаміка показників державного боргу та забов'язань
за борговими цінними паперами протягом 2012—2019, млрд, грн

Джерело: [2].
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Більша частина облігацій була видана на основі
ОЗДП у 2015 р. у розмірі 11 467 млн дол. Державні
деривативи були видані у 2015 р. під нульову
ставку купону сумою 3 239 млн дол. Під гаран$
тією США видавалися облігації з 2014 р. до 2016 р.
сумою в 1000 млн дол. щороку [9]. Із кожним
роком зобов'язання зростають, досягаючи
23 056 млн дол. у 2019 р. Динаміку зобов'язань за
зовнішньодержавними облігаціями України на$
ведено на рисунку 2.

Окрім державного сектору ринку облігацій,
заслуговує уваги роль та вплив облігацій
підприємств на динаміку розвитоку загального
ринку облігацій. Облігації підприємств є один зі
способів формування позикового капіталу. Ос$
новою якого є коротко— та довгострокові
банківські кредити, інші боргові цінні папери. Ці
облігації можуть випускати не тільки підприєм$
ства різних форм власності, а й об'єднання
підприємств, акціонерні та інші товариства.

Показники загального обсягу державних запози$
чень відображають не лише зобов'язання, розміщені
протягом поточного року, а й позики, не погашені в по$
передні періоди. Навантаження на держбюджет зрос$
тає, коли центральний уряд бере на себе фінансування
неспецифічних бюджетних операцій, як$от: бюджетна
підтримка державних корпорацій, окремих державних
установ, державних соціальних фондів, а також місце$
вих органів державного управління. Ці операції зазви$
чай не призводять до збільшення дефіциту, проте по$
требують розширення фінансування держбюджету
шляхом збільшення запозичень. Державні запозичення
зростають також у разі збільшення фінансування зобо$
в'язань, пов'язаних із наданням державних гарантій
суб'єктам господарської діяльності (резидентам і нере$
зидентам).

Одним із головним кроком для стабілізації економ$
ічного стану в Україні є реструктуризація зовнішньої
заборгованості. Для цього необхідним було звернення
до МВФ для співпраці в рамках програми "стенд$бай" у
розмірі 17,5 млрд доларів США, підкріпленої додатко$
вою фінансовою підтримкою, яку надали Група Світо$
вого банку (ГСБ), Європейський Союз, США та інші
партнери. Згідно з цією програмою фінансування нада$
валось під зобов'язання зі здійснення реформ, включа$
ючи вимогу про зміцнення державних фінансів із дове$
денням розміру державного боргу до більш прийнятно$
го рівня.

Водночас офіс управління державним боргом Украї$
ни направив свою діяльність на ліквідацію величезного
дефіциту фінансових ресурсів спричинених кризовими
явищами в країні.

Дослідники виокремили чотири проблемні зони в
економіці країни: визначення результатів аукціонів за
бюджетним дефіцитом, а не ринковою ціною; комуні$
кація з інвесторами; фрагментація боргових інстру$
ментів і однорідність контингенту інвесторів.

Офіс управління державним боргом України визна$
чав граничний рівень дохідності облігацій для аукціонів
на основі спроможності здійснювати погашення боргу,
прагнучи звести до мінімуму вплив на дефіцит держав$
ного бюджету. Проте це не вплинуло на граничний
рівень дохідності, він залишався нижчим від ринкової
ставки відсотка, що обмежувало прихильність інвес$
торів. З січня 2017 року офіс почав пошук банків, яких
змогло б зацікавити вкладення своїх коштів в ОВДП у
гривні.

Регулярні зустрічі представників влади з первинни$
ми лідерами сприяли налагодженні каналу двосторон$
нього спілкування з питань планів проведення аукціонів
та в оцінюванні попиту. Також офіс управління держав$
ним боргом розміщував державні цінні папери за рин$
ковими ставками відсотка, що посилювало зацікав$
леність інвесторів.

Кількість невдалих аукціонів з розміщення ОВДП у
національній валюті поступово знизилася з 63% у пер$
шому півріччі 2016 року до 19% наприкінці 2017 року:
аукціони закріпились і розпочалося зближення підходів
офісу та учасників ринку.

Це сприяло підвищенню впевненості в аукціонах та
дало змогу владі краще планувати квартальний графік
розміщення ОВДП. Надалі міністерство дедалі краще
дотримувалось установленого графіка, що посилювало
довіру до нього; у свою чергу, це спонукало банки актив$
ніше виходити на первинний ринок.

У 2018 році, наступними кроком Уряду стало ви$
вчення можливостей розширення контингенту інозем$
них інвесторів шляхом надання іноземним банкам, при$
сутнім на внутрішньому ринку, можливості випускати
кредитні ноти (CLN) та глобальні депозитарні ноти
(GDN). Це дало змогу інвесторам$нерезидентам купу$
вати цінні папери в національній валюті без прийняття
на себе ризику неконвертованості валюти за ними та
уможливило торгівлю ними за межами України.

Далі розпочалися переговори з організацією
Clearstream про надання доступу до державних цінних
паперів України. Ця організація здійснює післяпродаж$
не обслуговування цінних паперів. Крім того, була роз$
глянута можливість випуску глобальної облігації в на$
ціональній валюті як результативний інструмент марке$
тингу для залучення іноземних інвесторів.

Вже в 2020 році Україна запропонувала одну з най$
вищих у світі номінальних відсоткових ставок одно$
річних облігацій. На ОВДП аукціоні, який був проведе$
ний 14.01.2020 р., попит на облігації щонайменше вдвічі
перевищував пропозицію, а за результатами проведен$
ня їх розміщень до державного бюджета було залучено
понад 6 млрд грн.

Проте є суперечки серед експертів щодо того, який
вплив матимуть вказані інвестиції на українську еконо$
міку. Одні стверджують, що жити в борг — світова тен$
денція, оскільки так роблять всі розвинені країни, за$
лучення спекулятивного капіталу є робочим інструмен$
том, який використовується в багатьох країнах, а вли$
вання інвестицій оздоровлює українську економіку.
Інші переконані, якщо іноземні інвестори не планува$
тимуть більше повторно вкладати в України, тим сами$
ми будуть віводити гроші за кордон, на валютному рин$
ку України виникне надмірна пропозиція гривні й над$
мірний попит на валюту, що може призвести до деваль$
вації та великих економічних проблем.

Одним із позитивних наслідків залучення іноземно$
го капіталу через розміщення ОВДП є зміна структури
державного боргу. Зменшення відсотку боргу держави
у валюті, за рахунок того, що іноземці скуповують грив$
неві облігації веде до покращення економічного стану
економіки країни, її стійкості від зовнішніх чинників та
підвищення кредитного рейтингу країни. Також вели$

Рис. 2. Динаміка росту зобов'язань за облігаціями
зовнішньодержавних позик у 2014—2019 рр.

Джерело: [2].
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кий попит на ОВДП надає можливість зменшувати став$
ки дохідності та залучати кошти на довший строк, що в
свою чергу знижує навантаження на бюджет за випла$
тами.

Негативним фактором є викуп ОВДП українськими
банками, адже замість кредитування реального секто$
ру економіки, українські банки вкладаються в ОВДП,
тому що такі інвестиції характеризуються меншим ри$
зиком та гарантуються державою. З огляду на частку
участі банків у придбанні ОВДП, вони можуть суттєво
впливати на збільшення ажіотажного попиту на ОВДП.
Як відомо, саме ажіотажний попит є передвісником
можливої економічної бульбашки, роздування якої за$
вершується корегуванням до справедливої ціни, панікою
інвесторів та лавиною продажів з подальшим падінням
ціни. Серед експертів наразі немає єдиної думки щодо
наявності або відсутності ефективних запобіжників у
транзакціях з ОВДП від подібних несприятливих подій
[6].

Негативний вплив на український бізнес у 2019 році
був визваний коливанням валют, яке було спричинене
збільшенням маси іноземної валюти, яку нерезиденти
почали активно продавати для подальшого викупу грив$
невих облігацій. Більшість експортери, які закладали
курс гривні до долара в межах 27 28 грн за долар, суттє$
во втратили на валютних коливаннях, а деякі так і не
запустили виробництво через конкурентів з інших країн,
для яких наш ринок став різко привабливим та які поча$
ли завозити сюди свою продукцію.

ВИСНОВКИ
Одним з головних питань залишається використан$

ня державою коштів від розміщення вказаних інвес$
тицій. Якщо кошти залучені від розміщення ОВДП не
будуть використовуватися державою для зменшення
наявних боргів, на вирішення інших наявних проблем,
що прямо не впливатимуть на інтенсивне зростання до$
ходів реального сектору, то в майбутньому перед Ук$
раїною постануть нові фінансові проблеми.

Зовсім інша справа, коли отримані кошти будуть
спрямовані на заходи та програми, результатом яких
буде ріст реального сектору економіки на товари, які
мають додану вартість, що в свою чергу буде відобра$
жати позитивний ріст економіки країни З іншого боку,
влада повинна не допустити ймовірну спекулятивну ча$
стину ОВДП, що відкрито покаже негативне відобра$
ження на економіці, але й заведе Україну в "боргову па$
стку".
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Переваги Недоліки 
Для держави 

1. Одні з основних фінансових 
інструментів залучення 
фінансових ресурсів в умовах 
їхньої недостатності.  
2. Засіб покриття державного 
боргу та вирішення проблеми 
ліквідності банків. 
 3. Засіб покращення 
макрофінансової стабільності й 
альтернатива іноземним позикам 
та додаткової грошової емісії 

1. Необгрунтовані бар'єри та ліміти 
функціонування, які створені самими ж 
урядовими наказами.  
2. Відсутність податку на доходи 
фізичних осіб, що в свою чергу 
зменшує обсяг коштів, які йдуть до 
державного бюджету.  
3. Немає гарантії того, що весь 
граничний обсяг ОВДП не викуплять 
спекулянти, які з’являються на ринку 
через встановлення граничного обсягу 
(обмеження) набуття у власність 
облігацій нерезидентами 

Таблиця 1. Переваги та недоліки ОВДП для України
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TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF PRIVATE PENSION FUNDS IN UKRAINE

У статті розглянуто тенденції розвитку недержавних пенсійних фондів (НПФ) з огляду на те, наскільки

важливою є і залишається їх роль у функціонуванні держави, і те, як змінювались і мають у подальшому

трансформуватись виконувані ними складні функції, соціальні та інвестиційні завдання. Виявлено основні

фактори, що вплинули на сучасний стан і розвиток інституту НПФ, виділено та конкретизовано базові

проблеми, які гальмують їх розвиток, проведено аналіз ключових показників їх діяльності.

Основну увагу зосереджено навколо таких важливих проблем та завдань регулювання діяльності

НПФ, як бажана зміна організаційноWзаконодавчого забезпечення їх розвитку, що має підвищити забезW

печити ефективність та надати прозорість процесу функціонування цих фондів, пошук оптимальної конW

струкції пенсійної накопичувальної складової системи, зокрема щодо формування завдань та обгрунтуW

вання її вдосконалення.

The article considers the trends in the development of private pension funds in view of how important is their

role in the functioning of the state today and in future. It describes how the complex of functions, social and

investment tasks performed by them have changed and how they should be further transformed in future. The

main factors that influenced the current state and development of the private pension funds institute have been

identified. The basic problems that hinder the development of nonWstate pension funds are identified and specified.

The review of the dynamics of the main indicators that characterize the activities of private pension funds,

including: basic performance indicators, cost structures, number of participants was made.

The functions of the private pension system are: accumulation of pension contributions, accounting and

maintenance of pension accounts of participants in the private pension system, investing of pension savings and

pension reserves through investment management companies, etc.

The main restraining factors in the development of the private pension funds are: low wages in Ukraine,

informal economy, distrust of Ukrainian citizens about effectiveness of private financial institutions, low financial

and pension literacy of the population, continuous reforming of the national pension system, lack of developed

financial markets for investment activities.

In terms of negative external and internal, economic and demographic factors pension funds as one of the

strengths, potential domestic investors can provide an increase of decent state pension, which is formed by

national pension system.

In the private pension system, the main suppliers of pension reserves for private pension funds are enterprises.

Most companies do not implement social programs that include additional pension benefits for employees, due
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Недержавні пенсійні фонди у системі пенсійного

забезпечення України відіграють важливу роль у фор$
муванні накопичувальної пенсії в підсистемі недержав$
ного пенсійного забезпечення (НПЗ). З кожним роком
зростає навантаження на розподільчу пенсійну систе$
му, яке призводить до зростання внесків працівників до
пенсійного фонду України та дотацій з державного бюд$
жету.

У країнах з високим економічним потенціалом, ви$
соким рівнем заробітних плат, відносною економічною
і політичною стабільністю, розвиненою інфраструкту$
рою фінансового ринку в структурі системи пенсійного
забезпечення переважає накопичувальна складова, в
основному вона формується на добровільному прин$
ципі, що забезпечує високий рівень пенсійних виплат у
порівнянні з пенсійними виплатами в Україні. Подаль$
ша інтеграція української економіки у розвинений світо$
вий економічний простір вимагатиме впровадження су$
часних ринкових механізмів формування індивідуально$
го капіталу, що однозначно передбачатиме необхідність
розвитку накопичувальних пенсійних підсистем.

У національній пенсійній системі очевидним є домі$
нування розподільчої солідарної складової. Більшість
українських пенсіонерів отримують пенсію тільки з
Пенсійного фонду України, що формується в основно$
му з відрахувань працівників, організацій, підприємців і
дотацій з державного бюджету. Попри те, що така під$
система відрізняється відносною простотою організації,
менше залежна від інвестиційних та інфляційних ри$
зиків, розподільча пенсійна підсистема перебуває під
впливом демографічних ризиків, пов'язаних зі старін$
ням населення і збільшенням тривалості життя. Як на$
слідок, виникає дефіцит пенсійного фонду України, що
збільшує фінансове навантаження на державний бюд$
жет і в теперішніх економічних умовах не дає можли$
вості підвищувати рівень пенсійних виплат працюючим
громадянам. Саме тому зростає значення накопичуваль$
них складових системи пенсійного забезпечення Украї$
ни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питань, присвячених стану, пробле$

мам та вдосконаленню діяльності інституту НПФ на
різних етапах розвитку в Україні, було присвячено чи$
мало публікацій, серед них слід виділити роботи таких
авторів: О.П. Коваль, О.В. Чернявська, О.А. Горбунова,
В.В. Павлів, О.Г. Мордвінова, Н.І. Добриніна, В.С. То$
луб'як та ін. [1—3]. Однак НПФ функціонують в умовах
постійних змін, що стосуються не тільки економічних
реалій, законодавчих нововведень, але і самої структу$
ри накопичувальних підсистем. Ці фактори роблять
значний вплив на показники діяльності НПФ, що озна$
чає необхідність подальшого дослідження їх діяльності
та пошуку шляхів підвищення їх ефективності.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є визначення основних завдань роз$

витку інституту НПФ в сучасних реаліях на основі ана$
лізу проблем і динаміки ключових показників їх діяль$
ності.

to lack of proper competition in the labor market. The need to stimulate corporate programs through tax benefits,

tax deductions, the introduction of targeted pension programs with state support for certain categories of citizens

is recommended.

Ключові слова: недержавний пенсійний фонд, система пенсійного забезпечення, ефективність функціону�
вання, активи, розподіл.

Key words: private pension fund, pension system, efficiency, assets, distribution.

Автор поставив такі завдання дослідження:
— розглянути сутність і функції НПФ на сучасному

етапі їх розвитку;
— проаналізувати динаміку основних показників,

що характеризують діяльність НПФ, серед яких: базові
показники діяльності, структури витрат, кількості учас$
ників та ін;

— визначити основні проблеми та завдання розвит$
ку НПФ в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасному понятті недержавний пенсійний фонд

— це організація, виключною діяльністю якої є недер$
жавне пенсійне забезпечення, в тому числі дострокове
недержавне пенсійне забезпечення і обов'язкове пен$
сійне страхування. Така діяльність здійснюється фон$
дом на основі ліцензійних умов провадження діяльності
з адміністрування недержавних пенсійних фондів, ви$
даних Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг [4].

Інститут НПФ досить молодий, початок його фор$
мування визначається введенням в дію закону "Про не$
державне пенсійне забезпечення від 9 липня 2003 р. До$
тепер він зазнав багато змін, що стосуються його орган$
ізаційно$правової форми, розширення функцій, змін в
пенсійних схемах, структурі інвестицій, механізмів фор$
мування накопичень, в складі контролюючих органів та
їх повноважень тощо.

До функцій недержавних пенсійних фондів відно$
сять:

— акумуляцію і мобілізацію коштів пенсійних внес$
ків і заощаджень;

— облік і обслуговування пенсійних рахунків учас$
ників в системі недержавного пенсійного забезпечення
(НПЗ), пенсійних рахунків професійних пенсійних сис$
тем;

— інвестування пенсійних накопичень і пенсійних
резервів через управляючі компанії на підставі догово$
ру довірчого управління в інструменти фінансового рин$
ку, дозволені законодавчо;

— обслуговування актуарних розрахунків [5].
Схема функціонування недержавних пенсійних

фондів включає в себе: компанію з управління актива$
ми, банк$зберігач, вкладники, адміністратори та учас$
ники. Схему функціонування НПФ представлено на ри$
сунку 1.

У процесі аналізування функціонування недержав$
ного пенсійного забезпечення України слід розпочати
з дослідження динаміки зміни загальної вартості активів
недержавних пенсійних фондів, в порівнянні з пенсій$
ними внесками, суми інвестиційного доходу, прибутку
від інвестування активів недержавного пенсійного фон$
ду та суми витрат, що відшкодовується за рахунок пен$
сійних активів. Інформація щодо зміни в часі названих
вище показників функціонування вітчизняного НПЗ
представлено в таблиці 1.

У період з 2014 р. по 2019 р. загальна вартість ак$
тивів недержавних пенсійних фондів зросла на 27,3 % з
2469,2 млн грн до 3143,3 млн грн. Щорічно зростала сума
пенсійних внесків з 1808,2 млн грн до 2160,8 млн грн, що
означає в середньому 9% зростання з кожним наступ$
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ним роком. Водночас пенсійні виплати
зросли більше ніж вдвічі, при тому, що при$
буток від інвестування активів недержав$
ного пенсійних фондів зріс на 65,4%.

Значної уваги привертає динаміка суми
витрат, що відшкодовуються за рахунок
пенсійних активів, середньорічні темпи
приросту даного показника становили
21%, що призвело до зростання в 2,27 ра$
зів за останні шість років.

Зведені показники витрат, що відшко$
довуються, за рахунок пенсійних активів
представлено у таблиці 2.

З даних таблиці 2 бачимо, що протягом
останніх п'яти років всі статті витрат, що
відшкодовуються за рахунок пенсійних ак$
тивів, щорічно зростали, в середньому на
18% в рік. Найбільша частка витрат припа$
дає на винагороду за надання послуг з уп$
равління активами НПФ, а саме, 56,3%, на$
ступна значна частка витрат припадає на

витрати на оплату послуг
з адміністрування НПФ —
29,4%.

Наступним елементом
дослідження діяльності
накопичувальної недер$
жавної пенсійної підсис$
теми є аналізування струк$
тури та динаміки інвесто$
ваних пенсійних активів,
які зведено в таблиці 3.

З даних, представле$
них у таблиці 3, можна
зробити висновок, інвес$
тиційні стратегії українсь$
ких недержавних пенсій$
них фондів є досить про$
стими та консервативними
з низьким рівнем ризику.
Так, найбільша частка ак$
тивів інвестована в цінні
папери, дохід за якими га$
рантовано Кабінетом Мі$
ністрів України, а саме
45,9%, на банківські депо$
зити припадає 38,5% на$
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Рис. 1. Схема функціонування недержавного пенсійного фонду

Джерело: [6].

Станом на кінець року Сер.річ. темп 
приросту, % Показник 

2014 2015 2016 2017 2018 2019  
Загальна вартість активів 
НПФ, млн грн 2469,2 1980,0 2138,7 2465,6 2745,2 3143,3 1,11 

Пенсійні внески, всього,  
млн грн 1808,2 1886,8 1895,2 1897,3 2000,5 2160,8 1,09 

Пенсійні виплати, млн грн 421,4 557,1 629,9 696,3 809,9 947,4 1,21 
Сума інвестиційного доходу, 
млн грн 1266,0 872,2 1080,5 1455,5 1767,7 2200,0 1,19 

Прибуток від інвестування 
активів недержавного 
пенсійного фонду, 
млн грн 

1095,0 657,0 834,8 1183,9 1440,5 1810,9 1,18 

Сума витрат, що 
відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів, млн грн 

171,0 215,2 245,7 271,5 327,2 389,1 1,21 

Частка витрат, що 
відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів у сумі 
інвестиційного доходу 

13,51 24,67 22,74 18,65 18,51 17,69 - 

Таблиця 1. Динаміка базових показників функціонування недержавного пенсійного
забезпечення в Україні

Джерело: складено авторами із застосуванням даних Нацкомфінпослуг [7].

Станом на кінець року 
Середньо-
річний темп 
приросту, % 

Питома вага 
кожної 

статті витрат 
станом  
на кінець 

2019 р. (%) 

Витрати 

2015 2016 2017 2018 2019   
Витрати на оплату послуг з 
адміністрування НПФ, млн грн 

54,8 63,6 73,4 92,6 114,2 1,23 29,4 

Винагорода за надання послуг з 
управління активами НПФ, млн грн 

137,9 150,7 160,6 187,8 219,1 1,14 56,3 

Оплата послуг зберігача, млн грн 11,3 12,8 15,1 18,4 22,7 1,20 5,8 
Оплата послуг з проведення планових 
аудиторських перевірок НПФ, млн грн 

2,1 3,2 4,3 5,3 6,9 1,38 1,8 

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням 
операцій з пенсійними активами, які 
надаються третіми особами, млн грн  

3,0 3,2 3,5 4,1 4,8 1,15 1,2 

Оплата інших послуг, надання яких 
передбачено чинним законодавством з 
недержавного пенсійного забезпечення, 
млн грн 

6,1 12,2 14,6 19,0 21,4 1,73 5,5 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за 
рахунок пенсійних активів, млн грн 

215,2 245,7 271,5 327,2 389,1 1,18 100,0 

Таблиця 2. Динаміка структури витрат недержавних пенсійних фондів,
що відшкодовуються, за рахунок пенсійних активів

Джерело: складено авторами із застосуванням даних Нацкомфінпослуг [7].
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ступними за розмірами є інвестиції в облігації
українських підприємств — 7,5%.

Аналізування динаміки кількості учас$
ників підсистеми недержавного пенсійного за$
безпечення дасть можливість визначити пер$
спективи її розвитку, популярність серед на$
селення, відношення отримувачів пенсій до
кількості. Динаміка кількості учасників недер$
жавних пенсійних фондів представлена в таб$
лиці 4.

З даних таблиці 3 бачимо, що щорічно зро$
стала. Як кількість учасників, так і кількість от$
римувачів пенсійних виплат. Так, протягом пе$
ріоду з 2015 р. — 2019 р. на одного отримува$
ча накопичувальної пенсії припадає 9—10
учасників недержавних пенсійних фондів.
Проте є проблема, і суть її в такому, у 2019 р.
внески 874,6 тис. осіб протягом року становили
2160,8 млн грн, при тому, що виплати 83,9 тис. осіб ста$
новили 947,4 млн грн. При збереженні такої тенденції
пенсійна система України третього рівня скоро буде не
здатна нести відповідальність перед своїми вкладниками.

Порівняльний аналіз пенсійних систем США і Ук$
раїни, проведений у [8] та представлений в науковій
роботі [9], показав, що громадяни США можуть отри$
мувати пенсію, яка в декілька разів більша за базову дер$
жавну. Причиною цього є переважання добровільної
накопичувальної пенсійної підсистеми в системі пен$
сійного забезпечення в США, різноманітності корпора$
тивних пенсійних схем, індивідуальних пенсійних ра$
хунків у банках, страхових компаніях, пайових фондах,
брокерських компаніях.

Попри поліпшення кількісних показників, на шляху
розвитку НПФ в Україні є багато перешкод економіч$
ного, організаційного, правового, психологічного ха$
рактеру. Основними стримуючими факторами у розвит$
ку інституту НПФ є:

— низький рівень зарплат в Україні, так середня за$
робітна плата у 2019 р. становила 10497 грн [10];

— тіньова економіка (зокрема зважаючи на те, що
за результатами опитування КМІС у 2018 р. рівень тіньо$
вої економіки становив 47,2%) [11];

— недовіра українських громадян до фінансових
інститутів і до НПФ зокрема, особливо в умовах довго$
строкових вкладень заощаджень при змінній кон'юнк$
тури на фінансовому ринку;

— низька фінансова та пенсійна грамотність насе$
лення, а також відсутня традиція відповідальності гро$
мадян за планування майбутньої пенсії;

— постійне реформування пенсійної системи і, зок$
рема, останні зміни в системі обов'язкових накопичень,
посилює недовіру громадян, дискредитує саму ідею обо$
в'язкових накопичень державою;

— вузький сегмент інвестиційних можливостей
інституту НПФ в Україні, що не дозволяє підвищувати
прибутковість фінансових інструментів тощо.

Подальший розвиток інституту НПФ безпосередньо
залежить від майбутньої моделі пенсійної накопичу$
вальної системи. Існують різні думки щодо формуван$
ня її конструкції: деякі експерти закликають не вводи$
ти обов'язковий накопичувальний компонент і пропо$
нують перейти лише на добровільну накопичувальну
систему; інші залишаються прихильниками обов'язко$
вої та добровільної її складової.

На погляд авторів, необхідно розвивати добровільну
накопичувальну систему, проте в сформованих еконо$
мічних реаліях це передчасно. Введення накопичуваль$

Станом на кінець року, млн грн 

Серед-
ньоріч-
ний темп 
при-

росту, % 

Питома вага 
кожної 
статті 
витрат 

станом на 
кінець 

2019 р. (%) 

Витрати 

2015 2016 2017 2018 2019   
Грошові кошти, розміщені на вкладних 
(депозитних) банківських рахунках 780,7 884,2 1083,3 985,5 1 210,8 1,05 38,5 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
Кабінетом Міністрів України 675,2 875,8 1004,9 1263,50 1 443,5 1,31 45,9 

Облігації підприємств, емітентами яких є 
резиденти України 266,3 200,8 202,4 298,6 236,7 0,81 7,5 

Акції українських емітентів 65,2 15,7 11,3 43,8 42,7 0,70 1,4 
Об’єкти нерухомості 72,2 86,0 62,6 47,3 86,8 1,04 2,8 
Банківські метали 13,5 8,7 10,1 9,8 5,0 0,81 0,2 
Кошти на поточному рахунку 17,3 18,5 22,2 18,5 4,7 0,78 0,1 
Активи не заборонені законодавством 
України 25,7 22,3 24,0 26,2 26,2 1,00 0,8 

Дебіторська заборгованість 63,9 26,2 41,8 48,3 72,3 1,01 2,3 
Акції іноземних емітентів - 0,5 3,0 3,7 3,0 1,82 0,1 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими радами відповідно до 
законодавства 

- - - 0,0 11,6 0,00 0,4 

Загальна вартість активів 1980,0 2138,7 2465,6 2 745,2 3 143,3 1,05 100 

Таблиця 3. Динаміка та структура інвестованих активів недержавних
пенсійних фондів в Україні

Джерело: складено авторами із застосуванням даних Нацкомфінпослуг та Проєкту USAID "Трансформація фінансового секто�
ру" [7].

Станом на кінець року 
Середньо-
річний темп 
приросту, %Показник 

2015 2016 2017 2018 2019  
Загальна кількість учасників, 
тис. осіб 836,7 834,0 840,8 855,3 874,6 1,05 

Учасники, які отримують 
пенсійні виплати, тис. осіб 82,2 81,3 78,8 81,3 83,9 1,04 

Відношення кількості 
учасників до отримувачів 
пенсійних виплат 

10,18 10,26 10,67 10,52 10,42 - 

Таблиця 4. Динаміка кількості учасників недержавних
пенсійних фондів

Джерело: складено авторами із застосуванням даних Нацкомфінпослуг
та Проєкту USAID "Трансформація фінансового сектору" [7].
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ної складової в системі обов'язкового пенсійного забез$
печення має ряд переваг, пов'язаних з централізованим
механізмом збору пенсійних відрахувань, системою дер$
жавного гарантування накопичень, діючими програма$
ми співфінансування та ін.

Слід зазначити, що в системі недержавного пенсій$
ного забезпечення, основними постачальниками коштів
пенсійних резервів для НПФ є підприємства. Однак на
сьогоднішній день більшість підприємств не впроваджу$
ють соціальні програми, які включають додаткове пен$
сійне забезпечення співробітників, через відсутність
належної конкуренції на ринку праці. Необхідним є сти$
мулювання корпоративних програм через податкові
пільги, податкові відрахування, введення цільових про$
грам пенсійного забезпечення з державною підтримкою
окремих категорій громадян і ін.

Важливим завданням є вдосконалення законодавчої
бази, зокрема розширення інвестиційних можливостей
у довгострокові проєкти, посилення ролі державного
регулювання і саморегулювання, підвищення ефектив$
ності, прозорості діяльності самих недержавних пен$
сійних фондів.

ВИСНОВКИ
В умовах негативних зовнішніх і внутрішніх економіч$

них та демографічних факторів не можна недооцінювати
роль інституту недержавних пенсійних фондів як одного
з сильних, потенційних внутрішніх інвесторів, такого, що
здатний забезпечити гідну прибавку до державної пенсії,
що формується в системі пенсійного забезпечення.

В умовах низьких доходів громадян, відсутності куль$
тури планування пенсій, недовіри до фінансових інсти$
тутів і самої пенсійної накопичувальної підсистеми, що
знаходиться в процесі постійного вдосконалення, вини$
кає необхідність змін законодавства, посилення ролі дер$
жавного регулювання та саморегулювання на ринку не$
державного пенсійного забезпечення, підвищення ефек$
тивності та прозорості діяльності самих фондів, вдоско$
налення конструкції накопичувальної підсистеми.

Вдосконалення обов'язкової накопичувальної скла$
дової неможливо домогтися без державної участі, про$
світницької роботи серед населення та роботодавців і
надалі — переходу до добровільності вибору такої сис$
теми. У системі недержавного пенсійного забезпечення
перш за все необхідним є стимулювання корпоративних
програм через податкові пільги, податкові відрахуван$
ня, введення цільових пенсійних планів з державною
підтримкою окремих категорій громадян, виховання
самостійного планування та відповідальності за форму$
вання майбутніх пенсій у громадян.
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DEVELOPMENT OF THE STRATEGIC MANAGEMENT MECHANISM OF THE REGIONAL
INDUSTRIAL COMPLEX

У статті зазначено, що промисловий комплекс — це цілісна сукупність взаємозв'язаних виробничих

підприємств на відповідній території.

Обгрунтовано необхідність розробки механізму стратегічного управління промисловим комплексом

регіону, яка обумовлена тим, що процес управління здійснюється з боку державних та регіональних

органів влади, інтереси яких не збігаються, що викликає ряд негативних явищ.

Метою статті є розроблення механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону.

У складі механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону запропоновано виділиW

ти три блоки: система стратегічного управління промисловим комплексом регіону, об'єкт стратегічного

управління промисловим комплексом регіону та методи стратегічного управління промисловим компW

лексом регіону.

Визначено учасників та функції стратегічного управління промисловим комплексом регіону з позиції

державного та регіонального управління. Показано роль промислових підприємств. Окремими завданW

нями є ідентифікація дефініції "промисловий комплекс", аналіз процесу державного та регіонального

стратегічного управління промисловим комплексом регіону та визначення проблем при реалізації управW

ління промисловим комплексом. Особливо важливим завданням стратегічного управління промислоW

вим комплексом на рівні регіону є правильне визначення пріоритетів регіонального розвитку, з врахуW

ванням всіх факторів, що на нього впливає, та державних цілей.

Перевагами створеного механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону є враW

хування інтересів всіх учасників процесу, виключення дублювання функцій управління і вирішення завW

дань з використанням найбільш ефективних методів управління.

Запропонований механізм стратегічного управління промисловим комплексом регіону можна буде

використовувати в будьWякому регіоні країни, попри його територіальні, економічні, технологічні, соцW

іальні та демографічні особливості.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Промисловий комплекс є одним з системоутворю$

вальних елементів як регіональної, так і національної
економічної системи. Через недосконалість механізму
державного та регіонального стратегічного управління
промисловим комплексом виникає безліч негативних
явищ які впливають на розвиток регіону. Це призводить
до дублювання управлінських функцій, збільшення ви$
трат на обслуговування адміністративного та управлі$
нського персоналу та уповільнення процесів інтеграції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Проблеми стратегічного управління промисловим

комплексом регіону розглядались у наукових працях як
зарубіжних вчених: Б.З. Мільнера, В. Ізарда, так і вітчиз$
няних: М.М. Колосовського, М.І. Шраг, К.О. Кузнєцо$
ва, А.Г. Мазура. Було розроблено загальні принципи та
рекомендації щодо управління промисловим комплек$
сом регіону [5; 6], а також інструменти для прийняття
стратегічних управлінських рішень [8; 10]. Недостатньо
дослідженими на сьогодні залишається механізм стра$
тегічного управління промисловим комплексом регіо$
ну, адже управління відбувається як зі сторони держа$
ви так і з боку регіональної влади. Тому особливого зна$
чення набуває розробка механізму стратегічного управ$
ління промисловим комплексом регіону.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є розроблення механізму стратегічно$

го управління промисловим комплексом регіону. Окре$
мими завданнями є ідентифікація дефініції "промисло$
вий комплекс", аналіз процесу державного та регіональ$
ного стратегічного управління промисловим комплек$
сом регіону та визначення проблем при реалізації уп$
равління промисловим комплексом.

The article states that an industrial complex is an integral set of interconnected production enterprises in the

relevant territory.

The necessity of developing a mechanism of strategic management of the industrial complex of the region is

substantiated, which is due to the fact that the management process is carried out by state and regional authorities,

whose interests do not coincide, which causes a number of negative phenomena.

The purpose of the article is to develop a mechanism for strategic management of the industrial complex of

the region. As part of the mechanism of strategic management of the industrial complex of the region, it is proposed

to distinguish three blocks: the system of strategic management of the industrial complex of the region, the

object of strategic management of the industrial complex of the region and methods of strategic management of

the industrial complex of the region

The participants and functions of strategic management of the industrial complex of the region from the

standpoint of state and regional management are determined. The role of industrial enterprises is shown. Separate

tasks are the identification of the definition of "industrial complex", analysis of the process of state and regional

strategic management of the industrial complex of the region and identification of problems in the implementation

of industrial complex management. A particularly important task of strategic management of the industrial

complex at the regional level is the correct definition of regional development priorities, taking into account all

the factors that affect it and state goals.

The advantages of the created mechanism of strategic management of the industrial complex of the region

are taking into account the interests of all participants in the process, eliminating duplication of management

functions and solving problems using the most effective management methods.

The proposed mechanism of strategic management of the industrial complex of the region can be used in any

region of the country, regardless of its territorial, economic, technological, social and demographic characteristics.

Ключові слова: промисловий комплекс, стратегічне управління, механізм стратегічного управління, ре�
гіон.

Key words: industrial complex, strategic management, management mechanism, region.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Промисловий комплекс є основою економіки Украї$
ни, забезпечуючи всі сфери народного господарства за$
собами праці, гарантуючи економічну безпеку держави
та гідний рівень життя населення.

М.І. Шраг розглядав промисловий комплекс через
призму функціональної ознаки (оскільки в ньому "до$
сягається відповідний економічний ефект за рахунок
підприємств різних взаємопов'язаних галузей вироб$
ництв") та територіальної ознаки (оскільки він висту$
пає як "сукупність промислових підприємств і поєднан$
ня галузей і виробництв в економічний районах, промис$
лових вузлах і центрах") [10, с. 26].

Розвиваючи погляди М.І. Шрага, М.М. Колосовсь$
кий вважав що промисловий комплекс — "таке еконо$
мічно поєднання підприємств в окремій промисловій точці
або в цілому регіоні, при якому досягається певний еко$
номічний ефект за рахунок вдалого підбору підприємств
у відповідності з природними і економічними умовами
району, з його транспортним і економіко$географічним
положенням" [4, с. 91].

В. Ізард підкреслив, що промисловий комплекс —
це сукупність видів діяльності, здійснюваних в певному
місці та об'єднаних у певну групу певними виробничи$
ми, комерційними та іншими зв'язками [3, с. 328].

К.О. Кузнєцова зазначає в своїх працях, що промис$
ловий комплекс — сукупність підприємств виробничо$
го спрямування, поєднаних між собою елементами ви$
робничої інфраструктури та організаційною системою
управління господарством [5, с. 52].

Таким чином, єдиного визначення категорії "про$
мисловий комплекс" не існує, кожен вчений розглядав
поняття зі своєї сторони, але можна сказати, що про$
мисловий комплекс — це цілісна сукупність взаємо$
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зв'язаних виробничих підприємств на відповідній тери$
торії.

Успішне функціонування промислового комплексу
залежить від вдало підібраного механізму стратегічно$
го управління. Ефективність стратегічного управління
промисловим комплексом регіону багато в чому зале$
жить від раціональності взаємодії учасників цього про$
цесу в сучасній промисловості. Тісна та безперервна
взаємодія учасників процесу завжди має вирішальне
значення при використанні обмежених виробничих ре$
сурсів в інтересах задоволення потреб суспільства. У
сучасних умовах значення взаємодії учасників процесу
управління регіональним промисловим комплексом
різко зростає. Поява нових галузей виробництва,
збільшення диференціації і спеціалізації окремих вироб$
ництв, розвиток малого бізнесу, поглиблення міжнарод$
ного поділу праці — все це зумовлює пошук нових
шляхів підвищення ефективності взаємодії учасників
процесу стратегічного управління промисловим комп$
лексом регіону. Зростання значущості взаємодії учас$
ників процесу стратегічного управління регіональним
промисловим комплексом призводить до необхідності
більш глибокого дослідження його сутності та змісту.

Так, К.О. Ершов розглядав стратегічне управління
промисловим комплексом регіону, як послідовність управ$
лінських дій і взаємопов'язаних процесів, інтегруючих і
консолідуючих галузей промисловості в досягненні по$
стіндустріальної економіки регіону на основі системних
перетворень, реалізації інноваційно$технологічних
пріоритетів і усунення негативних впливів конкурент$
ного середовища. Стратегічне управління формує ме$
ханізми довгострокового розвитку промислового ком$
плексу регіону, які створюють можливість своєчасної
реакції на ті зміни, які відбуваються у зовнішньому се$
редовищі: на ринках товарів і технологій, в науково$
технічній, економічній, соціальній і політичній сферах
[2, с. 89].

А.Г. Мазур стверджує, що стратегічне управління
промисловим комплексом регіону проводиться в рам$
ках нового управлінського підходу, у якому державне
та регіональне управління розглядається як не рівно$
правні системи влади, а системи з розподіленими цент$
рами стратегічного управління, що орієнтується на
власні інтереси й цілі [6, с. 212].

Протягом багатьох років мало перевагу лише дер$
жавне стратегічне управління промисловим комплексом
регіону. Зокрема О. М. Сторчеус вважає, що стратегіч$
ною метою державної промислової політики України є
створення багатогалузевого, високотехнологічного,
конкурентоздатного, високоефективного промислово$
го комплексу, що забезпечує достатній рівень еконо$
мічної безпеки країни, підвищення життєвого рівня на$
роду, оздоровлення екологічної ситуації та інтеграцію
України у систему світогосподарських зв'язків на взає$
мовигідних умовах [9].

Державне стратегічне управління спрямоване на
обгрунтування стратегій розвитку всієї економічної си$
стеми, визначення загальних критеріїв та цілей розвит$
ку економіки загалом, розробку шляхів та методів до$
сягнення високих результатів діяльності. Але це преро$
гатива державних органів влади. Для регіонального са$
моуправління це необхідні, але далеко недостатні речі.

Аналізуючи процес державного управління промис$
ловим комплексом, слід зазначити такі проблеми: розт$
рата державних коштів, немає наукової підтримки про$
мислового комплексу регіонів, через недосконалість
економічного механізму змінюються цінові різниці,
відбувається спотворення в кредитній, фінансовій та
податковій системах регіону.

Водночас Б.З. Мільнер [7] та В.В. Бітунов [1] в своїх
працях акцентують увагу на підсилення ролі регіональ$
ного стратегічного управління промисловим комплек$
сом, яке має зайняти рівноправне положення з держав$
ним стратегічним управлінням, оскільки тільки в тако$

му співвідношенні можливо досягти успіху в розвитку
економіки регіонів і держави загалом.

Особливості посилення регіонального управління на
сучасному етапі обумовлюється, по$перше, умовами
взаємного поєднання централізованого і демократично$
го, економічного і соціального напрямів в стратегічно$
му управлінні промисловим комплексом держави зага$
лом. По$друге, досягнуто розуміння того, що не мож$
ливо віддавати перевагу будь$якому одному принципу
стратегічного управління — державному чи регіональ$
ному. Поряд з розвитком регіонального стратегічного
управління значно змінилась роль і самостійність
підприємств на місцях, що вимагає суттєвого підвищен$
ня ролі впливу органів місцевого самоврядування на їх
виробничу діяльність.

Особливістю сучасного регіонального стратегічно$
го управління є вирішення проблем охорони природно$
го середовища, підвищення ефективності функціонуван$
ня існуючих виробничих потужностей, їх модернізація
і подальший розвиток інвестування капіталу в розвиток
регіону, підвищення життєвого рівня населення. Без
сумніву вирішення цих проблем можливе тільки на ос$
нові правильного визначення пріоритетів, а також роз$
робки стратегічних цілей і шляхів їх досягнення. Все це
можливе лише на базі неперервного удосконалення
форм і методів регіонального стратегічного управлін$
ня.

Проте слід зазначити, що при регіональному стра$
тегічному управлінні промисловим комплексом прак$
тично не враховуються інтереси держави, звідси вини$
кають такі проблеми: відсутність чітких стратегій роз$
витку промислового комплексу регіону, недостатньо
розвивається переробна промисловість та інфраструк$
тура промислового комплексу.

Через недосконалість механізму державного та ре$
гіонального стратегічного управління промисловим
комплексом, виникає безліч негативних явищ, які впли$
вають на розвиток регіону: дублювання управлінських
функцій, збільшення витрат на обслуговування адміні$
стративного та управлінського персоналу та уповільнен$
ня процесів інтеграції. І найголовніше, що в цьому ви$
падку промисловий комплекс регіону перестає існува$
ти як один господарський комплекс, керований з одно$
го центру.

На нашу думку, необхідно розробити такий ме$
ханізм стратегічного управління промисловим комплек$
сом регіону, який би включив в себе позитивні аспекти
як державного, так і регіонального стратегічного управ$
ління, для досягнення стратегічних планів регіону та
держави в цілому.

Даний механізм повинен формуватися на основі
принципів регіонального та державного стратегічного
управління, властивих їм функцій, специфіки побудови
внутрішньо регіональної взаємодії, наявних ресурсів і
сучасних технологій управління.

У складі механізму стратегічного управління промис$
ловим комплексом регіону пропонується виділити три бло$
ки: система стратегічного управління промисловим комп$
лексом регіону, об'єкт стратегічного управління промис$
ловим комплексом регіону та методи стратегічного управ$
ління промислового комплексу регіону (рис. 1).

Перший блок — це система стратегічного управлін$
ня функціонуванням промислового комплексу регіону.
У блок входять органи державної та регіональної вла$
ди, які регулюють діяльність промислового комплексу,
а також громадські організації, які регулюють відноси$
ни між організаціями в рамках окремо взятих галузей і
реалізують представницькі функції бізнесу в органах
влади та управління.

Серед учасників процесу державного та регіональ$
ного стратегічного управління промисловим комплек$
сом можна виділити:

— Президент України, Верховна Рада України, Ка$
бінет Міністрів України;
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— Міністерство з питань стратегічних галузей про$
мисловості України, Міністерство інфраструктури Ук$
раїни, Державне агентство інфраструктурних проектів
України;

— обласні, місцеві та районі органи влади;
— громадські організації.
Функціями органів державної влади як учасника

процесу управління промисловим комплексом регіону
є виконання своїх зобов'язань по взаємним угодам між
урядом України і владою регіону в галузі промислово$
го розвитку, утриманню мобілізаційних потужностей,
оплати держзамовлення, управління і перерозподілу
державної власності, конкретизації перспектив розвит$
ку промислового виробництва в регіоні відповідно до
пріоритетів стратегічного розвитку національної еко$
номіки.

До функцій органів регіональної влади регіону як
учасника процесу управління промисловим комплексом
відносяться:

— розробка промислової політики регіону;
— розробка концепцій, програм, стратегій, про$

гнозів промислового виробництва в регіоні;
— формування функціональної структури промис$

лової системи в рамках структурної перебудови еконо$
міки регіону;

— формування цільових систем, функціонально по$
в'язаних з промисловим розвитком: зовнішньоеконо$
мічного, фінансового, наукового забезпечення;

— розробка системи стратегічного впливу на роз$
виток промислових підприємств регіону: гарантії, по$
даткові пільги, цільові програми;

— проведення регіональної політики по залученню
стратегічних інвесторів у регіон;

— формування регіональних потреб в інтеграції нау$
ки з промисловою системою регіону, підготовка і пере$
підготовка кадрів.

Крім того, цей блок має формувати інституційні рам$
ки, що сприяють активізації інноваційних процесів в
регіональному промисловому комплексі. Основу блоку
становлять концепція і стратегія розвитку промислово$
го комплексу, галузеві стратегії, державні цільові про$
грами, цільові регіональні, муніципальні програми та
проєкти.

Другий блок є об'єктом управління. Головним об$
'єктом стратегічного управління промисловим комплек$
сом регіону є підприємства. Функціонування промисло$
вого підприємства знаходиться під впливом державно$
го та регіонального стратегічного управління. Однак
важливим етапом процесу стратегічного управління
промисловим підприємством залишається прогнозуван$
ня сучасних ринкових тенденцій, що є обов'язковим еле$
ментом у контексті встановлення перспективних та
пріоритетних напрямів його розвитку.

Принциповим в механізмі державного та регіональ$
ного стратегічного управління промисловим комплек$
сом регіону є третій блок, який представляє собою су$
купність методів стратегічного управління. Методи мо$
жуть змінюватися в залежності від поставлених завдань,
ресурсної бази регіону, досвіду управління та ряду
інших аспектів. За характером впливу на об'єкт управ$
ління методи, закладені в основу механізму управління
промисловістю, можуть бути розділені на прямі і не$
прямі, а за функціональною спрямованістю — класифі$
ковані на такі групи: економічні, правові, інформаційні,
організаційні. Широкий спектр методів дозволяє дифе$
ренційовано підходити до їх вибору в залежності від
особливостей етапів розвитку промислового комплек$
су.

Таким чином, запропонований механізм стратегіч$
ного управління промисловим комплексом регіону мож$
на буде використовувати в будь$якому регіоні країни,
незважаючи на його територіальні, економічні, техно$
логічні, соціальні та демографічні особливості.
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ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити,

що промисловий комплекс — це цілісна сукупність взає$
мозв'язаних виробничих підприємств на відповідній те$
риторії. Необхідність розробки механізму стратегічно$
го управління промисловим комплексом регіону обу$
мовлена тим, що зміцнення економічного становища
регіонів України багато в чому залежить від стану і роз$
витку промислового комплексу, до галузей і під$
приємств якого глобальна економіка висуває все більш
жорсткі вимоги в міру розширення товарних і фінансо$
вих ринків, а також поглиблення і посилення конку$
ренції.

Запропонований механізм стратегічного управлін$
ня промисловим комплексом регіону враховує інтереси
всіх учасників даного процесу, виключає дублювання
функцій управління і вирішує завдання з використан$
ням найбільш ефективних методів управління.

Державне стратегічне управління промисловим ком$
плексом має зосередитись на обгрунтуванні стратегій
розвитку всієї економічної системи, визначити загальні
критерії та цілі економічного розвитку загалом, розро$
бити шляхи та методи досягнення високих показників.
Особливо важливим завданням стратегічного управ$
ління промисловим комплексом на рівні регіону є вірне
визначення пріоритетів регіонального розвитку, з вра$
хуванням всіх факторів, що на нього впливає, та дер$
жавних цілей. У свою чергу підприємства, що входять
до промислового комплексу регіону, при розробці своїх
стратегій розвитку враховують можливість отримати
вигоду від реалізації державних і регіональних пріори$
тетів.
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ВІДПОВІДНІСТЬ МОДЕЛІ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ НОБЕЛІВСЬКИХ ЛАУРЕАТІВ ДО УМОВ
ЕКОНОМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

The article highlights the issue of poverty and presents the main, internationally recognized definitions of

poverty. It was explained that despite the positive international assessment, Ukraine remains the poorest country

in Europe. It is determined that the concept of poverty is multifaceted and can also mean a state of mind that

each person borrows from their environment in the process of physical and intellectual development; from this,

it was concluded that reforms aimed at the availability and quality of social services would have the most longW

term and positive impact on living standards. The scientific works of the Nobel Laureates of 2019, who explored

practical ways to overcome global poverty, are considered. Field experiments in education, health, and personal

finance were investigated. It was found that the biggest threat to modern Ukrainian business is staff shortages,

which is exacerbated by the global aging population, low birth rate. As fewer and fewer people can work due to

an aging population, which has a negative impact on the country's economy, many countries are actively

implementing the practice of raising the retirement age. The Preston curve is studied, which shows the trend of

life expectancy on GDP per capita, and found that life expectancy depends significantly not only on the number

of resources but also on the conditions of their spending, the competent distribution of finances by budget items.

The Nobel laureates focused on key areas of human capital development, such as education, health care, and

personal finance. The state of these industries in Ukraine has been studied and analyzed. It is these consolidated

budget items that have suffered the most considerable reductions in the last five years. Fall in GDP in the second

quarter of 2020 Compared to the previous quarter, the decrease in the number of students, the increase in arrears

of wages, the mismatch between nominal and real wages significantly negatively affect the deteriorating economic

situation and increasing poverty in the country. The conclusion is made in Ukraine's relevance of using the

model of overcoming poverty of Nobel laureates in the current economic conditions.

У статті висвітлено питання бідності та наведені основні міжнародно визнані визначення бідності.

Пояснено, що попри позитивну міжнародну оцінку, Україна залишається найбіднішою країною Європи.

Визначено, що поняття бідності багатогранне й може також означати стан мислення, який кожна людиW

на запозичує у свого оточення в процесі фізичноWінтелектуального розвитку; з цього зроблено висновок,

що реформи, спрямовані на доступність та якість соціальних послуг, будуть мати найбільш довгострокоW
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FORMULATION OF THE PROBLEM
Since the proclamation of Ukraine as an independent

state, the living standards of the population have increased
significantly. GDP rose from one to three thousand dollars,
inflation fell, [1] infant mortality fell to less than one percent.

Despite the positive developments, Ukraine still faces
many challenges: The protracted war, one of Europe's
lowest GDPs, and growing international debt. These aspects
have a strong negative impact on the welfare of the
population.

Three Nobel laureates in 2019 — Abhijit Banerjee,
Esther Duflo, and Michael Kremer [3] — suggested concrete
steps that emerging economies can take to overcome or
reduce poverty. Their works need to be studied in accor$
dance with Ukrainian realities.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Since the mid$1990s, the problem of poverty has been
considered in the works of such domestic scientists as
Libanova, Saenko, Revenko, Gnibidenko, Mandibury,
Paniotto.

THE PURPOSE OF THE ARTICLE
To analyze the level of poverty of the population of

Ukraine and the appropriateness of using the model of Nobel
laureates in the modern economy.

PRESENTING THE MAIN MATERIAL
The concept of poverty is rather vague and varies

depending on the time, country, region, people, and
ultimately on who is trying to define the concept. The
International Center for Poverty, led by the United Nations
Development Program, discusses four definitions of poverty
in its journal Poverty in Focus [4]. The first is based on the
concept of income$poverty or its more general nature of
consumption$poverty. The second group — material
shortage. This definition includes a lack or insignificant
ownership of resources and a lack or low quality of a person's
assets, such as shelter, clothing, furniture, personal vehicles,
and so on. The third group can be described as the
deprivation of opportunities that we may or may not do,
who we may or may not be. The fourth definition is more
complex and combines all previous definitions in the form

вий та позитивний вплив на рівень життя населення. Розглянуто наукові роботи Нобелівських лауреатів

2019 року, які досліджували практичні шляхи подолання глобальної бідності. Було досліджено роботи

на польові експерименти в галузях освіти, охорони здоров'я та особистих фінансів. Було виявлено, що

найбільшою загрозою сучасного Українського бізнесу є нестача кадрів, яка посилюється через глобальне

старіння населення" низький рівень народжуваності. Оскільки через старіння населення все менше люW

дей можуть працювати, що негативно впливає на економіку країни, багато країн активно впроваджують

практику підвищення рівня пенсійного віку. Досліджено криву Престона, яка показує тенденцію залежW

ності очікуваної тривалості життя від ВВП на людину, та виявлено, що тривалість життя людини істотно

залежить не лише від кількості ресурсів, але і від умов їх витрачання, грамотного розподілу фінансів за

статтями бюджету. Нобелівські лауреати зробили акцент у своїх дослідженнях на такі ключові галузі із

розвитку людського капіталу як освіта, охорона здоров'я та особисті фінанси, стан яких було досліджеW

но в Україні. Саме ці статті видатків зведеного бюджету зазнали найбільших скорочень за останні п'ять

років. Падіння ВВП у ІI кварталі 2020 р. порівняно з попереднім кварталом, зниження кількості здобуW

вачів освіти, зростання суми заборгованості з виплат заробітної плати, невідповідність номінальної та

реальної заробітних плат — чинники, які значною мірою негативно впливають на погіршення економічW

ної ситуації та підвищення рівня бідності в країні. Зроблено висновок щодо актуальності використання

моделі подолання бідності Нобелівських лауреатів у сучасних економічних умовах України.

Key words: poverty, imbalance, disproportions, Nobel laureates.
Ключові слова: бідність населення, дисбаланс, диспропорції, нобелівські лауреати.

of factors that inextricably affect or mutually reinforce each
other.

The poverty rate, which is $ 5.50 US per day, is the
percentage of the population living on less than US $ 5.50
per day. This amount is considered the extreme poverty line
in the world. From 1992 to 2018, this figure for Ukraine fell
from 41.3% to 4% of the country's population living below
the poverty line [5]. The World Bank Group ranks Ukraine
among the countries with a poverty rate of 3% (2018) [6],
including the Maldives (2016), Israel (2016), Italy (2017),
Uruguay (2018), Latvia (2017), Malaysia (2015) and others.

The UN ranks Ukraine 88th out of 189 countries for
which the Human Development Index is calculated — a
consolidated indicator for measuring long$term progress on
three main parameters of human development: long and
healthy life, access to knowledge, and a decent standard of
living, which puts the country in the category of the high
level of human development [7].

Despite the positive international assessment, Ukraine
lags far behind other countries on the European continent.
According to the IMF report, Ukraine is the poorest
country in Europe, surpassing its "Competitor for the title"
— Moldova [8].

The concept of poverty is constantly evolving in
accordance with the development of the world and its trends.
There is no doubt that poverty is not just the calculation of
GDP, the level of the minimum wage or lack of access to
certain resources, the lack of which negatively affects the
situation and development of the individual. Poverty is a
state of mind that a person borrows from the socio$cultural
environment in the process of its development and growth.
In conclusion, it is safe to say that reforms aimed at the
availability and quality of social services — education and
health care — can have a long$term impact on personal and
public living standards.

To combat Ukrainian poverty, we must study
international practices, borrow methods, and identify the
most effective steps. The main directions of development of
the state and society on the way to prosperity should be to
increase the level of education, medicine, financial stability,
and awareness of citizens.

The 2019 Nobel Prize winners showed how to solve the
problem of global poverty by breaking it down into a series
of smaller — but more precise — issues at the individual or
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group level. They responded to each of them with a specially
designed field experiment. In just twenty years, this
approach has completely changed research in an area known
as development economics. This new study now provides a
steady stream of concrete results, helping alleviate global
poverty [9].

The first study of the winners focused on the problems
of the education system. What changes can be made to
improve the level of education at the lowest cost? Children
from low$income countries often do not have access to
quality textbooks and good nutrition. Would the overall
school performance improve if these problems were solved?
Michael Kremer and his colleagues conducted a series of
field experiments to find answers to these and other
questions.

"Much attention in the world is paid to data that tells
only part of the story of people's lives. For example, it is
becoming increasingly clear that it is not enough to simply
count how many children are in school: we also need to know
if they are learning something. Focusing on quality is
extremely important to promote sustainable progress in
human development, "said Selim Jahan, Director of the
UNDP Office of Human Development [10]. The main
obstacles identified by the Nobel laureates were the
inconsistency of the program and method of teaching with
the needs of students, the frivolous attitude of teachers to
the performance of their duties, and the low level of schools.
By addressing this, additional targeted work with the
weakest students is seen, which has a positive effect in the
medium term.

Another study in this area was to increase the moti$
vation of teachers by employing them on short$term
contracts. Teachers were more interested in better
teaching students since the test results would determine
whether their contract would be extended or not. Teachers
found new teaching methods and worked more with the
weakest students, which increased the average level of
knowledge recorded through tests. This new experimental
study of education in low$income countries shows that
adapting learning to students' needs, rather than additional

resources, has the most significant effect on improving the
situation.

The next branch was medicine. The main question was
whether the medicine should be paid for, and if so, how much
it should cost. With low wages, poor people are very
sensitive to changes in prices and are wary of recommen$
dations for investment in prevention measures. The study
found that 75 percent of parents gave their children
deworming and antiparasitic pills if they were free,
compared to 18 percent when the price was about one US
dollar. The low quality of medical services has also become
an obstacle for the population to take preventive measures.
The lack of doctors, the inaccessibility of a number of
medical services in small towns and villages, and the constant
shortage of vaccines have been addressed through mobile
clinics. The level of vaccination in the villages has tripled —
18 to 6 percent, and when encouraged by giving a family a
bag of lentils after vaccinating children, the percentage rose
to 39.

The microcredit program did not have a significant
impact on improving the well$being of the population. A
slight positive impact on investment in existing small
businesses was found, and the effect on consumption or other
development indicators was almost zero.

A vaccination study found that 61% of children in many
poor countries remain partially immunized. The main
obstacles to this procedure were the inaccessibility of
assistance and the inadequate level of encouragement and
awareness of the population. However, another but less
obvious factor was the irrationality of the people. This
explanation may also be key to other observations that, at
least at first, seem difficult to understand.

One such observation is that many people are reluctant
to use modern technology. In a field experiment, Duflo and
Kremer investigated why smallholders — especially in sub$
Saharan Africa — do not use relatively simple innovations
such as fertilizer, although they can provide great benefits.
Today's focus does not allow people to see the prospects of
investing in newer inventions, which could significantly
improve the productivity of enterprises.

Figure 1. The relationship between GDP and life expectancy as of 2015
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In policy matters, the limited ratio$
nality of people can be a key factor in many
issues. For example, temporary subsidies
have more advantages than permanent ones
because they encourage people to make
decisions here and now and invest in their
businesses. This is exactly what Duflo and
Kremer's study found: temporary subsidies
had a much greater impact on fertilizer use
than permanent subsidies.

As a developing economy, Ukraine has
a similar list of problems with the countries
listed in the study, so ways to solve them
can be borrowed.

According to the results of the second
annual survey of KPMG in Ukraine 2019
CEO Outlook, the greatest threat to
business growth in Ukraine for the second
year in a row remains the risk associated
with the lack of qualified personnel. This
opinion is shared by 29% of company
executives [11].

The main reason can be considered the
aging population of Ukraine and the world
as a whole. Over the past 60 years, the birth
rate has almost halved: in the 1960s, it was
5 children per woman, now it is 2.4 children
per woman. In Ukraine, this figure in 2016
was 1.5 children per woman [13]. An aging
population means that fewer and fewer
people are able to work, leading to declining
productivity and, as a result, reducing
economic growth. As the older generation
of workers is actively retiring, and the
replacement of the younger age is insuffici$
ent, most states are raising the retirement
age and focusing on improving health care.

In 1975, Samuel Preston developed the
Preston curve: the horizontal axis marked
GDP per capita, the vertical — life
expectancy. The curve shows a clear but
gradually declining trend towards an
increase in life expectancy with an increase
in GDP. In essence, this is a trend that is
manifested when comparing life expectancy
(LE) and gross domestic product (GDP).

The Preston curve reflects at least three circumstances:
1) Life expectancy increases with increasing resources

available for life;
2) Life expectancy cannot grow indefinitely, no matter

how many resources are allocated for it, so as GNP
increases, life expectancy slows down;

3) taking into account the scatter of points around
the Preston curve, it turns out that life expec$
tancy depends significantly not only on the
resources available to support life but also on the
conditions of their consumption; in addition to
natural, the distribution is considered by diffe$
rent budget items (health care, defense spending,
investment in development) and by different
groups of the population (property inequality,
city/village) [14—17]. The relationship between
GDP and Life expectancy as of 2015 is shown in
Figure 1 [18].

In their research, Nobel laureates looked at key
areas of human capital development, such as
education, healthcare, and personal finance. The
question arises: what is the situation in Ukraine with
these industries?

In the draft law on Ukraine's state budget for
2020, these public funding areas have undergone the
largest reductions compared to previous years.
Expenditures of the consolidated budget of Ukraine
by functional classification,% of GDP, have been

reduced by the following items: health care, education,
social protection and social security [19].

Real gross domestic product (GDP) in the second
quarter of 2020 compared to the previous quarter (taking
into account the seasonal factor) decreased by 9.9% and
compared to the second quarter of 2019. — at 11.4%. Nominal
GDP amounted to UAH 867.8 billion, and GDP per capita
amounted to UAH 20,744.

Indicator 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Expenses 34,9 34,8 33,0 34,2 35,1 35,4 35,1 35,9 32,9

National functions (without debt service) 2,1 2,0 1,7 1,6 1,6 1,9 2,1 2,2 2,1 

Public debt service 1,8 2,3 3,1 4,3 4,0 3,7 3,3 3,6 3,2 

Defense 1,0 1,0 1,7 2,6 2,5 2,5 2,7 2,6 2,7 

Public order, security and the judiciary 2,6 2,7 2,8 2,8 3,0 3,0 3,3 3,5 3,6 

Economic activity 4,4 3,5 2,7 2,8 2,8 3,4 4,0 4,3 4,4 

- agriculture, forestry and fisheries 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 

- coal industry 0,9 1,0 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

- road management 1,1 1,1 1,1 1,4 1,1 1,4 1,7 1,7 2,0 

Environmental protection 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 

Housing and communal services 1,4 0,5 1,1 0,8 0,7 0,5 0,9 0,8 0,7 

Healthcare 4,1 4,2 3,6 3,6 3,2 3,4 3,3 3,2 2,9 

Spiritual and physical development 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 

Education 7,2 7,3 6,3 5,7 5,4 6,0 5,9 6,2 5,6 

Social protection and social security 8,9 10,0 8,7 8,9 10,8 9,6 8,7 8,3 7,0 

- transfers to the Pension Fund - 5,7 4,4 4,8 6,0 4,5 4,2 4,5 3,8 

- housing subsidies - 0,1 0,1 0,7 1,6 2,2 2,0 1,4 1,0 

Net loans provided by the state 0,3 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Budget balance -3,6 -4,4 -4,5 -1,6 -2,3 -1,4 -1,9 -3,2 -2,1 

Table 1. Expenditures of the consolidated budget of Ukraine by functional
classification,% of GDP
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Figure 2. Change in real GDP (in% to the corresponding quarter
of the previous year)
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Table 2 shows that in all educational institutions of the
country, the number of students is declining sharply. In the
coming years, the aggravation of the problem of the
shortage of qualified personnel in Ukraine will be a very
expected phenomenon.

The personal finances of the population also underwent
significant reductions. As we can see, in ten years, the
country has not only not lost the tendency to arrears of
wages but also significantly exceeded the initial data.

If in 2010 as of January the amount of arrears of wages
in the country as a whole amounted to 1390.8 million
hryvnias, in September 2020, the arrears increased to 3421.4
million hryvnias without taking into account part of the
occupied territories in Donetsk and Luhansk regions. Given
the unstable political and economic situation in Ukraine,
late payment of wages can be a decisive factor in exacer$
bating the personal crisis, which has adverse consequences
for the whole country (Fig. 3).

The main component of household income is wages, the
amount of which directly affects the socio$economic
development of the country and largely determines the
standard of living of its citizens. The growth rates of nominal
and real wages remain very low against the background of
inflation (Table 3).

From table 3, we see that the nominal wage does not
correspond to the real wage during the study period. The
discrepancy between nominal and real wages has a negative
impact on living standards. Today we see that wages do not
perform their basic functions, namely — most workers can
not provide adequate living conditions [22].

CONCLUSIONS
Reduction of consolidated budget expenditures on

health care, social protection, and social security, fall in real
gross product, reduction in the number of students in higher
education institutions, increase in arrears of wages, the

Colleges, technical schools Universities, academies, institutes Total  

2010/11 2015/16 2018/19 2019/20 2010/11 2015/16 2018/19 2019/20 2010/11 2015/16 2018/19 2019/20

             

Number of students - 
total, persons 351 444 230 110 199 926 173 585 2 066 667 1 375 160 1 322 324 1 266 121 2 418 111 1 605 270 1 522 250 1 439 706

including studying at the 
expense of  

            

state budget 127 825 82 793 27 010 10 307 798 571 649 225 570 043 534 967 926 396 732 018 597 053 545 274

local budgets 76 520 64 724 105 177 109 684 14 486 14 722 12 834 10 926 91 006 79 446 118 011 120 610

legal entities 250 716 25 132 8 374 9 520 6 850 2 935 8 624 10 236 6 875 3 067 

individuals 146 849 81 877 67 714 53 462 1 245 236 701 693 732 597 717 293 1 392 085 783 570 800 311 770 755 

The proportion of students 
(%) who learn at the 
expense of  

            

state budget 36,3 36,0 13,5 5,9 38,6 47,2 43,1 42,3 38,3 45,6 39,2 37,9 

local budgets 21,8 28,1 52,6 63,2 0,7 1,1 1,0 0,9 3,8 4,9 7,7 8,4 

legal entities 0,1 0,3 0,0 0,1 0,4 0,7 0,5 0,2 0,4 0,6 0,5 0,2 

individuals 41,8 35,6 33,9 30,8 60,3 51,0 55,4 56,6 57,5 48,9 52,6 53,5 

Table 2. Number of students in higher education institutions by sources of funding for their education
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Figure 3. Amount of wage arrears by country in September of each year [20]
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Nominal salary Real salary 

 to the 
previous 

year 

December to 
December of 
the previous 

year 

to the 
previous 

year 

December to 
December of 
the previous 

year 

2010 117,6 117,9 110,2 110,5 

2011 117,7 116,2 108,7 111,0 

2012 114,8 110,5 114,4 111,1 

2013 107,9 107,2 108,2 106,7 

2014 106,0 110,4 93,5 86,4 

2015 120,5 130,4 79,8 90,1 

2016 123,6 123,8 109,0 111,6 

2017 137,1 135,5 119,1 118,9 

2018 124,8 120,5 112,5 109,7 

2019 118,4 116,0 109,8 111,3 

Table 3. Growth/decrease rates of nominal and real wages
(%) [21]

mismatch between nominal and real wages — all these are
factors in the falling level of economy and development of
Ukraine.

The winners of the Nobel Prize in Economics in 2019
were Abhijit Banerjee, Esther Duflo, and Michael Kremer
for "an experimental approach to combating global
poverty" [3]. Through field experiments, they identified
steps that could be taken in poor countries to improve living
standards in education, medicine, and personal finance.

It is safe to say that, of course, the use of the Nobel
laureate model in Ukraine will have a positive impact. Still,
the problem will not be fully resolved because it is very
multifaceted and requires a comprehensive approach, the
work of government officials and the public. This scientific
work can be presented to public activists as recommen$
dations on areas of work and ways to implement them, but
in no case as a scientific basis for legislative processes, the
lack of which is so detrimental to the national economy.
Therefore, recommendations should be developed for
government officials that can be used in the development of
regulations.
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У роботі узагальнено загальноприйняту методику оцінки фінансового стану на основі фінансової

звітності підприємства, а саме: розроблено організаційноWінформаційну та загальну моделі аналізу. На

базі отриманих результатів уточнено методику комплексної оцінки фінансового стану підприємства, яку

використовують ІТWкомпанії. Виділено переваги аналізу фінансового стану підприємства проведеного

ІТWкомпаніями. Це забезпечення оцінки підприємства в ринковому середовищі при ефективному викоW

ристанні ресурсів. Запровадження власних інтегральних оцінок, перевірка яких здійснюється на репреW

зентативній вибірці, що забезпечує достовірність загальних висновків про діяльність конкретного суб'єкта

господарювання. Надано рекомендації щодо узгодження теоретичних аспектів фінансового аналізу із

прикладними.

Introduction. To maintain a position in the market you need to respond in a timely manner to the variability

of the external environment. Make a decision after evaluating the results of the analysis, which must be diverse,

reliable, high quality and timely.

Purpose. To generalize the generally accepted methodical approaches and to specify the basic coefficients of

an estimation of a financial condition according to the financial reporting of PJSC "Myrgorod Mineral Water

Plant".

Methods. The paper uses statistical methods: comparisons to assess the financial condition of the enterprise

with industry averages; data visualization allowed to analyze the dynamics of key indicators.

Results. The paper develops an organizational and informational model of analysis, which is based on the

generally accepted method of assessing the financial condition of the enterprise. It includes the subject of financial

condition assessment, its main purpose, main tasks and information base. Detailing methods of analysis of the

financial condition of the enterprise depends on the tasks, as well as factors of information, time, methodological,

personnel and software. The general model of the analysis of a financial condition of the enterprise developed on

the basis of data of the financial reporting is offered. It consists of an analysis of the formation and dynamics of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Найбільш негативний вплив на діяльність підприєм$

ства має політична нестабільність у країні, вона стрімко
руйнує налагоджені фінансово$економічні процеси і

changes in financial indicators, which provides an opportunity to assess property status, liquidity, solvency and

financial stability, business activity, efficiency. Allows you to identify on this basis ways to improve the financial

condition of the enterprise in a particular period of its activities. The paper highlights the most commonly used

in domestic practice system for assessing the financial condition, the directions of positive changes in indicators.

According to the specific enterprise, the method of financial condition used by the IT company is considered.

Conclusion. Based on the obtained results, the method of comprehensive assessment of the financial condition

of the enterprise used by IT companies is specified. The advantages of the analysis of the financial condition of

the enterprise conducted by IT companies are highlighted. This is to ensure the assessment of the enterprise in a

market environment with efficient use of resources. Introduction of own integrated assessments, which are

checked on a representative sample, which ensures the reliability of general conclusions about the activities of a

particular entity. Recommendations for harmonization of theoretical aspects of financial analysis with applied

ones are given.

Ключові слова: фінансовий стан, фінансовий скоринг, ІТ�компанія, скоринговий індекс фінансової
стійкості, організаційно�інформаційна модель аналізу.

Key words: financial condition, financial scoring, IT company, scoring index of financial stability, organizational
and information model of analysis.

призводить до знецінення національної валюти. Для
утримання позиції на ринку потрібно вчасно реагувати
на мінливість зовнішнього середовища і приймати об$
грунтовані рішення, в основі яких повинен лежати

різноплановий аналіз. Достовірний,
якісний, своєчасний аналіз фінансової
діяльності потенційного партнера доз$
воляє: заключати вигідні партнерські
угоди купівлі$продажу, здійснювати
фінансові інвестиції, вирішувати питан$
ня щодо знаходження резервів вироб$
ництва та ефективно застосовувати
внутрішні і зовнішні можливості суб'єк$
та господарювання. Але першочерговим
завданням є визначення ймовірності на$
стання банкрутства компанії.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Оцінка банкрутства за показниками
фінансової звітності суб'єкта господа$
рювання детально відображена в роботі
Савченко А. і Блищик Л. [5]. Савчин І.З.
дає оцінку виробничо$технічної та
фінансової стійкості газорозподільних
підприємств та рекомендує розробити
організаційно$економічний механізм за$
лучення іноземних інвесторів для удос$
коналення системи управління [6]. Бо$
рецька Н.П. і Міщенко К.В. рекоменду$
ють: проводити моніторинг та оператив$
ний аналіз показників фінансового ста$
ну підприємства з урахуванням галузе$
вих особливостей; удосконалювати
інформаційно$методичне забезпечення
аналізу та форми фінансової звітності;
адаптувати закордонні методики ана$
лізу фінансового стану до практики
господарювання суб'єктів національно$
го господарства [2]. Слободян Н.Г. про$
понує використовувати методику скла$
дання проєктованих фінансових звітів
на основі прогнозування фінансово$
господарської діяльності. Визначає
умови стабілізації за рахунок: збіль$
шення частки власних оборотних
коштів в оборотних активах; залучен$
ня позикових коштів за умови позитив$
ного ефекту фінансового левериджу;
зниження залишків ТМЦ шляхом реа$
лізації запасів, які не використовують$
ся в виробництві [7]. Не приділено дос$
татньо уваги інформаційному забезпе$
ченню аналізу фінансового стану

 

Аналіз фінансового стану підприємства 

Предметом оцінювання фінансового стану підприємства є результати його 
виробничо-господарської та фінансової діяльності, що формується під впливом 
суб’єктивних та об’єктивних  чинників, які отримали відображення у системі 
економічної інформації 

Головна мета аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання – об’єктивне і 
комплексне його оцінювання, виявлення реальних можливостей підвищення 
ефективності формування і використання фінансових та інших видів ресурсів 

Основними завданнями аналізу фінансового стану підприємства є: 
 аналіз ефективності використання майна та джерел формування капіталу 

підприємства, забезпечення його власними оборотними коштами;  
 аналіз стану і динаміки фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності 

підприємства;  
 аналіз фінансових результатів та ефективності використання капіталу; 
 аналіз кредитоспроможності, ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства;  
 аналіз стану підприємства на фінансових ринках;  
 визначення резервів підвищення ефективності виробничо-господарської та 

фінансової діяльності;  
 інформаційне забезпечення розроблення планів і прогнозів фінансового 

оздоровлення підприємства 

Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства є: 
 відомості регулятивно-правового характеру, що носять обов’язковий для 

виконання характер і включають у себе закони, постанови, укази, що визначають 
правову основу діяльності підприємства (норми правового характеру і інші 
законодавчі акти); 

 відомості нормативно-довідкового характеру, до яких належать нормативні 
документи державних органів та міжнародних організацій;  

 дані системи бухгалтерського обліку (регістри бухгалтерського обліку і 
внутрішня звітність, первинні облікові документи, фінансова звітність);  

 статистичні дані, які включають загальноекономічну (офіційна статистика, що 
має загальноекономічну спрямованість), фінансову статистику, а також – внутрішню 
статистику (статистичні дані по підприємству за основними показниками);  

 несистемні дані, не уніфіковані жорстко за складом, структурою, 
оновлюваністю, які не є обов’язковими: внутрішні оперативні дані (обмін 
інформацією між підрозділами організації), відомості з зовнішніх джерел (публікації 
в засобах масової інформації, неофіційні дані тощо) 

Рис. 1. Організаційно7інформаційна модель аналізу фінансового стану
підприємства

Джерело: систематизовано авторами на основі [8].
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підприємства, яке застосовують на практиці ІТ ком$
панії, що і буде висвітлено в статті.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є узагальнення загальноприйня$

тих методичних підходів та уточнення ключових коефі$
цієнтів оцінки фінансового стану на основі фінансової
звітності ПРАТ "Миргородський завод мінеральних вод".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Фінансовий стан підприємства — це загальне понят$
тя, що визначається сукупністю виробничо$господарсь$
ких факторів і характеризується системою показників,
які відображають наявність, розміщення та ефектив$
ність використання фінансових ресурсів. Фінансовий
стан підприємства є однією з найважливіших характе$
ристик взаємодії виробничої, фінансової та господарсь$
кої діяльності та першочерговим об'єктом досліджен$
ня у фінансовому аналізі. Аналіз фінансового стану за
даними фінансової звітності підприємства є головною
умовою оцінки якості господарської діяльності. До$
слідження ряду наукових вітчизняних і зарубіжних дже$
рел дозволяє сформувати певну визначену організацій$
но$інформаційну модель аналізу фінансового стану
підприємства (рис. 1).

Результати фінансового аналізу залежать, пере$
дусім, від особливостей проведення, методичного
інструментарію, джерел інформації та системи показ$
ників, які використовуються під час дослідження.

Оцінка компанії дозволяє інвесторам і партнерам
прийняти обгрунтовані бізнес$рішення, для цього необ$
хідно володіти методами фінансового аналізу та еконо$
міко$математичними методами, які дозволяють змо$
делювати будь$які процеси на основі внутрішніх і
зовнішніх факторів впливу [1].

На основі загальної оцінки фінансового стану
підприємства визначають проблемні питання на
підприємстві, та узагальнюючи їх визначають шляхи ви$
рішення та напрямки покращення ситуації. Під час оці$
нки фінансового стану підприємства не залежно від
організаційно$правової форми використовують різно$
манітні фінансові коефіцієнти, що мають різну струк$
туру, економічний зміст та відносяться до тієї чи іншої
групи.

На підставі даних фінан$
сової звітності здійснюється
аналіз формування та динам$
іки зміни фінансових індика$
торів, що забезпечать мож$
ливість оцінити майновий
стан, ліквідність, платоспро$
можність і фінансову стій$
кість, ділову активність,
ефективність діяльності, яка
становить загальну модель
аналізу фінансового стану, а
також виявити на цій основі
способи поліпшення фінан$
сового стану підприємства в
конкретний період його ді$
яльності (рис. 2). Деталізація
методики аналізу фінансово$
го стану підприємства зале$
жить від поставлених зав$
дань, а також факторів ін$
формаційного, часового, ме$
тодичного, кадрового та про$
грамного забезпечення. В
вітчизняній практиці виділя$
ють різноманітні підходи до
побудови системи показників
оцінки фінансового стану.
Найбільш вживаною є систе$

ма, яка виділяє п'ять груп показників (табл. 1): показ$
ників майнового стану — дозволяють охарактеризува$
ти склад та структуру капіталу підприємства у статиці
та динаміці, у тому числі основного та оборотного, виз$
начити технічний та моральний стан основних засобів,
тип відтворення та ефективність використання основ$
них засобів; показників ліквідності — характеризують
спроможність підприємства швидко перетворити акти$
ви на грошові кошти, тобто в найкоротший проміжок
часу з найменшими транзакційними витратами; показ$
ників платоспроможності (фінансової стійкості) — ви$
користовуються для оцінки здатності підприємства про$
тягом певного періоду часу виконувати зобов'язання пе$
ред кредиторами; показників ділової активності — доз$
воляють визначити ефективність використання вкладе$
них коштів та визначити, за рахунок яких активів
підприємство може підвищити ефективність своєї діяль$
ності; показників прибутковості (рентабельності) —
визначають ефективність діяльності підприємства.

Останнім часом в Україні успішно розвиваються ІТ$
компанії, які надають клієнтам достовірну інформацію
про діяльність суб'єкта господарювання, перевіряють
його фінансовий стан на основі власних інтегрованих
показників. Так, фінансовий скоринг розроблений ана$
літичним відділом ІТ$компанією "Ю$Контрол", дає
можливість проаналізувати фінансову стійкість
підприємства за допомогою: Індекс FinScore,
ліквідності, платоспроможності, прибутковості та діло$
вої активності контрагента. Індекс використовується
насамперед для порівняння з конкурентами на ринку
України. Він не чутливий до загальногалузевих змін,
відображає фінансовий стан компанії відносно інших у
галузі. Значення індексу FinScore може варіюватись у
діапазоні від 1 (мінімальна фінансова стійкість) до 4
(максимальна фінансова стійкість) у залежності від зна$
чень фінансових індикаторів компанії [3]. Він базуєть$
ся на 10 фінансових індикаторах, має високу прогнозу
здатність передбачення ймовірності банкрутства ком$
панії. Фінансовий скоринг порівнюється із середньога$
лузевим показником, що дає можливість оцінити
підприємство серед конкурентів і врахувати специфіку
галузі. Більш детально оцінити галузевий аспект можна і
за допомогою ринкового скорингу ІТ$компанії "Ю$Кон$
трол", який детально висвітлений у роботі Паянок Т. і
Морозюка А. [4], вони описують методику його розра$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз розміщення і 
використання майна Аналіз позикового 
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Аналіз фінансового стану 

Аналіз майнового стану підприємства 

Аналіз складу та динаміки 
необоротних активів 

Аналіз джерел формування капіталу 

Аналіз складу та динаміки 
оборотних активів 

Аналіз власного 
капіталу 

Оборотність 
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платоспроможності 

Аналіз ділової активності та 
інвестиційної привабливості 

Аналіз 
грошових 
потоків 

Заходи щодо поліпшення фінансового стану 

Рис. 2. Загальна модель аналізу фінансового стану підприємства

Джерело: складено авторами.
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хунку, характеризують
складові скорингу, перева$
ги і недоліки застосування.
Зупинимося на складових
фінансового скорингу
(рис. 3—12).

ПРАТ "Миргородсь$
кий завод мінеральних
вод" протягом всіх 5 років
здатне погашати свої поточ$
ні зобов'язання за рахунок
оборотних активів (> 100%),
навіть у 2019 році (при
мінімальному значені) по
галузі ситуація була гір$
шою. Проаналізуємо абсо$
лютну ліквідність ПРАТ
"Миргородський завод
мінеральних вод", а саме
здатність компанії пога$
шати поточні зобов'язання
лише за рахунок грошових
коштів та їх еквівалентів
(рис. 4). На ринку даний
показник коливається від
3,1 у 2016 і 2019 році до 3,7
у 2015 році, що вказує на
дефіцит обігових коштів,
рекомендоване значення
> 20 %. ПРАТ "Мирго$
родський завод мінераль$
них вод" лише у 2017 році
мав значення нижче за га$
лузевий показник. Най$
більш успішним був 2019
рік, абсолютна ліквідність
майже сягнула рекомендо$
ваного значення (19,8).
Потрібно звернути увагу
на наявність дебіторської
заборгованості, а саме об$
сягу сумнівного боргу,
який напряму негативно
впливає на наявність обі$
гових коштів. Проаналізу$
вати платоспроможність
підприємства, а саме част$
ку власного капіталу ком$
панії в загальній сумі кош$
тів, інвестованих у її ді$
яльність можна за рахунок
коефіцієнту автономії
(Equity$to$Assets) (рис. 5).
Середньогалузеве значен$
ня наближається до реко$
мендованого (>= 50%), ко$
ливається від 44 % до 48 %.
ПРАТ "Миргородський
завод мінеральних вод" є пов$
ністю фінансово незалеж$
ною компанією від креди$
торів, за останні п'ять ро$
ків даний індикатор коли$
вався від 73,1 % у 2017 році
до 95,1% у 2015 році, а це
значно вище за рекомен$
довані значення показни$
ка.

Проаналізуємо при$
бутковість ПРАТ "Мирго$
родський завод мінераль$
них вод" і визначимо скіль$
ки прибутку приносить
кожна гривня активів ком$

Таблиця 1. Методика розрахунку показників
фінансового стану підприємства

Показники Алгоритм розрахунку Джерело 
інформації 

Напрямок 
позитивних змін

Показники майнового стану підприємства 
Сума зносу основних засобів ф.1 р.1012 Коефіцієнт зносу,% 
Вартість основних засобів ф.1 р.1010 

Зменшення в 
динаміці 

Залишкова вартість основних засобів ф.1 р.1010 Коефіцієнт придатності,% 
Первісна вартість основних засобів ф.1 р.1011 

Збільшення в 
динаміці 

Вартість основних засобів ф.1 р.1010 Фондомісткість 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів (робіт, послуг) 

ф.2 р.2000 
 

Зменшення в 
динаміці 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів (робіт, послуг) 

ф.2 р.2000 Фондовіддача 
 

Вартість основних засобів ф.1 р.1010 

Збільшення в 
динаміці 
 

Показники ліквідності 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

ф.1 
р.1165+1166+1167 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності 

Поточні зобов’язання ф.1 р.1695 

Рекомендоване 
значення  
0,15 – 0,2. 

Оборотні активи - запаси ф.1 р.1195-1100 Коефіцієнт поточної 
ліквідності Поточні зобов’язання ф.1 р.1695 

Рекомендоване 
значення 0,5 – 
0,8.  

Оборотні активи ф.1 р.1195 Коефіцієнт загальної 
ліквідності Поточні зобов’язання ф.1 р.1695 

Рекомендоване 
значення 1 – 2. 

Показники фінансової стійкості 
Власний капітал ф.1 р.1495 Коефіцієнт фінансової 

незалежності Валюта балансу ф.1 р.1900 
> 0,5 

Власний капітал ф.1 р.1495 Коефіцієнт фінансової 
стійкості Позиковий капітал ф.1 р.1595+р.1695+

р.1700+р.1800 

> 0,8 

Позиковий капітал ф.1 р.1595+р.1695+
р.1700+р.1800 

Коефіцієнт фінансової 
залежності 

Валюта балансу ф.1 р.1900 

Зменшення 

Позиковий капітал ф.1 р.1595+р.1695+
р.1700+р.1800 

Коефіцієнт фінансового 
ризику 

Власний капітал ф.1 р.1495 

Зменшення 

Показники ділової активності 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів (робіт, послуг)  

ф.2 р.2000 Коефіцієнт загальної 
оборотності активів 

Середня вартість активів ф.1 р.1300 

Збільшення 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів (робіт, послуг) 

ф.2 р.2000 Коефіцієнт оборотності 
обігових коштів 

Середня вартість обігових коштів ф.1 р.1166+р.1167 

Збільшення 

Чиста виручка від реалізації ф.2 р.2000 Коефіцієнт оборотності 
дебіторської заборгованості Середня дебіторська заборгованість (ф.1р.1125+р.1135+

р.1130+р.1140+ 
р.1145+р.1155)/2 

Збільшення 

Середня дебіторська заборгованість (ф.1р.1125+р.1135+
р.1130+р.1140+ 
р.1145+р.1155)/2 

Коефіцієнт покриття 
дебіторської заборгованості 

Чиста виручка від реалізації ф.2 р.2000 

Зменшення 

Дебіторська заборгованість ф.№1 
р.1125+р.1135+ 
р.1130+ 
р.1140+р.1145+р.1
155 

Частка дебіторської 
заборгованості в загальному 
обсязі поточних активів 

Поточні активи ф.№1 р.1195 

Зменшення 

Чиста виручка від реалізації ф. №2, р.2000 Коефіцієнт оборотності 
короткострокової 
кредиторської 
заборгованості 

Середня короткострокова кредиторська 
заборгованість 

ф.№1, 
(р.1605+р.1615+р.1
635)/2 

Зменшення 

Дебіторська заборгованість ф .№1 
р.1125+р.1135 
+р.1130+р.1140+р.
1145+р.1155 

 Співвідношення 
короткострокової 
дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості Кредиторська заборгованість ф.№1р.1605+р.161

5+р.1635 
Рекомендоване 
значення 1 

Показники рентабельності 
Рентабельність підприємства Чистий прибуток 

Середня вартість активів 
ф.2 р.2350 
ф.1 р.1300 

Збільшення 

Рентабельність власного 
капіталу 

Чистий прибуток 
Середня вартість власного капіталу 

ф.2 р.2350 
ф.1 р.1495 

Збільшення 

Рентабельність необоротних 
активів 

Чистий прибуток 
Середня вартість необоротних активів 

ф.2 р.2350 
ф.1 р.1095 

Збільшення 

Джерело: складено авторами.
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панії. Рентабельність активів (ROA) дає розуміння на$
скільки ефективно менеджмент використовує активи
фірми для генерації прибутку. Від'ємні значення свідчать
про збитки. Середнє значення рентабельності активів по
галузі складає 2,3 %, лише у 2017 році показник зріс до
3 % (рис. 6). Аналіз підприємства показує, що активи на
фірмі використовуються ефективно і за 2015—2019 рр.
приносили високий прибуток, від 8,1 % у 2016 році до
28,3 % у 2019 році, що в рази вище за середні показники
по галузі. Компанія є висококонкурентна на своєму рин$
ку, а незначний спад у 2017 році не є критичним і не
приніс збитків компанії.

Рентабельність оборотних активів (RCA), індика$
тора прибутковості, що вказує скільки прибутку ге$
нерує кожна гривня оборотних активів компанії, має
подібну тенденцію (рис. 7). Середнє значення по га$
лузі (3,3 %) значно менше, ніж по підприємству. З 2015
по 2016 рік спостерігається високий показник оборот$
ності, після чого йде спад у 2017 році і знову різкий
підйом у 2018 та 2019 роках. У результаті своєї діяль$
ності компанія отримує достатньо високий прибуток
за рахунок своїх активів. Чиста маржа (NPM) відоб$
ражає відношення чистого прибутку до загальної ви$
ручки компанії. ПРАТ "Миргородський завод міне$
ральних вод" має V$подібну криву за даним показни$
ком, з нижнім піком у 2017 році (4,2 % при середньо$
му рівні по галузі в 2,1%), при цьому не опускається
нижче середніх показників по галузі, а отже компа$
нія має високу частку чистого прибутку від продажів
свого товару (рис. 8). Рентабельність загальних ак$

тивів (ROTA) характеризує відношення операційного
прибутку (чистого доходу до вирахування відсотків
та податків) до загальних активів компанії. Він доз$
воляє абстрагуватись від впливу податків та боргово$
го навантаження на її дохідність. Як бачимо з рисун$
ка 9, за цей період компанія не відчувала сильного по$
даткового тиску з боку держави, що не мало негатив$
ного впливу на її ділову активність. Найнижчий пік
знову спостерігаємо у 2017 році, але не критичний
(6,3% при середньогалузевому показнику 5 %). Розг$
лянемо ділову активність підприємства за оборотні$
стю загальних активів (Total Assets Turnover) (рис. 10).
Протягом досліджуваного періоду лиш у 2017 році
продуктивність активів компанії по відношенню до
обсягу виручки мала нижче значення ніж по галузі.

Оборотність дебіторської заборгованості (Recei$
vables Turnover) показує скільки разів протягом року
погашається дебіторська заборгованість. Чим вище
значення показника, тим швидше компанія здатна стя$
гувати плату з клієнтів за надані товари чи послуги.
Аналіз ділової активності підприємства за оборотні$
стю дебіторської заборгованості коливається в межах
3,1 % — 4,4 %, що менше за середні значення по га$
лузі (рис. 11). Цей показник вказує на те, що компа$
нія в більшості випадків не мала можливості вчасно
та швидко стягнути дебіторську заборгованість з кон$
трагентів. Наслідком цього є зменшення обігових
коштів на підприємстві і збільшення ризиків неотри$
мання вчасної оплати за товари і послуги. Проте обо$
ротність робочого капіталу показує ефективність ви$

Рис. 3. Поточна ліквідність (Current Ratio)
ПРАТ "Миргородський завод мінеральних вод"

за 2015—2019 рр.
Джерело: [3].

Рис. 4. Індикатор абсолютної
ліквідністі (Cash Ratio) ПРАТ

"Миргородський завод мінеральних вод"
за 2015—2019 рр.

Джерело: [3].

Джерело: [3].

Рис. 5. Коефіцієнт автономії ПРАТ "Миргородський
завод мінеральних вод" за 2015—2019 рр.

Рис. 6. Рентабельність активів ПРАТ "Миргородський завод
мінеральних вод" за 2015—2019 рр.

Джерело: [3].
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користання робочого капіталу компанії, його значен$
ня від 3,5 % до 5,2 %, що більше від середньогалузево$
го показника 2,5 % (рис. 12).

Нагадаємо, що оборотність робочого капіталу
(Working Capital Turnover) показує ефективність вико$
ристання робочого капіталу компанії з точки зору зге$
нерованої ним виручки — це різниця між оборотними
активами та поточними зобов'язаннями. Оцінимо діло$

ву активність ПРАТ "Миргородський завод мінераль$
них вод" за допомогою інтегрованого фінансового ско$
рингу (рис. 13).

ПРАТ "Миргородський завод мінеральних вод" за
останні п'ять років має високий скоринговий індекс
фінансової стійкості (діапазон від 0 до 4), лише у 2017 році
він зменшився на 12,5 % від попереднього року та ста$
новив 2,8.

Рис. 7. Рентабельність оборотних активів
ПРАТ "Миргородський завод мінеральних вод"

за 2015—2019 рр.
Джерело: [3].

Рис. 8. Чиста маржа ПРАТ "Миргородський завод
мінеральних вод" за 2015—2019 рр.

Джерело: [3].

Рис. 9. Рентабельність загальних активів за 2015—2019 рр.

Джерело: [3].

Рис. 10. Оборотність загальних активів
за 2015—2019 рр.

Джерело: [3].

Рис. 11. Оборотність дебіторської заборгованості
за 2015—2019 рр.

Джерело: [3].

Рис. 12. Оборотність робочого капіталу
за 2015—2019 рр.

Джерело: [3].
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ВИСНОВКИ
Застосування результатів аналізу фінан$

сового стану підприємства проведеного ІТ$
компаніями має ряд переваг: забезпечує оці$
нку підприємства в ринковому середовищі,
адже вона акумулює інформацію по всім суб$
'єктам господарювання, що висвітлено в офі$
ційних джерелах. Оброблення такого масиву
даних в аналітичному відділі підприємства не
є ефективним, тобто вимагає великих затрат
часу і трудових ресурсів. Маючи наявну
інформаційну базу ІТ$компанія може відпра$
цьовувати власні інтегральні оцінки шляхом
перевірки результативності конкретних скла$
дових. Перевірка результатів аналітичних
прогнозів здійснюється на репрезентативній
вибірці, що забезпечує достовірність загаль$
них висновків про діяльність конкретного суб$
'єкта господарювання.

Водночас є ряд пропозицій, які дозволять
узгодити теоретичні аспекти фінансового
аналізу із прикладними. Так, розроблений ТІ
"Ю$Контрол" скоринговий індекс фінансової
стійкості компанії розраховується за показ$
никами ліквідності, платоспроможності,
прибутковості та ділової активності. Перераховані по$
казники є складовими фінансового стану підприємства,
до якого ще входить оцінка майнового стану. Фінан$
сову стійкість відображає лише один показник ко$
ефіцієнт автономії. Звідси коректним було б назвати
"скоринговий індекс фінансового стану компанії", або
"інтегральна оцінка фінансового стану підприємства".
Якщо ж говорити по фінансову стійкість, то крім кое$
фіцієнта автономії доречним було б додати характе$
ристику коефіцієнту фінансової стійкості, фінансової
залежності, фінансового ризику. Зазначені коефі$
цієнти є індикаторами платоспроможності підприєм$
ства у довгостроковій перспективі. Особливо важли$
вим є розрахунок зазначених показників під час кри$
зової ситуації в економіці країни, що ймовірно вплине
на порушення рівноваги та стабільність фінансово$еко$
номічної діяльності. Оцінка загального фінансового
стану дозволить визначити цілі, розробити стратегію
та оптимізувати структуру джерел утворення майна
підприємства та уникнути фінансові ризики з негатив$
ними наслідками.
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"Миргородський завод мінеральних вод" за 2015—2019 рр.
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SCIENTIFIC PRINCIPLES FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT RECREATIONAL LANDS

Статтю присвячено науковим основам управління розвитком земель рекреаційного призначення

(ЗРП). Обгрунтовано, що ефективне використання природних рекреаційних ресурсів залежить від своєW

часного ухвалення управлінських рішень щодо їх використання а також вимагає пізнання практичного

використання фундаментальних законів раціонального використання рекреаційних ресурсів. ВиявленW

ня шляхів найефективнішого використання всіх природних передумов розвитку рекреаційного госпоW

дарства в різних регіонах України за умови збереження і примноження природноWресурсного потенціаW

лу рекреації, являється передумовою розвитку територій із природними рекреаційними ресурсами. На

урядовому рівні особлива увага приділяється охороні земель рекреаційного призначення, але вони нині

є визначеними недосконало. Тому необхідно розмежувати землі рекреаційного призначення від земель

інших категорій на засадах використання екологоWекономічного потенціалу та зберегти їх унікальність.

An article devoted to the scientific foundations of land development management. Emphasis is placed on the

possibility of forming recreational potential through the creation of a zone of regulated recreation, recreational

areas. It is indicated that the use of land in this category is special, so their public administration has special

features. It is generally accepted that the effective use of natural recreational resources depends on their own

management decisions regarding their use, and also requires knowledge of the practical use of the fundamental

laws of rational use of recreational resources. Removal of the most effective use of all natural prerequisites for

the development of recreational economy in different regions of Ukraine to preserve and increase the natural

resource potential of recreation, which is a prerequisite for the development of areas with natural recreational

resources. Attention is focused on the fact that recreational lands require special protection through activities

that can help prevent their use for their intended purpose, adversely affecting their natural state. At the

governmental level, special attention is paid to the protection of recreational land, but they are currently defined

imperfectly. Therefore, it is necessary to differentiate between recreational lands and land plots of other categories.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неузгодженістю темпів соціально$економічного

розвитку і вимог екологічної безпеки орієнтує сучасне
суспільство на пошук забезпечення якісного рівня жит$
тя, який балансує між економічним зростанням і раціо$
нальним використанням природного потенціалу певної
території. Необхідність балансування між визначеними
пріоритетами зумовлена певними протиріччями: з одно$
го боку, на перевагу зростання добробуту людства та
забезпечення належних умови існування потрібно ви$
никає потреба забезпечити підвищені темпів природо$
користування, з іншого — виникає гостра потреба ре$
гулювання природокористування та збереження осе$
редків біорізноманіття як пріоритетних планшетів за$
безпечення сталого розвитку регіональних рекреацій$
них комплексів.

Усвідомлення протилежно спрямованих тенденцій
соціально$економічного зростання та державного ре$
гулювання рекреаційної сфери України вимагає зосе$
редити увагу на наукових положеннях взаємодії люди$
ни з довкіллям. Важливим питанням у застосуванні
наукових підходів на засадах принципових положень
сталого розвитку є розробка науково обгрунтованої си$
стеми знань щодо стратегії розвитку рекреаційної сфе$
ри з подальшим практичним їх застосуванням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Законодавча платформа стратегії розвитку земель
рекреаційного призначення (далі — ЗРП) в Україні роз$
вивається досить фундаментально. За останні два десят$
ка років була прийнята низка законів, що регулюють
суспільні відносини у сфері формування, збереження та
раціонального використання ЗРП на засадах забезпе$
чення сталого, збалансованого розвитку України. За$
конодавчі засади комплексного управління рекреацій$
ним потенціалом реалізуються відповідно до Земельно$
го кодексу України (далі — ЗКУ). Відповідно до ст. 50
ЗКУ, "До земель рекреаційного призначення належать
землі, які використовуються для організації відпочин$
ку населення, туризму та проведення спортивних за$
ходів." Згідно з ч. 2 ст. 52 ЗКУ, ч. 2 ст. 63 ЗУ "Про охоро$
ну навколишнього природного середовища" на ЗРП за$
бороняється діяльність, що перешкоджає або може пе$
решкоджати використанню їх за призначенням, а також
негативно впливає або може вплинути на природний
стан цих земель. Досить важливим є визначення право$
вого режиму земель рекреаційного призначення, які є
складовими земель інших категорій. Так, на законодав$

It is indicated that in the system of current environmental legislation of Ukraine there is no single special legal

act that determines the legal regime of recreational areas, there is no legally defined conceptual and terminological

apparatus in the field of recreation. Emphasis is placed on the fact that the state management of recreational

areas is aimed at streamlining public relations in the field of protection of recreational areas and the use of

recreational resources and invitations to be invited to implement the relevant regulations. It is indicated that the

solution of these problems will achieve sustainable development of land use. Thus, determining the legal status

of recreational areas will increase the investment attractiveness of Ukrainian land use in the economic sphere,

and due to a more rational use of natural resource potential of land will increase production efficiency.

Ключові слова: землі рекреаційного призначення, ландшафтно�рекреаційні території, управління розвит�
ком рекреаційного фонду, землеустрій рекреаційних територій.

Key words: recreational land, landscape and recreational areas, management of the development of the recreational
fund, land management of recreational areas.

чому рівні відповідно до ЗУ "Про природно$заповідний
фонд України" передбачено використання для рекреа$
ційних потреб більшості об'єктів ПЗФ. Акцентовано
увагу на можливості формування рекреаційного потен$
ціалу завдяки створенню зон регульованої рекреації,
рекреаційних зон тощо. Суто важливим є також вико$
ристання земель рекреаційного призначення відповід$
но до ст. 12 "Екскурсійне відвідування пам'яток" ЗУ "Про
охорону культурної спадщини" від 08.06.2000. Відпо$
відно до розд. 6 "Вимоги до організації ландшафтно$
рекреаційних територій" передбачено правовий режим
земель рекреаційного призначення, що регламентують$
ся санітарними нормами.

Комплексному теоретично$практичному дослід$
женню проблем управління розвитком рекреаційних те$
риторій, питань забезпечення їх екологічної збалансо$
ваності у процесі реалізації державного управління рек$
реацією присвятили свої праці українські вчені, вони
акцентують увагу на перспективах державного управ$
ління землями рекреаційного призначення: Хумарова Н.І.
[2] розглянула екологічні цільові програми у системі
державного регулювання природокористування; Марич
Х.М. [3] визначив функціональні повноваження органів
державного управління рекреаційними територіями та
їх компетенції; Бондар Л.О. [6] проаналізував правовий
режим земель рекреаційного призначення; Шморгун Л.Г.
та Ковальський М. Р. [7] висвітлюють науково$теоре$
тичні основи формування державного управління зем$
лями рекреаційного призначення та їх соціально$куль$
турне значення; Слюсарчук О.П. [8] обгрунтовує нау$
кові аспекти застосування принципів сталого розвитку
в державному управлінні рекреаційно$туристичною
сферою.

Попри наявність значної кількості наукових праць,
узагальнення й визначення сутності та перспективи роз$
витку земель рекреаційного призначення, ця сфера по$
требує поглибленого дослідження. Вирішення цих пи$
тань вимагає підвищеної уваги як з боку держави, так і
науки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Наукові засади комплексного управління рекреа$
ційним потенціалом реалізуються на логістиці створен$
ня, функціонування та розвитку ЗРП на засадах вико$
ристання їх еколого$економічного потенціалу та збе$
реження їх унікальності. Тому принципово необхідно
зосередити увагу на розробці науково обгрунтованої
системи знань у сфері землевпорядного виробництва
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щодо подальшого розвитку рекреаційних територій з
пріоритетом їх подальшого функціонального викорис$
тання.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в узагальнені наукових засад

управління розвитком ЗРП в умовах соціально$еконо$
мічного та земельного реформування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Земля — це матеріальна основа функціонування су$
спільства. А також земля — це ресурс для розвитку
регіонів та громад. Через те, що все просторове плану$
вання, інвестиції та нове будівництво передусім пов'я$
зані із землею. Це все є причиною підвищеної уваги до
головного надбання і багатств України, дотримання ви$
мог екології, збереження природного середовища і лан$
дшафтів, економних дій під час відведення земель для
розміщення будівництва.

Необхідність регулювання земельних відносин
особливо зростає, зважаючи на завдання нинішнього
пореформеного землекористування, яке передбачає
створення еколого$безпечної та економіко$ефективної
системи землекористування. Серед категорій цільово$
го використання, які передбачено земельним законодав$
ством, можна виділити категорії з особливим режимом
використання, зокрема землі природно$заповідного
фонду та іншого природоохоронного призначення, оздо$
ровчого, історико$культурного, рекреаційного призна$
чення.

Використання земель цих категорій є досить спе$
цифічним, тому державне управління ними має низку
особливостей. Крім того, є низка питань щодо викори$
стання цих земель, які ще не врегульовані законодав$
ством або потребують уточнення. Питання управління
охоронними територіями тривалий термін взагалі не
порушувалося.

Цінність земель рекреаційного призначення поля$
гає в тому, що вони є придатними для відпочинку насе$
лення, тут немає факторів, які б негативно впливали на
здоров'я людини. Державне управління розмежуванням
земель рекреаційного призначення є похідним від по$
няття державного управління в цілому.

Під останнім розуміють певний вид діяльності дер$
жавних органів, який має виконавчий та розпорядчий
характер і полягає в організуючому впливі на суспільні
відносини шляхом застосування повноважень держави.
Державному управлінню притаманні всі ознаки виконав$
чої влади; отже, у сфері охорони навколишнього при$
родного середовища воно є видом діяльності органів
виконавчої влади з реалізації внутрішньої та зовнішньої
екологічної політики держави, її внутрішніх і зовнішніх
екологічних функцій.

 Землі рекреаційного призначення вимагають особ$
ливої охорони шляхом заборони діяльності, яка пере$
шкоджає чи може перешкодити їх використанню за
цільовим призначенням, негативно впливає чи може
вплинути на їх природний стан. Земельний кодекс Ук$
раїни визначає такий склад земель рекреаційного при$
значення: земельні ділянки зелених зон і зелених насад$
жень міст та інших населених пунктів, навчально$ту$
ристських і екологічних стежок, маркованих трас; зе$
мельні ділянки, зайняті будинками відпочинку, пансіо$
натами, об'єктами фізичної культури і спорту, турис$
тичними базами, кемпінгами, яхтклубами, стаціонарни$
ми і наметовими туристсько$оздоровчими таборами,
будинками рибалок і мисливців, дитячими туристични$
ми станціями, дитячими і спортивними таборами, інши$
ми аналогічними об'єктами; земельні ділянки, надані для
дачного будівництва і спорудження інших об'єктів ста$
ціонарної рекреації. Але слід зазначити, що перелік зе$
мель рекреаційного призначення не є вичерпним, адже
до них також можуть відноситись інші землі, які вико$

ристовуються для туристичних походів і подорожей,
спорту і відпочинку, огляду мальовничих ландшафтів та
історичних пам'яток, спостереження за сезонними яви$
щами у природі, землі для стаціонарного розміщення лу$
напарків, ігрових і розважальних центрів тощо. Право
користування землями рекреаційного призначення про$
являється у двох формах: загальному і спеціальному
користуванні. Загальне користування здійснюють гро$
мадяни в порядку, передбаченому законодавством і ви$
значеному місцевими радами. Це може стосуватися ко$
ристування в населених пунктах парками, скверами,
бульварами та ін.; застосування води в оздоровчих цілях
у місцях, створених місцевими радами; використання
сприятливого клімату.

Державне управління рекреаційними територіями
спрямоване на впорядкування суспільних відносин у
сфері охорони рекреаційних територій і використання
рекреаційних ресурсів, покликане забезпечити реалі$
зацію відповідних нормативно$правових актів. Однак
управління у цій сфері ускладнене тим, що в системі чин$
ного екологічного законодавства України немає єдино$
го спеціального нормативно$правового акта, що визна$
чає правовий режим рекреаційних територій, відсутній
законодавчо визначений понятійно$термінологічний
апарат у сфері рекреації.

Поняття "землі рекреаційного призначення" мож$
на розглядати як території, природні комплекси яких
через свою особливу рекреаційну значимість вилуча$
ються повністю або частково з господарського вико$
ристання за рішенням органів державної влади. Тому
необхідно врахувати такі особливості земель рекреа$
ційного призначення, як наявність загальної, основної
мети, властивої кожній категорії земель рекреаційно$
го призначення, що виражається в організації масово$
го відпочинку населення; різноманітність завдань, по$
кладених на різні категорії земель рекреаційного при$
значення, залежно від установлених для них цілей; за$
борона або обмеження господарської діяльності на
землях рекреаційного призначення; запровадження
особливого правового режиму підвидів земель рекре$
аційного призначення залежно від поставлених цілей і
завдань.

Уперше про землі рекреаційного призначення зга$
дується в Земельному кодексі України від 18 грудня
1990 року в редакції від 13 березня 1992 року, стаття 74
якого до земель рекреаційного призначення віднесла
землі, призначені для організованого масового відпо$
чинку і туризму населення, зокрема земельні ділянки,
зайняті територіями будинків відпочинку, пансіонатів,
кемпінгів, туристських баз, стаціонарних і наметових
туристсько$оздоровчих таборів, будинків рибалок і мис$
ливців, дитячих туристських станцій, парків, зелених зон
навколо міст та інших населених пунктів, навчально$
туристських стежок, маркірованих трас, дитячих і
спортивних таборів, що розташовані поза землями оздо$
ровчого призначення.

Головні ознаки правового режиму земель рекреа$
ційного призначення визначаються земельним та еко$
логічним законодавством України. Загальні засади
правого режиму використання рекреаційних зон виз$
начаються ст. 63 Закону України "Про охорону на$
вколишнього природного середовища", згідно з якою
на землях рекреаційного призначення забороняєть$
ся: господарська та інша діяльність, що негативно
впливає на навколишнє природне середовище або
може перешкодити використанню за цільовим призна$
ченням, зміни природного ландшафту та проведення
інших дій, що суперечать використанню цих зон за
прямим призначенням.

Кожна цивілізована держава покликана турбувати$
ся про життя, здоров'я, безпеку і розвиток населення
як основоположну самоцінність будьякого суспільства.
Одним з найважливіших напрямів сучасного державно$
го управління є заходи, спрямовані на відпочинок і
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відновлення працездатності населення. Режим управ$
ління у сфері використання земель рекреаційного при$
значення є досить неоднорідним; проаналізувавши його,
можна виокремити риси, характерні тільки для одного
або декількох, але не для всіх видів земель рекреацій$
ного призначення у цілому. Законодавство про рекреа$
ційну діяльність дає підстави для формування загаль$
ного і спеціальних правових режимів, які стосуються
земель рекреаційного призначення. Загальний правовий
режим є дійсним для всіх видів земель зазначеної кате$
горії, незалежно від того, які рекреаційні ресурси на них
розташовано. Спеціальні правові режими відрізняють$
ся специфікою правового регулювання.

Складовими державного контролю над використан$
ням і охороною земель рекреаційного призначення ви$
ступають: розподіл та перерозподіл цих земель; плану$
вання їх використання; ведення державного земельно$
го кадастру таких земель; здійснення контролю над до$
держанням законодавства у сфері їх ефективного ви$
користання, відновлення та охорони; моніторинг цих
земель; здійснення землеустрою щодо цих земель; роз$
гляд уповноваженими органами земельних спорів щодо
земель рекреаційного призначення.

Інтерес також викликає розмежування земель рек$
реаційного призначення і водного фонду. До останньо$
го належать землі, зайняті: морями, річками, озерами,
водосховищами та іншими водоймами, болотами й ост$
ровами; прибережними захисними смугами, гідротех$
нічними та іншими водогосподарськими спорудами та
каналами, а також землі, виділені під смуги відведення
для них; береговими смугами водних шляхів. Водночас
яхтклуби, будинки відпочинку, пансіонати, турбази,
кемпінги, дитячі табори, дачні ділянки та інші об'єкти
доволі часто розташовуються поблизу водних об'єктів.
Отже, придатність земель визначається їх природними
властивостями (конкретними екологічними характери$
стиками, сприятливими для відпочинку та оздоровлен$
ня громадян) і розташуванням у мальовничій місцевості,
а також відсутністю чинників, які можуть негативно
впливати на здоров'я людей (у тому числі у випадку роз$
ташування поблизу промислових об'єктів). На рекреа$
ційну якість також впливають упорядкування території,
наявність рекреаційних об'єктів (театрів, музеїв, готелів,
ресторанів тощо).

Відсутність факторів негативного впливу на здоро$
в'я людей є законодавчою вимогою для земель рекреа$
ційного призначення і перевіряється органами держав$
ної санітарноепідеміологічної служби Міністерства
охорони здоров'я України під час погодження відпові$
дних проектів землеустрою згідно з Методичними ре$
комендаціями "Обстеження та районування території
за ступенем впливу антропогенних чинників на стан
об'єктів довкілля з використанням цито$генетичних ме$
тодів" МОЗ України. Генеральна схема планування те$
риторії України передбачає охорону і невиснажливе
використання земель рекреаційного призначення, вклю$
чення їх до національної екологічної мережі України.

Процес управління землями будь$якої категорії,
зокрема рекреаційного призначення, здійснюється че$
рез систему планування, правового регулювання, конт$
ролю за використанням та охороною земель. Якщо роз$
глядати процес планування використання земель рек$
реаційного призначення, то, враховуючи сучасні вимо$
ги земельного законодавства, першочергові заходи
щодо подальшого використання рекреаційних територій
мають бути відображені в Загальнодержавній і регіо$
нальних програмах використання й охорони земель, які
наразі розробляються досить повільно або взагалі не
розробляються. Зазначимо, що планування використан$
ня земель передбачено статтею 177 Земельного кодек$
су України, зокрема те, що загальнодержавні програми
використання та охорони земель розробляються з ме$
тою забезпечення потреб населення і галузей економі$
ки у землі та її раціонального використання й охорони.

Такі програми мають розроблятися відповідно до про$
грам економічного, науково$технічного і соціального
розвитку України і затверджуватися Верховною Радою
України.

Із метою визначення перспективи щодо використан$
ня та охорони земель для підготовки обгрунтованих
пропозицій у галузі земельних відносин, організації ра$
ціонального використання та охорони земель, перероз$
поділу земель з урахуванням потреби та подальшого
розвитку земель рекреаційного призначення Законом
України "Про землеустрій" передбачено розробку Схе$
ми землеустрою і техніко$економічні обгрунтування
використання та охорони земель адміністративно$тери$
торіальних одиниць. Отже, програми і схеми викорис$
тання й охорони земель є фундаментом реалізації зе$
мельної політики та управління. Решта позицій на тлі
програм і схем використання й охорони земель іденти$
фікуються з процесом регулювання земельних відносин.
На підставі Схем використання рекреаційних ресурсів
має розроблятися проект землеустрою, який представ$
ляє сукупність нормативно$правових, економічних, тех$
нічних документів щодо обгрунтування заходів із вико$
ристання та охорони земель, які передбачається
здійснити протягом 5—10 і більше років. Важливою умо$
вою є необхідність детального відображення взаємо$
зв'язку землеустрою з перспективними планами розвит$
ку рекреаційних територій.

Державне регулювання відносин, пов'язаних із ви$
користанням земель рекреаційного призначення,
здійснюється на основі низки законодавчих актів, серед
яких можна визначити такі закони України: "Про ту$
ризм", "Про охорону навколишнього природного сере$
довища", "Про екологічну мережу України", "Про при$
родно$заповідний фонд", Лісовий кодекс України, Вод$
ний кодекс України, Земельний кодекс України. Зважа$
ючи на актуальність питання щодо розвитку туристич$
ної сфери в Україні, на нашу думку, доречним є прий$
няття Закону України "Про землі рекреаційного при$
значення", використання яких безпосередньо пов'яза$
не з розвитком туристичної сфери. Крім того, наразі
активно відбувається процес адміністративного рефор$
мування, що стосується подальшого розпорядження
землями, зокрема рекреаційними територіями на рівні
органів місцевого самоуправління.

Ураховуючи те, що Урядом України схвалено Страте$
гію розвитку туризму та курортів на період до 2026 року,
нагальним є вирішення питання щодо розвитку рекреа$
ційних територій, які є операційним базисом туристич$
ної сфери. Серед напрямів реалізації Стратегії перед$
бачено такі, як забезпечення комплексного розвитку
територій, зокрема створення сприятливих умов для
залучення інвестицій у розбудову туристичної інфрас$
труктури шляхом проведення моніторингу інвестицій$
них пропозицій щодо розбудови туристичної інфра$
структури у регіонах, а також створення Державного
кадастру природних курортних територій та Держав$
ного кадастру природних лікувальних ресурсів. Реалі$
зація таких напрямів залежить від управлінських дій
органів державної влади та місцевого самоврядування,
які сьогодні не є достатньо врегульованими на рівні за$
конодавства. На нашу думку, першочерговим є створен$
ня кадастру рекреаційних територій, оскільки він є
інформаційним ресурсом, який містить інформацію про
природні й штучно створені рекреаційні об'єкти, без
чого неможливо ухвалити адекватні рішення щодо по$
дальшого використання території. Із цією метою необ$
хідним є всебічне вивчення даних про рекреаційні ре$
сурси, ступінь облаштування територій інженерною
інфраструктурою, розподілу земельних ресурсів за
формами власності або користування, режимом охоро$
ни й особливістю використання.

Отже, прийняття раціональних та виважених уп$
равлінських рішень можливе лише за умов створення ка$
дастру рекреаційних ресурсів, що дозволить ухвалюва$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

99www.economy.in.ua

ти виважені рішення стосовно розвитку рекреаційних
територій, проведення інвентаризації рекреаційних ком$
плексів, природно$заповідних, історико$культурних
об'єктів та інших об'єктів культурної спадщини, розроб$
ки Схеми використання рекреаційних територій на рівні
адміністративно$територіальних одиниць, прийняття
Закону України "Про землі рекреаційного призначен$
ня". Наслідком таких дій може стати економічний роз$
виток тих територій, де незначні перспективи розвитку
індустрії, але при цьому вони мають природні ресурси
для розвитку рекреації, що забезпечить зростання до$
ходів населення і збереження історичного та культур$
ного середовища. Таким чином, рекреаційно$оздоров$
чий комплекс України має бути одним із чинників еко$
номічного оздоровлення держави, забезпечити працев$
лаштування населення, покращання інфраструктури.
При цьому визначальною є роль державних органів
різних рівнів, які приймають рішення щодо політики
розвитку туризму і рекреації, готують і приймають пла$
ни перспективного розвитку територій.

ВИСНОВКИ
Сучасний стан розвитку ЗРП вимагає прогресив$

ної державної стратегії управління щодо формування
окремо виділеної рекреаційної категорії земель за
цільовим призначенням. Розгляд питань державного
управління розмежуванням земель рекреаційного при$
значення дасть змогу дійти висновку про існування
особливого, не притаманного іншим категоріям земель,
методу їх охорони, визначеного земельним законодав$
ством України. Така охорона реалізується шляхом
включення цих земель до складу екологічної мережі,
обмеження їх вилучення (викупу) для інших потреб та
обмеження антропогенного впливу на такі землі. Важ$
ливим завданням державного врегулювання земельних
відносин є вдосконалення режиму використання зе$
мель рекреаційного призначення, пріоритетний напрям
якого — надання спеціального статусу особливо цін$
ним з них. Вирішення цього завдання може бути здійс$
нено:

— за рахунок внесення до чинного законодавства
змін, які стосуються встановлення цільового призначен$
ня земельних ділянок, затвердження землевпорядної та
земле$оціночної документації, яка стосується створен$
ня нових земельних ділянок, шляхом передачі відповід$
них повноважень органам земельних ресурсів, які во$
лодіють у цих питаннях найвищим рівнем управлінсь$
кої компетенції;

— за сприяння розробці проектів землеустрою щодо
організації та встановлення меж територій оздоровчо$
го, рекреаційного та історико$культурного призначен$
ня;

— за покращення якості кадрового забезпечення
органів земельних ресурсів, сприяння вдосконаленню та
розвитку землевпорядної освіти, а також виокремлен$
ня її в певну галузь знань.

Вирішення зазначених завдань дозволить досягти
сталого розвитку землекористування. В економічній
сфері: підвищиться інвестиційна привабливість украї$
нського землекористування, а завдяки більш раціональ$
ному використанню природноресурсного потенціалу
земель зросте ефективність виробництва. В екологічній
сфері: гарантуватимуться техногенно$екологічна безпе$
ка життєдіяльності людини, збереження і збагачення
довкілля. У соціальній сфері: покращаться умови праці
та життя сільського населення, підтримуватиметься
сформоване повноцінне життєве середовище, а також
будуть усунуті регіональні відмінності в умовах життє$
діяльності на всій території України.
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IMPROVING ACCOUNTING AND AUDIT OF WAGES AT THE ENTERPRISE

У статті проаналізовано проблемні аспекти обліку та аудиту заробітної плати. За результатами дослідження
проблемних питань запропоновано методичні та практичні рекомендації щодо їх вирішення. Встановлено, що
ефективність організації обліку та якість аудиторських перевірок залежить від визначення об'єктів обліку та
аудиту, які є основою для розробки технологічного процесу обліку та методики аудиту. У статті визначено
об'єкти обліку та аудиторської перевірки заробітної плати. Як приклад, визначено технологічний процес бухW
галтерського обліку одного із об'єктів обліку, а саме: утримань із заробітної плати.

Доведено, що забезпечення управлінського персоналу корисною, якісною інформацією про витрати на опW
лату праці можливо за допомогою розробки додаткових документів обліку для групування та узагальнення
інформації, які повинні бути розроблені за такими формою та змістом, щоб бути зрозумілими користувачам і
корисними для прийняття управлінських рішень.

У статті запропоновано форму розрахункової відомості розрахунків за виплатами працівникам, викорисW
тання якої передбачає відображення нарахування заробітної плати відповідно до структури фонду оплати
праці, визначення фактичних витрат на оплату праці за місяць.

Для посилення внутрішнього контролю обліку заробітної плати запропоновано Відомість узагальнення
інформації про фактичні витрати на додаткову заробітну плату з урахуванням видів виплат відповідно до
Інструкції № 5 з присвоєнням їм коду або шифру для використання у розрахунковій відомості. Для посилення
контролю та аналізу витрат суб'єктів господарювання на допомогу з тимчасової непрацездатності та своєчасW
ності погашення заборгованості ФСС запропоновано Відомість узагальнення інформації обліку допомоги з
тимчасової непрацездатності.

У статті розглянуто методику організації та проведення аудиторської перевірки заробітної плати та докуW
ментальне забезпечення аудиторської перевірки на етапах проведення аудиту. У статті запропоновано проW
граму аудиту заробітної плати, форми робочих документів аудитора, форму підсумкового документа за реW
зультатами аудиторської перевірки бухгалтерського обліку заробітної плати.

Наведені пропозиції можуть бути використані в практичній діяльності суб'єктами господарювання та аудиW
торами; як один із варіантів вирішення проблемних питань організації аналітичного обліку заробітної плати,
документального забезпечення; для розробки методичних рекомендацій для проведення аудиторської переW
вірки бухгалтерського обліку заробітної плати; для подальших досліджень вирішення проблемних питань обW
ліку та аудиту заробітної плати.

The article analyzes the problematic aspects of accounting and auditing of wages. Based on the results of the
research of problematic issues, methodical and practical recommendations for their solution are offered. It is established
that the effectiveness of the organization of accounting and the quality of audits depends on the definition of objects
of accounting and auditing, which are the basis for the development of the technological process of accounting and
audit methods. The article defines the objects of accounting and auditing of wages. As an example, the technological
process of accounting of one of the objects of accounting, namely, deductions from wages, is defined.

It has been proven that providing management with useful, highWquality information on labor costs is possible
through the development of additional accounting documents for grouping and summarizing information, which should
be developed in such a form and content to be understandable to users and useful for management decisions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Заробітна плати є одним із основних об'єктів бухгал$

терського обліку та відповідно з цією ділянкою обліку
пов'язана велика кількість первинних документів. Сучасні
вимоги щодо забезпечення управлінського персоналу
інформацією про витрати на оплату праці вимагають
удосконалення документування операцій щодо заробіт$
ної плати, що повинно позначитися на прийнятті ефек$
тивних управлінських рішень щодо управління витратами.

Документальне забезпечення узагальнення обліко$
вої інформації є проблемним питанням в сучасних умо$
вах роботи підприємств, яке потребує вирішення. Пи$
тання організації обліку заробітної плати виникають у
суб'єктів господарювання і тоді, коли вони тільки роз$
починають свою діяльність, та під час ведення бізнесу.
Рекомендації для організації технологічного процесу
обліку заробітної плати необхідні суб'єктам господарю$
вання, а їх відсутність впливає на ефективність органі$
зації обліку.

Проблемні питання організації та проведення ауди$
ту заробітної плати, пов'язані з відсутності методоло$
гічного забезпечення цього процесу. Особлива пробле$
ма пов'язана з документальним забезпеченням органі$
зації та проведення аудиту, з узагальненням результатів
аудиторської перевірки.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Облік та аудит заробітної плати є актуальною те$

мою наукових досліджень багатьох вчених, серед яких:
Бутинець Ф.Ф., Кулаковська Л.П., Ткаченко Н.М., Ма$
каренко А.П., Меліхова Т.О., Загородній А.Г., Сулімен$
ко Л.А., Жогова О.Б., Артюх О.В., Островерха Р.Е. Ав$
тори досліджень розглядають окремі проблемні питан$
ня обліку та аудиту заробітної плати та вносять пропо$
зиції, щодо їх вирішення, але не створюють умови для
узагальнення результатів досліджень та розробки єди$
них підходів до організації обліку та методології про$
ведення аудиту заробітної плати. Актуальні питання
цього напряму потребують подальших досліджень і дис$
кусій для визначення їх оптимального вирішення.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Технологічний процес обліку об'єктів заробітної

плати складається з технологічних етапів, на кожному
з яких визначається облікова інформація, носії обліко$
вої інформації, документообіг, взаємозв'язок отрима$
ної та узагальненої інформації.

Вважаємо доцільним визначити такі об'єкти обліку
заробітної плати, які можна вважати й об'єктами ауди$
торської перевірки заробітної плати, оскільки метою
аудиту заробітної плати є перевірка достовірності

The article proposes a form of settlement statement of payments for employees, the use of which reflects the
calculation of wages in accordance with the structure of the payroll, determining the actual labor costs for the month,
as well as the use of codes to display information on payroll and payroll deductions.

To strengthen the internal control of wage accounting, the Statement of generalization of information on the actual
costs of additional wages, taking into account the types of payments in accordance with Instruction № 5 with the
assignment of a code or code for use in the calculation statement. To strengthen the control and analysis of the costs of
business entities for temporary disability benefits and the timely repayment of debts of the FSS, the Statement of
generalization of information on the accounting of temporary disability benefits is proposed.

The article considers the method of organizing and conducting an audit of wages and documentation of the audit
at the stages of the audit. The article offers a salary audit program, forms of working documents of the auditor, the
form of the final document based on the results of the audit of payroll accounting.

The proposed proposals can be used in practice by business entities and auditors; as one of the options for solving
problematic issues of the organization of analytical accounting of wages, documentation; to develop guidelines for
conducting an audit of payroll accounting; for further research to address the problematic issues of accounting and
auditing of wages.

Ключові слова: облік, заробітна плата, аудит, розрахункова відомість, аудит, Програма аудиту, робочі
документи, аудиторські процедури.

Key words: accounting, salary, audit, payroll, audit, audit program, working papers, audit procedures.

інформації обліку. До основних об'єктів обліку та ауди$
ту заробітної плати слід віднести наступні:

— елементи облікової політики;
— первинні документи особового складу праців$

ників;
— операції з обліку розрахунків за виплатами пра$

цівникам;
— первинні документи з обліку розрахунків за ви$

платами працівникам;
— облікові регістри;
— єдиний соціальний внесок;
— фінансова звітність.
Організація обліку заробітної плати за об'єктами

обліку і визначає технологічний процес обліку заробіт$
ної плати. Кожен з наведених об'єктів обліку заробітної
плати складається з певних облікових процедур, які мож$
на згрупувати за певними ознаками, визначити перелік
якісної інформації, яка повинна бути зафіксована в но$
сіях інформації, та визначити документообіг інформації.

Наприклад, об'єкт "операції обліку розрахунків за
виплатами працівникам" поділяється на групи:

— операції по нарахуванню заробітної плати;
— операції, пов'язані з утриманнями із заробітної

плати.
Деталізуючи основний об'єкт обліку необхідно ви$

значити додаткові об'єкти обліку, які також є об'єкта$
ми аудиторської перевірки, а саме: операції по нараху$
ванню основної заробітної плати; операції по нараху$
ванню додаткової заробітної плати; операції по нара$
хуванню інших заохочувальних і компенсаційних вип$
лат; операції по утриманню із заробітної плати обов'яз$
кових утримань відповідно до чинного законодавства,
а також необов'язкових утримань.

Деталізація інформації щодо основних об'єктів об$
ліку заробітної плати надає змогу систематизувати ос$
новні складові для кожного додаткового об'єкту обліку
заробітної плати. На рисунку 1 наведено систему облі$
кової інформації щодо утримань із заробітної плати.

Метод визначення розрахунку виплат працівникам
за першу половину місяця визначається Колективним
договором підприємства. Слід відзначити, що виплата
заробітної плати за першу половину місяця відобра$
жається за дебетом субрахунку 661 "Розрахунки за ви$
платами працівникам" та не відображається в обліко$
вих регістрах і не має форми документу для визначення
суми авансу та розрахунку утримань, нарахування ЄСВ.
Пропонуємо форму Довідки$розрахунку для обліку
виплат за першу половину місяця (табл. 1).

Запропонована форма довідки$розрахунку відобра$
жає послідовність бухгалтерських процедур для визна$
чення суми авансу, який працівник повинен отримати за
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першу половину місяця, суму авансу на яку нараховуєть$
ся ЄСВ, та визначаються утримання відповідно до чин$
ного законодавства.

Запропонована довідка$розрахунок буде виконува$
ти такі функції на ПП "УНІО":

 — джерело інформації для складання платіжної
відомості (складається за формою банку) переносить$
ся інформація граф 2 і 5;

— підсумок граф 8, 9, 10 є підставою для оформлен$
ня платіжних доручень на перерахунок ПДФО, військо$
вого збору, ЄСВ;

— виконує функцію внутрішнього контролю щодо
своєчасності, достовірності виплати авансу та здійснен$
ня розрахунків за податками, нарахуваннями, утриман$
нями.

Основним документом для розрахунку заробітної
плати за звітний період є розрахункова відомість, фор$
ма та зміст якої потребують удосконалень з погляду на
діюче чинне законодавства. У типовій формі розрахун$
кової відомості, наприклад, відсутнє чітке визначення
структури фонду оплати (основна заробітна плата, до$
даткова заробітна плата, інші заохочувальні і компен$
саційні виплати), а це показники, які використовуються
менеджментом для управління витратами на оплату
праці, в економічному аналізі тощо.

Для нарахування заробітної плати за місяць підприє$
мствами використовуються розрахункові відомості. За
результатами проведених нами досліджень, щодо наяв$
них форм розрахункових відомостей та їх використан$
ня, необхідно відзначити наступне:

— типовою формою зведеної розрахунково$пла$
тіжної відомості є форма П$7, затверджена Наказом
Держкомстату України від 5 грудня 2008 року № 489;

— суб'єкти господарювання використовують фор$
ми розрахункової відомості відповідно до тієї інформа$
ційної системи обліку, яка використовується на
підприємстві;

— як правило, кожна інформаційна система обліку
має свої форми розрахункових відомостей;

— зазначені відомості мають різні назви: розрахун$
кова відомість, розрахункова$платіжна відомість,
відомість нарахування заробітної плати;

— форми відомостей мають свої переваги та недо$
ліки;

— існує необхідність подальших досліджень для
визначення єдиної форми розрахункової відомості, з
дотриманням чинного законодавства з нарахування,
оподаткування, утримань із заробітної плати.

Як бачимо, зазначені вище форми мають різну на$
зву та не одна з них, на нашу думку, не є коректною,
наприклад:

— "Розрахунково$платіжна відомість", тому що во$
на не відображає факт виплати заробітної плати;

— "Відомість нарахування заробітної плати", тому
що у формі відображаються не тільки операції з нара$
хування заробітної плати, а й операції, пов'язані з ут$
риманнями із заробітної плати, з нарахуванням ЄСВ.

Головне при цьому, що в назві форми використову$
ють термін "заробітна плата", хоча в ній визначаються
також й інші виплати, які не відносяться до фонду оп$
лати праці. Тому пропонуємо такий документ називати
"Розрахункова відомість розрахунків за виплатами пра$
цівникам".

 Форма та зміст відомості повинні відповідати основ$
ній меті документа, яка полягає в узагальненні інфор$
мації:

— по$перше, про нараховані виплати працівникам
за звітний період відповідно до структури фонду опла$
ти праці, про інші нарахування;

— по$друге, про утримання із заробітної плати,
відповідно до чинного законодавства, та інші утриман$
ня;

— по$третє, про визначення суми до виплати для
кожного працівника.

 Вважаємо доцільним в запропонованій Розрахун$
ковій відомості розрахунків за виплатами працівникам
відображати виплати відповідно до структури заробіт$
ної плати: основна заробітна плат, додаткова заробітна
плата, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, інші
виплати.

Також слід зазначити, що не всі проаналізовані нами
форми відомостей, відображають інформацію про на$
рахування ЄСВ на нараховану заробітну плату кожно$
му працівнику підприємства. Як правило, у відомості на$
водиться інформація про нарахування ЄСВ на заробіт$
ну плату однією сумою. Пропонуємо розглянути варіант
форми Розрахункової відомості розрахунків за випла$
тами працівникам для подальшої дискусії (табл. 2).

Об’єкти бухгалтерського обліку  утримань із заробітної плати 
Обов’язкові утримання із заробітної плати кожного працівника 
ПДФО Військовий збір 

Інші утримання 

Профспілкові 
внески 

Підзвітні суми, 
своєчасно 
неповернуті 

Відшкодування 
завданих збитків 

За виконавчими 
листами 

За заявою працівника (сплата кредиту, 
наданих позик, комунальних послуг, 

благодійних внесків, інші) 
Синтетичні рахунки обліку операцій, 

пов’язаних з розрахунками за виплатами працівникам 
Аналітичні рахунки обліку операцій, 

пов’язаних з розрахунками за виплатами працівникам 
Первинні документи обліку,  бухгалтерські довідки-розрахунки, платіжні документи, виписки банку, заяви працівників, 

авансові звіти, акти, виконавчі листи, інші 

Облікові регістри Оборотна відомість Фінансова звітність Податкова 
звітність 

Статистична 
звітність 

Рис. 1. Система формування облікової інформації за об'єктом "утримання із заробітної плати"

Утримано 
№ 
 П.І.Б. Посадовий 

оклад % авансу Сума авансу 
для виплати Коефіцієнт 

Сума 
авансу 
для 

оподаткування 
ПДФО Військовий 

збір 

Нарахований 
ЄСВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
                                              Разом:  Х Х    

Таблиця 1. Довідка7розрахунок для виплати заробітної плати за першу половину місяця

Джерело: розроблено авторами.
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Використання запропонованої відомості передбачає
відображення нарахування заробітної плати відповід$
но до структури фонду оплати праці, визначення фак$
тичних витрат на оплату праці за місяць.

Інструкція № 5 визначає, що до додаткової зароб$
ітної плати входить 41 вид доплат, надбавок та інших
виплат. Тому для зручності та компактності надання
інформації про складові додаткової заробітної плати
в запропонованій Розрахунковій відомості розрахунків
за виплатами працівникам необхідно кожному виду до$
даткової заробітної плати присвоїти код обліку, на$
приклад (ДЗП. 1 — додаткова заробітна плата — пре$
мія). При цьому відображати додаткову заробітну пла$
ту двома графами або двома рядками: код виплат і сума,
при цьому підсумок суми виплат буде визначати фак$
тичні витрати на додаткову заробітну плату звітного
місяця.

Для узагальнення інформації про використання
фонду додаткової заробітної плати пропонуємо відпо$
відну Відомість узагальнення інформації про фактичні
витрати на додаткову заробітну плату за період, яку
доцільно розглядати як додаток до запропонованої
Розрахункової відомості розрахунків за виплатами пра$
цівникам (табл. 3).

Запропонована Відомість узагальнення інформації
про фактичні витрати на додаткову заробітну плату буде
виконувати наступні функції, а саме:

— контрольну, оскільки підсумок за місяць по до$
датковій заробітній платі повинен співпадати з підсум$
ком нарахованої додаткової заробітної плати в розра$
хунковій відомості; визначає фонд додаткової заробіт$
ної плати протягом поточного року і за звітний період;

— визначати витрати на додаткову заробітну пла$
ту, які входить до складу елементу операційних витрат
"Витрати на оплату праці";

— скорочувати облікові операції, які проводяться для
узагальнення інформації при складанні фінансової звітності;

— надавати повну та достовірну інформацію про
структуру додаткової заробітної плати для аналізу та
прийняття управлінських рішень щодо оптимізації
відповідних складових.

Для посилення контролю та аналізу витрат суб'єктів
господарювання на допомогу з тимчасової непрацездат$
ності та своєчасності погашення заборгованості ФСС
пропонуємо Відомість узагальнення інформації обліку
допомоги з тимчасової непрацездатності (табл. 4). Зап$
ропонована відомість містить корисну інформацію про:

— витрати підприємства на сплату лікарняних про$
тягом поточного періоду та за звітний період;

— визначає одну із статей субрахунку ("Інші витра$
ти операційної діяльності");

— розрахунки з ФСС протягом поточного періоду
та на кінець звітного періоду.

Інформація запропонованої відомості може вико$
ристовуватися бухгалтерією для контролю інформації
на рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності"
та рахунку 378 "Розрахунки з державними цільовими
фондами", в облікових регістрах обліку; менеджментом
суб'єкта господарювання для аналізу захворюваності на
підприємстві та розробки пропозицій для оздоровлен$
ня працівників, а також для зменшення витрат підприє$
мства. Запропонований підхід для узагальнення інфор$
мації може бути використаний в практичній діяльності
для підвищення ефективності внутрішнього контролю.

Особливу увагу при організації бухгалтерського
обліку заробітної плати, на нашу думку, необхідно при$
діляти документальному забезпеченню визначення за$
конності, достовірності та повноти перерахування ЄСВ.

У зв'язку з цим пропонуємо Відомість обліку нара$
хованого ЄСВ за звітний період, використання якої буде

Нараховані виплати працівникам, грн 

№ 
П.І.Б./ 

табельний 
номер 

Відпра- 
цьовано 
днів/ 
годин 

Основна з/п/ 
Код, сума 

Додаткова 
з/п/ 

Код, сума 

Інші компен. 
заохоч. виплати/

Код, сума 
Відпускні Лікарняні Інші 

Код Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
                     Разом:       
Утримано 

За першу 
половину місяця Пільга ПДФО Військовий 

збір 
Інші/ 
код 

Всього 
утримано 

Сума 
до виплати 

Нарахований ЄСВ 

11 12 13 14 15 16 17 18 
        

Таблиця 2. Розрахункова відомість розрахунків за виплатами працівникам

Джерело: розроблено авторами.

Таблиця 3. Відомість узагальнення інформації про фактичні витрати на додаткову заробітну плату за період

Джерело: розроблено авторами.

Нарахована додаткова заробітна плата 
відповідно до розрахункової відомості Фонд додаткової заробітної плати, відповідно  

до Інструкції зі статистики заробітної плати № 5 
Код, шифр 
виплат Січень … Грудень 

Разом 

1 2 3  12 13 
Надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів, посадових 
окладів) 

     

Премії та винагороди      
Відсоткові або комісійні винагороди      
Оплата роботи в надурочний час і у святкові та неробочі дні      
Суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати      
Суми компенсації працівникам втрати частини заробітної 
плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати 

     

Оплата за невідпрацьований час      
…      
…      
…      
Разом:      
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передбачати її закриття в кінці звітного періоду. Загаль$
на сума нарахованого ЄСВ цієї відомості буде відобра$
жати суму операційних витрат, яка повинна бути відоб$
раженою в регістрах обліку, у Звіті про фінансові ре$
зультати, може бути використана в якості доказу дот$
римання принципів підготовки фінансової звітності та
якісних характеристик інформації.

Забезпечити управлінський персонал корисною, як$
існою інформацією про витрати на оплату праці мож$
ливо за допомогою розробки додаткових документів об$
ліку для групування та узагальнення інформації, які по$
винні бути розроблені за такими формою та змістом,
щоб бути зрозумілими користувачам і корисними для
прийняття управлінських рішень.

У сучасних умовах розвитку бізнесу в Україні су$
б'єкти господарювання зацікавленні в отриманні неза$
лежної думки аудитора щодо достовірності облікових
даних по заробітній платі, оскільки це суттєва складова
витрат підприємства. Аудиторська перевірка обліку за$
робітної плати проводиться на договірній основі, у до$
говорі визначаються мета та завдання аудиторської пе$
ревірки, відповідно до них аудиторська фірма обирає
стратегію аудиту.

МСА 230 "Документування" встановлює обов'язком
аудитора забезпечити документування аудиторської пе$
ревірки, яке повинно бути доказом того, що аудиторсь$
ка перевірка була спланована та проведена відповідно
до МСА та вимогам чинного законодавства, а також за$
безпечує аудиторську перевірку доказами, для вислов$
лення думки стосовно достовірності інформації бухгал$
терського обліку і фінансової звітності.

Для визначення основних документів, які необхідно
оформити для аудиторської перевірки пропонуємо роз$
глядати їх за етапами аудиторської перевірки (табл. 6).

Основним документом підготовчого етапу є Загаль$
ний план аудиторської перевірки заробітної плати.
Основна мета Загального плану — організація ауди$
торської перевірка (визначення групи аудиторів для пе$
ревірки, відповідального, терміни перевірки для кожно$
го етапу, інші організаційні питання) і методологічне за$
безпечення аудиторів. Аналіз системи бухгалтерського
обліку та внутрішнього контролю аудитор може про$
вести за допомогою тестування працівників бухгалтерії
та іншого персоналу, за необхідністю. Питання для те$
стування аудитор визначає самостійно відповідно до
умов бізнесу клієнта та результатами попередніх оці$
нок систем бухгалтерського обліку та внутрішнього
контролю обліку.

На підготовчому етапі аудитор повинен сформува$
ти свою думку відносно систем бухгалтерського обліку
заробітної плати і внутрішнього контролю і відповідно
визначити стратегію аудиторської перевірки обліку за$
робітної плати.

 Основний етап аудиторської перевірки обліку за$
робітної плати полягає у визначені та проведені ауди$
торських процедур для отримання достатніх аудиторсь$
ких доказів про достовірність та повноту відображення
операцій по нарахуванню, оподаткуванню, утримань із
заробітної плати та розрахунків з працівниками в бух$
галтерському обліку та її тотожності у фінансовій звіт$
ності.

Програма аудиту заробітної плати є основним до$
кументом аудитора, за яким визначається якість ауди$
торської процедури. Програма аудиту містить перелік
аудиторських процедур, послідовність виконання
аудиторських процедур, групування аудиторських
процедур для проведення перевірки за об'єктами об$
ліку, іншими ознаками визначає методику проведен$

Нараховані лікарняні Розрахунки з ФСС 

Місяць За рахунок 
підприємства 

За рахунок 
ФСС 

Заборгованість ФСС 
на початок поточного 

періоду 

Погашена 
заборгованість ФСС 
протягом поточного 

періоду 

Залишок заборгованості ФСС 
на кінець поточного періоду 

1 2 3 4 5 6 
січень      
лютий      
березень      
…      
…      
грудень      
Разом:      

Таблиця 4. Відомість узагальнення інформації щодо обліку допомоги з тимчасової непрацездатності

Джерело: розроблено авторами.

Нарахований ЄСВ 

Місяць На заробітну 
плату На лікарняні За договорами 

ЦПХ 

Сума додатково 
нарахованого ЄСВ  до 
суми з/п  меншої мін. 

На інші види 
виплат 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
Разом:       

Таблиця 5. Відомість обліку нарахованого ЄСВ за звітний період

Джерело: розроблено авторами.

Етапи 
Підготовчий Основний Заключний 

Лист-замовлення від 
клієнта на проведення аудиту заробітної плати 

Програма аудиту Підсумкові документи 

Лист-згода  аудиторської фірми на проведення 
аудиторської перевірки заробітної плати 

Робочі документи аудиторів Узагальнюючи документи 

Договір на проведення аудиту  Аудиторський звіт 
Загальний план аудиторської перевірки обліку 
заробітної плати 

 Акт виконаних робіт 

Таблиця 6. Документування аудиторської перевірки заробітної плати

Джерело: розроблено авторами.
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Таблиця 7. Програма аудиторської перевірки бухгалтерського обліку заробітної плати

№ з/п Перелік аудиторських процедур Методичні прийоми Аудиторські докази Термін Індекс 
РД 

1 2 3 4 5 6 
1. Перевірка дотримання  вимог чинного 

законодавства у внутрішніх документах, 
які визначають організацію обліку 
особового складу та заробітної плати 

Нормативно-правова Колективний договір, 
Положення про оплату праці, 
Наказ про облікову політику, 
інші 

 РД-1 

Перевірка обліку особового складу і чисельності робітників 
2. Перевірка  правильності оформлення 

первинних документів з обліку особового 
складу 

Нормативно-правова, 
документальна 

Первинні документи з обліку 
особового складу 

 РД-2 

3. Перевірка достовірності і повноти обліку 
руху робітників 

Нормативно-правова, 
документальна 

Первинні документи з обліку 
особового складу 

 РД-3 

4. 
 

Перевірка обліку використання робочого 
часу 

Нормативно-правова, 
документальна 

Табелі обліку робочого часу, 
розрахункова відомість 

 РД-4 

5. Перевірка фактичної, середньооблікової  
чисельності працюючих   

Нормативно-правова, 
документальна, 
арифметична 

Книга  обліку чисельності 
працюючих, табелі, 
розрахункові відомості 

 РД-5 

Перевірка достовірності нарахування основної заробітної плати 
6. Перевірка правильності нарахування 

основної заробітної плати 
Документальна 
арифметична 

Первинні документи, табелі 
обліку робочого часу, 
розрахункова відомість 

 РД-6 

7. Перевірка правильності відображення 
нарахованої основної заробітної плати на 
синтетичних рахунках обліку 

Документальна Розрахункова відомість, 
синтетичні рахунки обліку 

 РД-7 

8. Перевірка достовірності відображення 
нарахованої  основної заробітної плати в 
аналітичному обліку 

Документальна Розрахункова відомість, 
первинні документи, 
аналітичні рахунки 

 РД-8 

Перевірка достовірності нарахування додаткової заробітної плати 
9. Перевірка виплат, які входять до фонду 

додаткової заробітної плати клієнта на їх 
відповідність Інструкції № 5 

Нормативно-правова, 
документальна 

Інструкція № 5, Наказ про 
облікову політику, 
розрахункова відомість 

 РД-9 

10. Перевірка правильності розрахунку 
додаткової заробітної плати за її видами 

Нормативно-правова, 
документальна 
арифметична 

Наказ про облікову політику, 
Первинні документи, 
Розрахункова відомість 

 РД-10 

11. Перевірка правильності відображення 
додаткової заробітної плати в 
синтетичному обліку 

Документальна 
 

Рахунки синтетичного 
обліку, розрахункова 
відомість 

 РД-11 

12. Перевірка правильності відображення 
додаткової заробітної плати в 
аналітичному обліку 

Документальна Розрахункова відомість, 
аналітичний облік 

 РД-12 

Перевірка правильності  нарахування заохочувальних і інших компенсаційних виплат 
13. Перевірка виплат на їх відповідність 

Інструкції № 5 
Нормативно-правова, 
документальна 

Інструкція № 5, Наказ про 
облікову політику, 
розрахункова відомість 

 РД-13 

14. Перевірка правильності розрахунку 
виплат 

Нормативно-правова, 
документальна 
арифметична 

Накази, розпорядження, 
розрахункова відомість 

 РД-14 

15. Перевірка правильності відображення 
виплат у синтетичному обліку 

Документальна 
 

Рахунки синтетичного 
обліку, розрахункова 
відомість 

 РД-15 

16. Перевірка правильності відображення 
виплат в аналітичному обліку 

Документальна Розрахункова відомість, 
аналітичний облік 

 РД-16 

Перевірка достовірності нарахування відпускних 
17. Перевірка документального оформлення 

надання відпусток 
Нормативно-правова, 
документальна 

Графік відпусток, 
Накази, первинні документи 

 РД-17 

18. Перевірка правильності   розрахунку суми  
відпускних та компенсації за 
невикористану відпустку 

Документальна 
арифметична 

Накази, довідки, 
розрахункова відомість, дані 
аналітичного обліку 

 РД-18 
 
 

19. Перевірка достовірності відображення 
нарахованих сум відпускних  у 
синтетичному  обліку 

Документальна 
 

Рахунки синтетичного 
обліку, розрахункова 
відомість 

 РД-8 

Перевірка достовірності нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності 
20. Перевірка правильності розрахунку 

допомоги з  тимчасової непрацездатності 
Арифметична Довідка-розрахунок, 

розрахункова відомість 
 РД-20 

21.  Перевірка правильності відображення 
нарахованої суми допомоги з тимчасової 
непрацездатності у синтетичному та 
аналітичному обліку 

Документальна Розрахункова відомість,  
синтетичний і аналітичний 
облік 

 РД-21 

22. Перевірка достовірності  оцінки ЄСВ Документальна 
арифметична 

Розрахункова відомість  РД-22 

23. Перевірка  достовірності сплати ЄСВ Документальна Розрахункова відомість, 
платіжні доручення, виписки 
банку, рахунки обліку 
розрахунків 

  
РД-23 
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Сума розрахунку  
відпускних 

Відображення за дебетом 
рахунка П.І.Б. Структурний 

підрозділ За даними 
аудиту 

За даними 
обліку 

Сума відпускних  
у розрахунковій 

відомості За даними 
аудиту 

За даними 
обліку 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Місяць 

        
        

Таблиця 8. Робочий документ РД719. Перевірка достовірності відображення нарахованих відпускних
у синтетичному обліку

База оподаткування Утримання ПДФО 

№ Місяць 
перевірки П.І.Б. За 

відомістю 

За 
даними 
аудитора 

Відхи-
лення 

За 
відомістю 

За 
даними 
аудитора 

Відхи-
лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      
Утримання військового збору Утримання профспілкових внесків 

За 
відомістю 

За 
даними 
аудитора 

Відхи-
лення 

За 
відомістю 

За 
даними 
аудитора 

Відхи-
лення 

10 11 12 13 14 15 

   

      

Таблиця 9. Робочий документ РД724. Перевірка достовірності утримань із заробітної плати ПДФО,
військового збору, профспілкових внесків

№ 
 П.І.Б. Вид 

утримання 

Підстава 
та 

сума утримання, 
(грн) 

Утримано 
відповідно 

до розрахункової 
відомості 

місяць, сума, (грн) 

За 
даними 

аудитора, (грн) 

Відхилення, грн 
(гр.5 – гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       

Таблиця 10. Робочий документ РД725. Перевірка достовірності визначення інших утримань із заробітної плати

ня аудиту відповідно до мети та завдань аудиторсь$
кої перевірки. Якщо завдання аудиту потребують
особливої уваги до окремих об'єктів обліку заробіт$

ної плати, у такому випадку для перевірки цих об'єктів
аудитор планує більш детальні аудиторські процеду$
ри.

Продовження таблиці 7

Джерело: розроблено авторами.

№ з/п Перелік аудиторських процедур Методичні прийоми Аудиторські докази Термін Індекс 
РД 

1 2 3 4 5 6 
Перевірка достовірності утримань із заробітної плати 

24. Перевірка достовірності утримань із 
заробітної плати ПДФО, військового 
збору,  профспілкових внесків 

Нормативно-правова, 
документальна 
арифметична 

Розрахункова відомість  РД-24 

25. Перевірка достовірності визначення  
інших  утримань із заробітної плати 
 

Нормативно-правова, 
Документальна 
арифметична 

Накази, заяви працівників, 
первинні документи, 
розрахункова відомість 

 РД-25 

26. Перевірка відображення утриманого 
ПДФО, військового збору, профспілкових 
внесків на рахунках синтетичного обліку 

Документальна Синтетичні рахунки  РД-26 

27. Перевірка достовірності перерахування  
нарахованого ПДФО, військового збору до 
бюджету 

Документальна 
порівняння 

Розрахункова відомість, 
платіжні документи, виписки 
банку, рахунки обліку 

 РД-27 
 
 

28. Перевірка правильності ведення  обліку 
ПДФО, військового збору  на рахунку 64 
«Розрахунки за податками й платежами» 

Документальна 
порівняння 

Субрахунки рахунка 64, 
аналітичний облік, Головна 
книга, фінансова звітність 

 РД-28 

29. Перевірка обліку депонованої заробітної 
плати 

Документальна 
арифметична 

Розрахункова відомість, 
книга (реєстр) депонованої 
заробітної плати, рахунки 
обліку 

 РД-29 

30. 
 

Перевірка достовірності  визначення  
забезпечень виплат відпусток,   
відображення  його створення та 
використання в синтетичному і 
аналітичному обліку, фінансовій звітності 

Нормативно-правова, 
документальна, 
арифметична 

Довідка-розрахунок, 
розрахункові відомості,  
регістри обліку, фінансова 
звітність 

 РД-30 

31. Перевірка обліку  надання матеріальної 
допомоги 

Нормативно-правова, 
документальна 

Заяви, накази, розрахункові 
відомості 

 РД-31 

32.  Перевірка тотожності інформації регістрів 
обліку інформації у фінансовій звітності  

Документальна 
порівняння  

  РД-32 
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Пропонуємо зразок Програми аудиту заробітної
плати. Методика аудиторської перевірки передбачає
проведення аудиту за основними об'єктами обліку, тому
для кожного об'єкту визначені основні аудиторські про$
цедури, які в ході проведення аудиту можуть бути більш
деталізовані, або навпаки (табл. 7).

На етапі здійснення аудиторських процедур, ауди$
тор повинен зафіксувати отриману на підставі ауди$
торських доказів інформацію у робочих документах.
Форма та зміст робочих документів визначаються на
рівні аудиторської фірми, а тому в практичній діяльності
аудиторів на одну й ту ж саму аудиторську процедуру
можуть використовуватися робочі документи, які
різняться за формою та змістом. Пропонуємо зразки
робочих документів на виконання аудиторських проце$
дур відповідно до Програми аудиторської перевірки
бухгалтерського обліку заробітної плати (табл. 8 — 13).

На завершальному етапі аудиторської перевірки
аудитори повинні оформити ще один вид документу, який
не має типової форми. Це підсумковий документ узагаль$
нення результатів проведеної перевірки. Підсумкові до$
кументи можуть бути оформлені за результатами всієї
перевірки або за об'єктами аудиту. Пропонуємо зразок

форми підсумкового документа, складеного за резуль$
татами виконання аудиторських процедур (табл. 14).

Завершується аудиторська перевірка оформленням
аудиторського звіту та підписанням Акту виконаних
робіт.

Запропоновані документи для організації та прове$
дення аудиторської перевірки заробітної плати форму$
ють папку$досьє аудиторської перевірки, яка збері$
гається та використовується для оцінки якості наданих
послуг аудиторської фірми.

ВИСНОВКИ
Для раціоналізації і підвищення ефективності орга$

нізації обліку заробітної плати у статті визначені об'єк$
ти обліку заробітної плати, визначений технологічний
процес обліку одного із об'єктів обліку заробітної пла$
ти "утримання із заробітної плати".

У статі наведено пропозиції щодо удосконалення
обліку та аудиту заробітної плати на підприємстві:

— розроблено форму довідки$розрахунку для ви$
плати заробітної плати за першу половину місяця, ви$
користання якої буде виконувати інформативну та кон$
трольну функцію;

За даними аудиту За даними обліку Відхилення 
Кореспонденція 

рахунків 
Платіжне 
доручення 

Виписка
банку 

Кореспонденція 
рахунків 

Платіжне 
доручення

Виписка 
банку  Вид 

утримання 
Дебет Кредит (грн) (грн) Дебет Кредит (грн) (грн)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПДФО          
Військовий 
збір 

         

Профспіл-
кові внески 

         

Таблиця 11. Робочий документ — РД726. Перевірка відображення утриманого ПДФО, військового збору,
профспілкових внесків на рахунках синтетичного обліку

Відображення 
в обліку 

Перерахований 
ПДФО відповідно до: 

Відображення 
в обліку Місяць 

Нарахований 
ПДФО відповідно 
до розрахункової 

відомості Дебет Кредит Платіжного 
доручення 

Виписки 
банку Дебет Кредит 

Відхи- 
лення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
…         

Разом:         
Відображення 

в обліку 
Перерахований військовий збір 

відповідно до: 
Відображення 

в обліку Місяць Нарахований 
військовий збір Дебет Кредит Платіжного 

доручення 
Виписки 
банку Дебет Кредит 

Відхи- 
лення 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 
…         

Разом         

Таблиця 12. Робочий документ РД727. Перевірка достовірності перерахування нарахованого ПДФО,
військового збору до бюджету

Відображення суми утриманого ПДФО і військового збору в обліку Примітки Вид податку, 
збору Розрахункова 

відомість 
Аналітичний 

облік 
Рахунок 

661 
Рахунок 

663 
Рахунок 

641 
Рахунок 

642 Рахунок311  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
На 31.12. 200Х року 

ПДФО         
Військовий 
збір         

Відображення інформації  у фінансовій звітності 
Баланс Звіт про рух грошових коштів Примітки 

За даними обліку За даними аудиту За даними обліку За даними 
аудиту  Вид податку, 

збору 
Ряд.1135 Ряд.1620 Ряд.1135 Ряд.1620 В залежності   

10 11 12 13 14 15 16 17 
На 31.12. 200Х року 

ПДФО        
Військовий 
збір        

Таблиця 13. Робочий документ — РД728. Перевірка правильності ведення обліку ПДФО,
військового збору на рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"
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— розроблено Розрахункову відомість розрахунків
за виплатами працівникам, використання якої передба$
чає відображення нарахування заробітної плати відпо$
відно до структури фонду оплати праці, визначення
фактичних витрат на оплату праці за місяць;

— для посилення внутрішнього контролю обліку
заробітної плати запропоновано Відомість узагальнен$
ня інформації про фактичні витрати на додаткову за$
робітну плату з урахуванням видів виплат відповідно до
Інструкції № 5 та присвоєнням їм коду або шифру для
використання у розрахунковій відомості;

— для посилення контролю та аналізу витрат
суб'єктів господарювання на допомогу з тимчасової не$
працездатності та своєчасності погашення заборгова$
ності ФСС запропоновано Відомість узагальнення інфор$
мації обліку допомоги з тимчасової непрацездатності;

— розроблено програму аудиту заробітної плати,
форми робочих документів аудитора, форма підсумко$
вого документа за результатами аудиторської перевірки
заробітної плати;

— запропоновано форму узагальнення результатів
аудиторської перевірки бухгалтерського обліку заро$
бітної плати.

Практичне значення отриманих результатів полягає
у можливості використання в практичній діяльності суб'єк$
тами господарювання запропонованих відомостей як
одного з важелів вирішення проблемних питань органі$
зації аналітичного обліку заробітної плати, докумен$
тального забезпечення. Використання запропонованих
аудиторських документів дозволить оптимізувати про$
цес планування та виконання аудиту заробітної плати.
Використання запропонованої форми узагальнення ре$
зультатів аудиторської перевірки обліку заробітної пла$
ти дозволить проаналізувати якість перевірки та ско$
ординувати дії аудитора на майбутнє.
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Кількість аудиторських процедур Кількість робочих документів аудитора 

Заплановано Виконано Заплановано Оформлені 

 
Кількість виявлених 

порушень 
1 2 3 4 5 
     

Аналіз виявлених порушень 
Узгодженість виявлених порушень з 
управлінським персоналом клієнта 

Кількість порушень Характер порушень 
Доказ порушення 
Індекс робочого 

документа 

Кількість 
виявлених 
порушень Отримана згода 

про наявність 
порушення 

Виправлені в 
ході перевірки 

Не згодні з 
виявленими 
порушеннями

1 2 3 4 5 6 
Вимоги чинного законодавства      
Вимоги внутрішніх розпорядчих 
документів      

Методологічних принципів обліку 
відповідно      

Арифметичні помилки      
Відображення у синтетичному 
обліку      

Відображення в аналітичному 
обліку      

Відображення у фінансовій звітності      
Інші:      
Невиправлені,   непогоджені  порушення, які вплинули на висловлення думки аудитора про достовірність бухгалтерського 

обліку заробітної плати 

Перелік порушення 
Помилка не виправлена за час 
проведення аудиторської 

перевірки 

Незгода управлінського 
персоналу 

1 2 3 
   

Таблиця 14. Форма узагальнення результатів аудиторської перевірки бухгалтерського обліку заробітної плати
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ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ,

ЗНАЧЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

ФУНКЦІОНУВАННЯ

INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP: ESSENCE, MEANING AND PROBLEMS IN THE MODERN
CONDITIONS OF FUNCTIONING

У статті розкрито основні теоретичні аспекти інноваційної підприємницької діяльності як основи розW

витку підприємства. Систематизовано наукові погляди на зміст і економічну сутність інноваційного

підприємництва. Висвітлено проблеми розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Основними

проблемами є: низький попит на інновації на ринку; відсутність вдалих ідей і можливостей для створенW

ня інновацій; недостатність коштів у підприємства; відсутність партнерів по співпраці. Розглянуто основні

способи та методи активізації інноваційної діяльності підприємств. Зображено сукупність інноваційноW

го підприємництва, що має важливе значення в економічному розвитку і соціальній сфері держави, форW

муючи нові досягнення. Окреслено основні завдання для вирішення таких проблеми, як формування завW

дань для подальшого державного розвитку; детальна поетапна програма переліку галузей для подальW

шого ефективного функціонування; вдосконалення нормативноWправового забезпечення для подальшоW

го розвитку інноваційної підприємницької держави; забезпечення державної підтримки та пільгового

режиму кредитування підприємствам, які займаються науковоWтехнічними розробками. Запропоновано

орієнтовні шляхи вирішення. Сформовано чинники заохочення впровадження інноваційних розробок у

діяльність українських підприємств. Обгрунтовано, що інноваційний напрям підприємницької діяльності

гарантує для суб'єктів господарювання конкурентні переваги, забезпечує їм зміцнення ринкових позицій,

сприяє економічному розвитку. Держава повинна підтримувати та заохочувати інноваційний розвиток

та інноваційне підприємництво та інноваційний розвиток.

The article theoretical aspects of innovative entrepreneurial activity as the basis of enterprise development

are revealed in the article. Scientific views on the content and economic essence of innovative entrepreneurship

are systematized. The problems of development of innovative entrepreneurship in Ukraine are highlighted. The

main problems are: low demand for innovation in the market; lack of successful ideas and opportunities for

innovation; lack of funds from the enterprise; lack of cooperation partners. The main ways and methods of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання безперервне

функціонування та відтворення свого виробничого цик$
лу будь$якого підприємства можливе в основному за
рахунок впровадження, а також постійного наповнен$
ня своєї діяльності основними здобутками науково$тех$
нічного прогресу та новітніх технологій. Таке постійне
поповнення повинно бути основою інноваційної діяль$
ності підприємства. Саме завдяки використанню сучас$
них досягнень науки і техніки формується нова страте$
гія розвитку та вдосконалення існуючої діяльності
підприємства.

В умовах ринкового середовища функціонування
економічний розвиток має виконувати надзвичайно
важливе економічне завдання, що полягає у формуванні
та функціонуванні належних умов забезпечення ефек$
тивності економічної стратегії держави. За таких умов
національна економіка має можливість зайняти одне з
вагомих місць на світовому рівні. Підтримка та захист
належного конкурентного середовища для поширення
інноваційної підприємницької діяльності українського
бізнесу стає одним із найбільш визначальних завдань
економічної політики.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню проблеми підприємництва та інноваційної

діяльності присвячено низку праць зарубіжних і вітчиз$
няних учених, зокрема: А. Сміта, Д. Рікардо, А.Й. Шум$
петера, Г. Барнета, Б. Твіста, Л. Мінделі, Л. Гохберга,
М. Портера, А. Томпсона, П. Друкера, Р. Мюллера,
Л. Водачека, О.І.  Дація, М.П. Денисенка, С.М. Ілляшен$
ка, А.А. Пересади, С.Ф. Покропивного, Бартєнєва С.А.,
Маліка М.Й., Латиніна М.А. та інших.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Проте, попри особливу увагу вчених до вивчення

економічного розвитку інноваційної підприємницької
діяльності, на сьогодні ще є низка питань, що залиша$

activating the innovative activity of enterprises are considered. The set of innovative entrepreneurship is depicted,

which plays an increasingly prominent role in the economic and social development of society, acquiring new

priorities. The priority tasks for the decision of such problems as, definition of priorities of development of the

state are specified; specification of the list of spheres of activity of priority development; creation of evaluation

mechanisms; formation of a stable legal framework for the development of innovative entrepreneurship; state

funding or granting benefits to enterprises engaged in scientific and technical development. Approximate

solutions are proposed. Factors of encouragement of introduction of innovative developments in activity of the

Ukrainian enterprises are formed. It is substantiated that the innovative direction of entrepreneurial activity

guarantees competitive advantages for economic entities, provides them with strengthening of market positions,

promotes economic development. The state should support and encourage innovative development and innovative

entrepreneurship and innovative development. Modern innovative entrepreneurial activity is a special type of

management aimed at finding new opportunities and commercial use of innovations. This type of activity is

characterized by a special behavior of the entrepreneur, which includes: the presence of innovative management

thinking, changes in management style, full economic and social responsibility.

Ключові слова: підприємництво, інноваційна діяльність, інноваційне підприємництво, економічний інте�
рес, інновації, інвестиція, новаторство, інноваційний процес, інноваційний розвиток, конкурентоспро�
можність.

Key words: entrepreneurship, innovative activity, innovative entrepreneurship, economic interest, innovations,
investment, innovation, innovation process, innovative development, competitiveness.

ються актуальними і дискусійними та потребують по$
дальших досліджень. Тому завдання статті полягає в по$
дальшому дослідженні та розвитку теоретичних поло$
жень та практичних рекомендацій щодо основ інновац$
ійного підприємництва в сучасних умовах функціону$
вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Становлення та розвиток сучасної інноваційної
підприємницької діяльності виступає одним з основних
напрямків економічного зростання та економічного
піднесення країни. Завдяки інноваціям значно відтво$
рюється конкурентоспроможність, залучається до краї$
ни потік нових інвестицій.

Інноваційне підприємництво є засобом досягнення
комерційної мети і основним чинником для безперерв$
ного економічного зростання та розвитку. В Україні
стан розвитку інноваційного підприємництва формує
нормативно$правове забезпечення, сприятливе інвести$
ційне середовище та економічний стан країни загалом.

Питання подальшого розвитку інноваційної
підприємницької діяльності в Україні ускладнюється
новим етапом розвитку інноваційної підприємницької
діяльності. Економічний розвиток та економічне зрос$
тання країни в подальшій перспективі формується під
впливом її здатності та відповідності адаптуватися до
нових технічних та технологічних досягнень та підтрим$
ки розвитку інноваційної сфери [1, с. 224].

У цій ситуації, основними нагальними проблеми роз$
витку інноваційної діяльності, що підлягають невідклад$
ному вирішенню є: нерозривне співіснування теоретич$
ної та практичної сторони науки в економіці; визначен$
ня подальших завдань державного розвитку; формуван$
ня та підтримка відповідних систем розгляду та визна$
чення ефективності нових науково$технічних програм
та забезпечень; створення нового та формування вже
існуючого правового забезпечення для розвитку та
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вдосконалення інноваційної підприємницької діяль$
ності; всебічна підтримка державою підприємств, які
займаються науковою діяльністю та науково$технічни$
ми розробками.

У сучасних умовах господарювання функція найва$
гомішого чиннику розвитку сучасної української дер$
жави покладена саме на такий суб'єкт підприємницької
діяльності як інноваційне підприємство.

Сьогодні основна увага приділяється питанням зав$
дання швидкого інноваційного піднесення, економічно$
го розвитку завдяки економічним знанням та практич$
ним навичкам. Основою є інтелектуальні здібності, інте$
лектуальні можливості, інтелектуальний фактор, роз$
виток науки, створення та обмін наукових результатів
нової творчої діяльності у матеріальне виробництво та
процес створення духовних благ. У країнах з розвине$
ною економікою процес ефективного використання
інтелектуального ресурсу постійно відбувається в на$
прямі сталого прогресу і становить за досліджуваний
період 50 % [2].

Досягнення науково$технічного прогресу докорін$
но змінило ставлення людей до навколишнього світу,
взаємовідносини людей один до одного, якість і харак$

тер життя та існування. Подальший розвиток людсько$
го суспільства має впроваджувати створення та засто$
сування науково$технічних розробок, новітніх техно$
логій, безперервного безвідходного виробництва, що і
є основною метою сучасної інноваційної підприємниць$
кої діяльності.

Основною метою функціонування сучасного інно$
ваційного підприємництва має бути підвищення та по$
кращення якості життя кожної людини, спрямованість
до високої конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств як на внутрішніх ринках, так і на світовій
економічній арені.

Підприємницька діяльність, яка спрямована на ство$
рення нових продуктів, технологій та послуг і супровод$
жується формуванням відповідних методів організації й
управління, дістала назву інноваційне підприємництво.

Вихідним для розуміння цього могутнього різнови$
ду підприємництва стали праці австро$американського
економіста Й. Шумпетера [3].

Назвемо їх принципові ідеї: по$перше, зміни в тех$
нології виступають як найважливіші компоненти еко$
номічного розвитку; по$друге, підприємець розгля$
дається як людина, зусилля котрої спрямовані на по$

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Інноваційне підприємництво 

Законодавча  
база 

Економічний 
інтерес 

Інвестиційний 
клімат 

Кредитування 
підприємництва 

Умови 
 інноваційного 
підприємництва 

 

Стабільність державної економічної та соціальної 
політики; пільговий податковий режим; ефективний та 
функціонуючий захист інтелектуального права; 
підприємницька ділова етика; достатнє інформаційне 
забезпечення 

Важелі  
інноваційного 
підприємництва 

Організаційні; фінансово-економічні; нормативні; 
інформаційно-методичні; техніко-технологічні 

Забезпечення  
інноваційного 
підприємництва 

Нормативно-правове; організаційно-технічне; 
ресурсне; інформаційне; фінансове; організаційно-
управлінське; соціально-культурне  

Функції 
інноваційного 
підприємництва 

Ефективне використання капіталу та інших ресурсів для 
досягнення найкращих результатів; організація 
виробничої програми та господарської діяльності, 
управління ними; обґрунтування та впровадження  
нових ідей і творчої ініціативи 

Принципи  
інноваційного 
підприємництва 

Вибір виду та способу діяльності; залучення виробничих 
та матеріальних ресурсів; самостійне формування 
програми діяльності; вільний найм працівників; вільне 
розпорядження прибутком після внесення платежів, 
встановлених законодавством 

Ознаки 
інноваційного 
підприємництва 

Повна самостійна ініціативність; творче 
новаторське мислення; частковий ризик; економічне 
та соціальне зобов'язання; сучасне масштабне 
мислення; ділова поведінка підприємця 

Рис. 1. Сутність інноваційного підприємництва
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шук і реалізацію ринкових можливостей. Серед останніх
значне місце посідають розробка не відомих раніше про$
дуктів, освоєння новаторських ідей, знаходження но$
вих сфер вкладання капіталу, зародження і розвиток
передових галузей; по$третє, визначається суттєва роль
великого і малого інноваційного підприємництва в еко$
номічному розвитку.

Сутність сучасного інноваційне підприємництва
проявляється через значення та функції в економічній
сфері, в соціальному захисті та розвитку суспільства,
що являє собою сукупність послідовних елементів, які
представлено на рисунку 1.

Підприємницькі здібності зумовлені економічним
інтересом підприємця, а інтерес виступає його основ$
ним стимулом до нових звершень та досягнень на
підприємствах даної сфери.

На сьогодні функціонування підприємництва, зок$
рема, інноваційного, потребує необхідного державно$
го регулювання та підтримки існування в економічному
середовищі. Необхідність державної підтримки викли$
кана наступними обставинами: складністю організацій$
ного процесу наукових досліджень; відсутністю інтересу
у бізнес$структур до досягнення соціального ефекту;
відсутністю вільної конкуренції у вітчизняних іннова$
ційних підприємств.

Від ефективності системи економічної мотивації для
висококваліфікованих і творчих особистостей, забезпе$
ченості можливостей для реалізації підприємцем влас$
ницької мотивації й інтелектуального капіталу мають
пряму залежність досягнення інноваційного підприєм$
ництва. Сучасна інноваційна підприємницька діяльність
повинна сформувати новий ефективний економічний
лад, в основі якого лежать науково$технічні досягнен$
ня та якісно нові зміни в наявній моделі реалізації інно$
ваційного напряму національної економіки [4, с. 37].

Розвиток вітчизняної інноваційної діяльності має
сповільнений напрям формування, обумовлений рядом
факторів. Однак, значна кількість впливових обставин
обумовлює значимість та необхідність стабільного роз$
витку вітчизняного інноваційного підприємництва.

Основними факторами, що прискорюють розвиток
підприємницької діяльності є: активізація інтенсивного
відтворення виробництва, завдяки впровадженню досяг$
нень науки та техніки; провідна функція наукової діяль$
ності у створенні нового продукту і технології; швидке
моральне старіння та фізичний знос основних засобів
та предметів виробництва; неспроможність функціону$
вання вітчизняного виробника без підтримки держави;
створення та запровадження якісно нового продукту як
основи прибуткового функціонування підприємства [5,
с. 12].

Але в Україні значно загострилася проблема техно$
логічного стану інноваційного виробництва.

Як відомо, для забезпечення розвитку економіки
країни та підвищення якості життя населення необхід$
но створити нову економіку, яка грунтується саме на
інноваційних досягненнях та буде мати забезпечити еко$
номічне зростання в довгостроковій перспективі.

На сьогодні є незначне відхилення у реакції вітчиз$
няної економіки на сучасні світові стратегії розвитку.
Однак саме застосування досягнень науково$технічно$
го розвитку та інноваційне партнерство дають мож$
ливість побудувати нові економічні відносини та нову
економіку з конкурентоспроможними галузями. Для
переходу до сучасної технологічної економіки вагоме
значення має виважена інноваційна політика. Основною
метою даної політики повинно бути ефективне засто$
сування практичних знань та умінь, що забезпечить
прибуткове інноваційне функціонування підприємства
[6, с. 22].

Рис. 2. Фактори впливу та очікувані результати сучасного інноваційного підприємництва
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Як відомо, наша держава частково відстає від євро$
пейських країн за такими показниками, як інноваційної
активність та інноваційна спрямованість. Основною при$
чиною такої ситуації є певна сукупність важливих про$
блем, які залишаються невирішеними в сучасних умо$
вах економічної нестабільності [7].

Сучасне інноваційне підприємництво виступає як
особливий новаторський процес створення нового, є
видом господарювання, спрямований на пошук нових
можливостей, на комерційне використання нововведень.
Цей вид підприємництва характеризується особливою
поведінкою підприємця: наявністю новаторського
управлінського мислення, зміною стилю правління, по$
вною готовністю брати на себе весь ризик зі здійснення
нового проекту і водночас фінансовою відповідальністю
(рис. 2).

Як ми бачимо, із зазначених очікуваних результатів
(рис. 2), то для нормального функціонування та розвит$
ку інноваційного підприємництва треба створювати не$
обхідні умови.

Основними необхідними умовами для сучасного
інноваційного підприємництва є: підвищення якості
наукового потенціалу; вдосконалення науково$тех$
нічного потенціалу; формування висококваліфікова$
них продуктивних сил; створення належної законо$
давчої бази; залучення інвестицій в інновації; фор$
мування розвиненої ринкової інноваційної інфра$
структури.

Дослідження діяльності підприємств з низьким
рівнем інновацій висвітлюють основні проблеми, котрі
перешкоджали веденню інноваційної діяльності: низь$
кий попит на інновації на ринку та їх комерціалізації;
низька конкурентна позиція підприємства; відсутність
вдалих ідей і можливостей для створення інновацій; не$
достатність коштів у підприємства, відсутність кредитів
або реальних прямих інвестицій; відсутність працівників
у рамках підприємства з високим рівнем компетентності;
складнощі в отриманні державної допомоги або суб$
сидій для інноваційного розвитку; відсутність партнерів
по співпраці.

ВИСНОВКИ
Із викладеного вище можна зробити висновок, що

інноваційне підприємництво в Україні потребує держав$
них ініціатив у вигляді введення податкових та неподат$
кових стимулів із залученням зарубіжного досвіду з
урахуванням особливостей національної економіки;
вдосконалення нормативно$правової бази для забезпе$
чення зобов'язань у сфері розвитку інноваційної діяль$
ності; створенні державного реєстру науково$технічних
досліджень та розробок для інформування суб'єктів
господарювання; активізувати розвиток інноваційної
інфраструктури через створення індустріальних парків,
інноваційних містечок.

Інноваційне підприємництво розглядається як най$
важливіший інструмент розвитку і трансформації еко$
номічної системи в умовах сучасного розвитку. Під$
тримка інноваційної підприємницької діяльності та роз$
виток вітчизняних підприємств є базисом їх відтворен$
ня, пожвавлення та зростання у сучасному умовах гос$
подарювання.
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EXECUTIVE DISCIPLINE IN PUBLIC ADMINISTRATION IN CONDITIONS OF TRANSFORMATION
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У статті висвітлено сутність понять "діджиталізація", "дисципліна", "виконавська дисципліна", "орган

державної влади". Представлено цифрові технології, які можуть використовуватися на шляху трансфорW

мації та реформування державного управління. Наведено основні показники державного управління,

які формує дисципліна. Відмічено, що дисципліна має виконавський зміст, який виражається в підпорядW

куванні відповідному керівникові службовців державного органу (органу місцевого самоврядування),

виконанні ними управлінських рішень, відповідальному ставленні до своїх посадових функцій і повноW

важень. Зазначено зовнішні умови, від яких залежить виконання службовцями державного органу управW

лінських рішень. Описано процедуру перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої

влади в умовах трансформації та діджиталізації. У статті доведено, що з нарощуванням технологічних

потужностей і обсягів інформації стало зрозуміло, що самі по собі зібрані дані й системи автоматизації

ще не дають позитивного ефекту, навпаки вони потребують додаткових ресурсів, уваги, обслуговуванW

ня. Необхідно почати приділяти увагу розбудові ефективних процесів використання всіх технологічних

можливостей, що сприятиме розвитку бізнесу та суспільства, виконавської служби тощо. Описано те, як

сьогодні цифрова трансформація здійснюється в Україні у бізнесі, суспільстві, державі, які є позитивні

зрушення, що сприяє й що поWсправжньому заважає розвиватися. Вказано причини необхідності підвиW

щення рівня виконавської дисципліни в державному управлінні. Запропоновано заходи щодо підвищенW

ня рівня виконавської дисципліни в державному управлінні. Виокремлено умови, за яких можлива

відповідність системи підвищення рівня виконавської дисципліни в державному управлінні європейсьW

ким стандартам. Виконавська дисципліна в державних органах виконавчої влади України відіграє істотW

ну роль у їх діяльності. Безумовно, є проблеми із забезпеченням виконавської дисципліни, проте, розв'яW

зання цих проблем повинно мати системний характер і вимагає чітко вибудуваної системи контролю та

інституту відповідальності за неналежне та несвоєчасне виконання доручень і вказівок у державних оргаW

нах виконавчої влади. Перспективами подальших досліджень є розгляд досвіду стимулювання виконавсьW

кої дисципліни в державному управлінні в країнах ЄС.

The article deals with the essence of the concepts of "digitalization", "discipline", "executive discipline",

"public authority". Digital technologies that can be used to transform and reform public administration are

presented. The main indicators of public administration that form the discipline are given. It is noted that the

discipline has executive content, which is expressed in subordination to the relevant head of employees of the

state body (local government), their implementation of administrative decisions, responsible attitude to their
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ВАЖЛИВИМИ

ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У 2017 році цифрова революція в глобальному мас$

штабі подолала знаменний рубіж — до інтернету при$
єднався кожний другий житель Землі. Наша країна має
значний потенціал і перспективи для подальшого роз$
витку: за оцінкою експертної групи Digital McKinsey,
діджиталізація може збільшити ВВП країни 2030 року
у 8 разів до 1 трлн дол. [11]. Діджиталізація (з англ.
digitalization — цифровізація) — це впровадження циф$
рових технологій в усі сфери життя людини та суспіль$
ства (наприклад, від взаємодії між людьми до промис$
лових виробництв, від предметів побуту до дитячих ігра$
шок, одягу тощо). Це передбачає об'єднання фізичних
та обчислювальних компонентів на новому, вищому рівні
(тобто перехід біологічних та фізичних систем у кібер$
біологічні та кіберфізичні), перехід діяльності з реаль$
ного світу у віртуальний (онлайн) світ. Цифрова транс$
формація означає інтеграцію цифрових технологій і у
всі сфери бізнесу. Ця інтеграція призводить до принци$
пових змін у діях громадян, підприємств та організацій,
зокрема в тому, як вони забезпечують цінність для себе
та своїх працівників, клієнтів, партнерів тощо, досяга$
ючи швидше, дешевше та з новою якістю власних та
спільних, економічних та соціальних цілей [12].

На сьогодні одним із пріоритетних завдань уряду
України є впровадження цифрових технологій і платфор$
мних рішень у сферу державного управління та надання
державних послуг. Використання нових електронних
платформ і цифрових технологій дає змогу забезпечува$
ти більш ефективну взаємодію між державними органа$
ми управління, бізнесом і суспільством, створює переду$
мови не тільки для розвитку інституційних форм, а і
трансформації функцій державного управління загалом.
Причому ці зміни повинні вносити поліпшення в саму
сутність формування, функціонування та розвитку сис$
теми державного управління, тобто оптимізувати її. У

official functions and powers. The external conditions, on which the performance of employees of the state body

of administrative decisions depends, are specified. The procedure for checking the state of executive discipline

in the executive authorities under the conditions of transformation and digitization is described. The article

proves that with the increase of technological capacities and volumes of information it became clear that the

collected data and automation systems do not give a positive effect, on the contrary, they require resources,

attention, maintenance. It is necessary to start paying attention to the development of effective processes for the

use of all technological opportunities for the development of business and society, the executive service, and so

on. It describes how today the digital transformation is carried out in Ukraine, business, society, state, which are

positive changes, what contributes and what really hinders development. The reasons for the need to increase

the level of executive discipline in public administration are indicated. Measures to increase the level of executive

discipline in public administration are proposed. The conditions under which the system of increasing the level

of executive discipline in public administration of European standards is possible can be distinguished. Executive

discipline in the state executive bodies of Ukraine plays a significant role in their activities. Of course, there are

problems in ensuring executive discipline, however, the solution of these problems is systemic and requires a

clear system of control and the institution of responsibility for improper and untimely execution of instructions

and instructions in state executive bodies. Prospects for further research are to consider the experience of

stimulating executive discipline in public administration in the EU.

Ключові слова: цифрові технології, трансформація, державне управління, орган державної влади, вико�
навська дисципліна.
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зв'язку з цим, дослідження виконавської дисципліни в
умовах трансформації та діджиталізації є важливим ас$
пектом оптимізації системи державного управління.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЧИ
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР

Проблема виконавської дисципліни у державному
управлінні висвітлена в роботах таких вчених:
В.Б. Авер'янов, В.Д. Бакуменко, В.М. Баришніков [3],
Н.П. Бортник [4], С.Д. Дубенко [5], М.Я. Задорожна [5],
Ю. Кальниш [6], В.Я. Малиновський, Т.В. Мотренко,
Н.Р. Нижник [5], О.Ю. Оболенський [9], В.М. Олуйко
[5], О. Я. Прохоренко, С.М. Серьогін, В.І. Старков [10]
тощо.

ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Хоча в дослідженні виконавської дисципліни у дер$
жавному управлінні велика кількість наукових напра$
цювань, але варто більше уваги приділяти саме заходам,
що сприяють підвищенню її рівня в умовах трансфор$
мації та діджиталізації.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження виконавської дисцип$

ліни у державному управлінні, а також наведення основ$
них заходів щодо підвищення її рівня в умовах транс$
формації та діджиталізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Основою реформування державного управління є

впровадження "цифрових" технологій у його діяльність.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/2020116

Стратегічна 
технологія Опис 

«Цифрове» робоче 
місце (digital 
workplace) 

Це єдина платформа для зручної роботи, систематизації даних, пошуку і персоналізацію контенту. Це 
бізнес-стратегія, що поєднує інструменти, місця, стилі роботи, культуру і навички, необхідні 
співробітникам для оптимального виконання роботи та обслуговування клієнтів. Ефективне цифрове 
робоче місце відокремлює роботу від фізичного місця розташування протягом більшої частини часу. 
До головних переваг «цифрових» робочих місць належить зниження витрат на апаратне забезпечення, 
офісні приміщення, відрядження тощо 

Багатоканальне 
інформування та 
залучення громадян 

Означає використання безлічі технологій для взаємодії з громадянами, включаючи соціальні 
комунікації. Це допомагає зрозуміти потреби громадян, підвищити якість їх обслуговування. Державні 
установи потребують нових методів виявлення та розуміння потреб і бажань громадян; використання 
соціальних мереж та комунікацій для їх активного залучення до політичних процесів; забезпечення 
можливості громадянам долучатися на їх власних умовах; підтримка персоналізації тощо 

Відкриті дані Це концепція, згідно з якою певні дані мають бути вільними для використання та розповсюдження 
будь-якою особою, за умов дотримання правил атрибуції та (або) share-alike ліцензії. Активне 
поширення концепції почалося з розвитком інформаційних технологій та інтернету. Серед множини 
відкритих даних окрема увага приділяється відкритим державним даним як інструменту оцінки та 
контролю роботи влади та держави 

Електронна 
ідентифікація 
громадян (е-ID) 

Це злагоджений набір процесів і технологій, якими управляють державні організації, для створення 
безпечного простору, що забезпечує санкціонований доступ учасників інформаційної взаємодії 
(громадян-заявників та посадових осіб органів виконавчої влади) до інформації, що міститься в 
державних інформаційних системах та інших інформаційних системах 

Повсюдна аналітика 
даних 

Неперервний та динамічний процес збору та аналізу даних з метою отримання релевантної та 
структурованої інформації (знань) для ситуаційної та стратегічної діяльності, розробки планів дій, 
програм, ініціатив. Використання аналітики на всіх етапах урядової та державної діяльності та надання 
послуг (повсюдна аналітика) дає змогу державним установам перейти від стандартизованої 
аналітичної звітності із запізнілими даними до автономних бізнес-процесів і можливостей бізнес-
аналітики, які дають можливість у режимі реального часу приймати кращі рішення на підставі 
актуальних та всебічних даних 

«Розумні» машини та 
засоби 

Сукупність технологій, які можуть замінити людину в вирішенні деяких завдань. Сучасні можливості 
швидко розвиваються: вже доступні глибокі нейронні мережі, автономні транспортні засоби, 
віртуальні помічники, «розумні» радники, «віртуальні» секретарі, які здатні інтелектуально 
взаємодіяти з іншими подібними системами й людиною. 

«Цифрові» державні 
платформи 

Сучасні державні установи орієнтовані на одночасне поліпшення якості послуг, оптимізації кількості 
службовців та зменшення витрат. «Цифрові» платформи (системи класу ERP, CRM тощо) дозволяють 
вирішувати ці завдання, кардинально підвищувати ефективність, зменшуючи вартість діяльності та час 
виконання. Державні установи використовують «цифрові» платформи для спрощення та оптимізації 
внутрішніх процесів, поліпшення взаємодії з громадянами та скорочення витрат 

«Інтернет речей» Мережа фізичних об’єктів (фіксованих або мобільних), в яку вбудовано технології для обміну 
інформацією, моніторингу, сенсорної та іншої взаємодії з кількома середовищами. Архітектура 
«Інтернету речей» функціонує в екосистемі, до якої входять фізичні об’єкти (речі), засоби зв’язку, 
додатки та аналіз даних і є одним із найважливіших чинників для роботи цифрових бізнес-додатків у 
всіх галузях приватного та державного секторів економіки. Наразі з’являються бізнес-моделі 
державних установ, які використовують «Інтернет речей» у своїй діяльності; наприклад, механізми 
«оплата за використання» або моделі оподаткування за передплатою, віддалений моніторинг пацієнтів 
в будинках для людей похилого віку, моніторинг екології тощо. 

Програмні 
архітектури 
(програмно-
конфігуровані 
архітектури) 

Дозволяють динамічно модернізувати послуги. Завдяки відповідному програмному забезпеченню 
можливо швидко створювати та запускати нові більш просунуті архітектури, що дозволяє державним 
установам оперативніше опрацьовувати проєкти сфери «електронного» урядування, проєкти сфери 
«Інтернету речей» без значних додаткових витрат. Віртуалізація мереж, інфраструктур, систем безпеки 
є корисним способом ефективного масштабування і використання ІКТ-систем, особливо, коли є 
необхідність «вдихнути нове життя» у придбану раніше техніку 

Блокчейн 
(Blockchain) 

Приклад потужного інструменту, що може змінити державне управління у таких сферах, як нотаріат, 
біржа, правосуддя, ідентифікація особи і багато інших. Це технологія розподіленої однорангової 
мережі загального користування, яка може зберігати інформацію про транзакції (правочини) на 
постійній основі і без можливості її зміни, та яка захищена криптографічними засобами. Мережі 
блокчейн можуть забезпечити багато опцій для різних цілей, особливо у державному секторі: 
електронні референдуми, е-петиції, е-голосування, електронне урядування. Блокчейн забезпечує 
безпрецедентно високий рівень захисту інформації та дає змогу створювати повністю децентралізовані 
системи. Чверть блокчейн-проєктів світового рівня мають українське походження, саме тому Україна –
правильне місце для проведення досліджень цієї технології та створення нових розробок, а державний 
сектор – найбільш оптимальний полігон для подібних проєктів 

Таблиця 1. Цифрові технології, які можуть використовуватися
на шляху трансформації та реформування державного управління

Джерело: систематизовано авторами на основі [11; 13].
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Це розширює можливості та підвищує ефективність
діяльності з державного управління, слугує прикладом
для всієї країни, як потрібно використовувати переваги
"цифрового" світу. Синергетичний потенціал соціаль$
них, мобільних, "хмарних" технологій, а також техно$
логій аналізу даних та "Інтернету речей" у сукупності
здатні спричинити трансформаційні зміни в державно$
му управлінні загалом та зробити державний сектор Ук$
раїни ефективним, реактивним, ціннісним. Вже є пози$
тивні приклади використання "цифрових" технологій,
наприклад, у сфері державних закупівель. В умовах ста$
новлення "цифрових" ринків, коли громадяни стають
фактично користувачами технологій, державні устано$
ви повинні робити стратегічні інвестиції в інформацій$
но$комунікаційні технології. Інакше вони виявляться
недостатньо готовими до нових моделей взаємодії та об$
слуговування, стануть заручниками старих, нестійких в
довгостроковій перспективі моделей управління. По$
вільне, зволікаюче прийняття технологічних інновацій
у "цифрову" еру взагалі наражає на ризик виконання
завдань та досягнення цілей державними установами,
їх витрати збільшуються, неефективність зростає, вони
все більше стають структурами, котрі не відповідають
викликам часу. Архаїчні структури не в змозі побуду$
вати модернові системи, сфери або країни. Тому в таб$
лиці 1 наведемо основні цифрові технології, які вже
відповідають українським реаліям та можуть викорис$
товуватися на шляху трансформації та реформування
державного управління.

Використання зазначених цифрових технологій
здатне перетворити державне управління на свого роду
"центр апробації, використання та розвитку техно$
логій", що будуть трансформувати світ у подальші 15—
20 років. Усі вони так чи інакше постануть новими зав$
даннями та викликами перед суспільством, керівника$
ми державних установ, фахівцями та професійними
спільнотами [13].

Сукупний результат активності кожного окремого
державного органу (або органу місцевого самовряду$
вання) складається з проявів дисципліни його праців$
ників (наприклад, вчасно прийти на службу, своєчасно
виконати розпорядження керівника, підказати та допо$
могти товаришеві по службі, об'єктивно оцінити інфор$
мацію тощо) [8], а з нього — рівень державного управл$
іння суспільними процесами загалом. На нашу думку,
необхідним є усвідомлення важливості дотримання та
творче виконання вимог дисципліни в державному уп$
равлінні.

Що стосується дисципліни у державному управлінні
в умовах трансформації та діджиталізації, то в сучасній
науковій літературі є дві точки зору. Перша характери$
зує її в інституціональному аспекті як сукупність норм,
правил, процедур, вимог, які вироблені та затверджені
у керуючій системі і підлягають виконанню кожним, хто

в ній діє або з нею стикається; інша — розкриває через
фактичну поведінку людей в управлінських процесах.
Попри на їх взаємозалежність, доцільним вбачається все
ж розуміння дисципліни в державному управлінні в
якості фактичної поведінки персоналу державного апа$
рату, яка відбивається в управлінських рішеннях і діях,
а також в управлінському спілкуванні. Це не лише до$
тримання тимчасового й юридичного порядку виконан$
ня державної посади та обов'язків на робочому місці,
що може часом мати формальний характер, а й, голов$
ним чином, забезпечення "живої", плідної співпраці між
державою і суспільством, між державними органами і
органами місцевого самоврядування, між ними і конк$
ретними громадськими структурами та громадянами, які
розв'язують свої проблеми [3, с. 54; 14].

Дисципліна формує основні показники державного
управління, що показано на (рис. 1).

Важливо, що дисципліна має виконавський зміст,
який виражається в підпорядкуванні відповідному ке$
рівникові службовців державного органу (органу місце$
вого самоврядування), виконанні ними управлінських
рішень, відповідальному ставленні до своїх посадових
функцій і повноважень. Виконання залежить як від
самої особи, її установок, совісті, так і від "зовнішніх"
умов (рис. 2).

Виконавська дисципліна в державному управлінні
вимагає поєднання джерел і чинників формування осо$
бистості державного службовця і системи "належних"
вимог, які б постійно відстежували і корегували його
реальну (фактичну) поведінку.

Тому виконавська дисципліна — це, насамперед,
виконання співробітниками наказів, розпоряджень,
рішень, вказівок, прийнятих на вищому рівні управлінні.
У системі державного управління в даному випадку не$
обхідно вести мову про виконання нормативних право$
вих актів вищих органів і посадових осіб. У системі дер$
жавного управління поняття "доручення" вживається в
декількох контекстах. По$перше, доручення розумієть$
ся як особливий різновид завдання, який може давати$

 

 

Основні показники державного управління, які формує дисципліна 

Системність – організовує взаємодію безлічі одиниць 

Раціональність – підвищує продуктивність 
управлінських зусиль і ресурсів 

Ефективність – гармонізує керуючі дії і підсилює їх 
вплив на людей 

Рис. 1. Основні показники державного управління,
які формує дисципліна

Джерело: авторська розробка.

Рис. 2. Зовнішні умови, від яких залежить виконання службовцями державного органу управлінських рішень

Джерело: авторська розробка.
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ся Президентом України, Головою Верховної Ради Ук$
раїни (ВРУ) та заступниками Голови Ради, міститися в
актах ВРУ, протоколах засідань ВРУ, координаційних і
дорадчих органах Ради. По$друге, під дорученням ро$
зуміється письмова або усна вказівка керівника, обов'яз$
кова для виконання нижчими структурними підрозді$
лами та державними службовцями. Так, у Законі Украї$
ни від 10.12.2015 р. №889$VIII "Про державну службу"
міститься поняття "неправомірне доручення", яке може
надійти державному службовцю від відповідного кері$
вника [1].

Отже, під виконавською дисципліною в державних
органах нами пропонується розуміти виконання поса$
довими особами, державними службовцями вимог нор$
мативних правових актів України, суб'єктів України,
державних органів, а також доручень керівників з кон$
кретних питань.

Орган державної влади — це носій державної вико$
навчої влади, що реалізує свою компетенцію в закріп$
леній сфері державного управління і має юридичний
(нормативно зафіксований) статус органу державної ви$
конавчої влади [4].

В умовах трансформації та діджиталізації необхід$
не створення комплексної системи забезпечення та оцін$
ки виконання завдань, планів, управлінських рішень і до$
ручень, зафіксованих в документах, з використанням ав$
томатизованих систем шляхом постійного контакту з
виконавцем, отримання правдивої інформації від нього
та інших джерел (включаючи здійснення контрольних
перевірок). Перевірка стану виконавської дисципліни в
органах державної виконавчої влади проводиться для
забезпечення високої ефективності та дотримання
строків виконання завдань, визначених актами законо$
давства та дорученнями, надання необхідної допомоги
керівникам органів виконавчої влади щодо налагоджен$
ня чіткої системи взаємодії між підрозділами, підготов$
ки рекомендацій для поліпшення стану виконавської
дисципліни. Для проведення перевірки утворюється ро$
боча група або та призначається її керівник. До складу
робочої групи включаються працівники структурних
підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України,
представники органів виконавчої влади, наукові та інші
працівники за погодженням з їх керівниками. До почат$
ку перевірки керівник робочої групи затверджує план
її проведення, у якому визначається послідовність і кон$
кретні строки вивчення, узагальнення та підготовки
матеріалів за результатами перевірки. План проведен$
ня перевірки разом з відомостями про склад робочої
групи не пізніше ніж за один день до її початку надси$
лається органу виконавчої влади, в якому буде прово$
дитися перевірка [2].

Перевірка проводиться з додержанням вимог зако$
нодавства щодо збереження державної таємниці, іншої
інформації з обмеженим доступом, недопущення роз$
голошення таємної інформації, що стала відома під час

її проведення. Для виконання покладених завдань ро$
боча група має такі права, які схематично ми зобразили
на рисунку 3.

Строк проведення перевірки не повинен перевищу$
вати 10 робочих днів. Продовження цього строку до$
пускається за пропозицією керівника робочої групи,
погодженою з Першим віце$прем'єр$міністром Украї$
ни, віце$прем'єр$міністрами України, Міністром Кабіне$
ту Міністрів України відповідно до їх повноважень, але
не більш ніж на 10 днів. Про результати перевірки уп$
родовж п'яти робочих днів після її завершення скла$
дається звіт, який підписується керівником та членами
робочої групи. Член робочої групи, який не згодний з
висновками робочої групи, може викласти свою окре$
му думку в письмовій формі, що додається до звіту [7].

Керівник органу виконавчої влади, в якому прово$
дилася перевірка, протягом трьох робочих днів після
ознайомлення зі звітом готує план заходів щодо усу$
нення порушень, виявлених під час перевірки. Орган
виконавчої влади, в якому проводилася перевірка, про$
тягом місяця після її закінчення інформує Кабінет
Міністрів України про проведену роботу з усунення
виявлених недоліків та вжиті заходи для притягнення
до відповідальності працівників, винних у допущених
порушеннях [2].

Оцінюючи роль виконавської дисципліни в держав$
них органах виконавчої влади, необхідно зазначити важ$
ливість процедури контролю за виконавською дисцип$
ліною. Контроль має бути зосереджений не на дотри$
манні процедур і виконанні процесів, а на досягненні
конкретних запланованих результатів, які можна реаль$
но оцінити. Переорієнтація функцій державного конт$
ролю у сфері реалізації управлінських рішень з караль$
ної на допоміжну, передбачає не стільки виявлення
фактів порушення виконавської дисципліни органами
виконавчої влади, скільки з'ясування причин виникнен$
ня цих порушень. Така парадигма зорієнтує діяльність
контролюючих органів на впровадження у свою прак$
тику елементів функціонального аудиту, покликаного
з'ясувати недоліки в організації роботи апарату, дер$
жавної установи або її взаємодії з іншими органами дер$
жавної влади та сприяти їх усуненню [5, с. 104].

Важливим елементом організації контролю вико$
навської дисципліни, який вже почав впроваджуватись,
однак вимагає подальшого вдосконалення на основі за$
лучення інноваційних науково обгрунтованих ме$
ханізмів, стає моніторинг міжвідомчого документообі$
гу та розгляду органами державної влади звернень
громадян, наданню населенню управлінських послуг [6,
с. 7].

Підвищенню виконавської дисципліни значною
мірою сприяють не лише адміністративні заходи у
збільшенні штатної чисельності працівників чи посилен$
ня контролю за їх роботою, а й заходи, спрямовані на
інтенсифікацію праці державних службовців, у тому

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права робочої групи в процесі перевірки стану виконавської 
дисципліни  в органах виконавчої влади 
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Рис. 3. Права робочої групи в процесі перевірки стану виконавської дисципліни в органах виконавчої влади

Джерело: складено авторами на основі [2; 6; 10].
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числі заходів, насамперед, таких, як організація робо$
чого місця й належне технічне забезпечення, дотриман$
ня елементарних умов гігієни праці та відпочинку дер$
жавних службовців, зокрема, про необхідність удос$
коналення технічної бази органів державної влади [9,
с. 73].

У зв'язку з цим доцільно проводити регулярні об$
стеження в органах державної влади на предмет дотри$
мання культури праці, зокрема, організації робочих
місць державних службовців, їх технічного забезпечен$
ня відповідно до стандартів гігієни праці та функціо$
нальних обов'язків. На основі такого обстеження сфор$
мувати науково обгрунтовані рекомендації щодо орга$
нізації праці в органах державної влади й закріпити їх
відповідними нормативними актами [10].

Зауважимо, що рівень виконавської дисципліни у
державному управлінні в умовах трансформації та
діджіталізації є оцінною категорією, під якою слід ро$
зуміти одночасне досягнення в організації та діяльності
державних службовців виконавчої влади низки показ$
ників: якості реалізованих послуг населенню; оператив$
ності в прийнятті рішень; своєчасності виконання ке$
рівних рішень вищих органів виконавчої влади та їх по$
садових осіб; результативності в діяльності.

Підвищення виконавської дисципліни є однією з
основних проблем державного будівництва та побудо$
ви виконавчої вертикалі влади в країні. З нашої точки
зору, необхідність підвищення рівня виконавської дис$
ципліни в єдиній системі органів виконавчої влади зу$
мовлена низкою причин: по$перше, зростанням бюрок$
ратичного апарату державного управління, який об'єк$
тивно ускладнює, з одного боку, керованість його з боку
глави держави і ВРУ, а з іншого боку, ускладнює конт$
роль за перевіркою якісних і кількісних показників його
діяльності; по$друге, збільшенням масштабів корупції
в середовищі виконавчої влади, особливо на регіональ$
ному рівні, а також у правоохоронних органах (причо$
му високий її рівень став можливий внаслідок ослаблен$
ня громадського контролю за владою, а також безвідпо$
відальності останньої); по$третє, падінням валового
внутрішнього продукту та обсягів дохідної частини бю$
джету, коли неефективне витрачання бюджетних коштів
і великі масштаби корупції будуть вже недозволеною
"розкішшю" для нашої держави і чреваті остаточним
розвалом системи державного управління (кінцевим
результатом цих процесів стане розпад України зі зник$
ненням її з політичної карти світу в якості суверенної і
незалежної держави).

Звісно ж, що підвищення рівня виконавської дисцип$
ліни в єдину систему органів виконавчої влади в Україні
потрібно здійснювати через реалізацію низки заходів.
Насамперед, необхідно посилити вимоги до кандидатів
на посади державної служби при прийнятті на роботу: че$
рез підвищення кваліфікаційних показників (стажу ро$
боти за спеціальністю, встановлення, як обов'язкової
умови, досвіду керівної роботи); — за допомогою вста$
новлення заборони на зайняття посад державної цив$
ільної та військової служби для осіб, раніше засудже$
них за скоєння економічних злочинів, або тяжких або
особливо тяжких злочинів.

Також варто удосконалити контроль за роботою
діючих державних службовців:

а) за допомогою посилення дисципліни в системі
органів державного управління;

б) шляхом встановлення універсальних вимог до
якості роботи в різних органах виконавчої влади;

в) за допомогою постійного контролю за дотриман$
ням державними службовцями виконавчої влади висо$
ких стандартів морально$етичної поведінки їх як на
службі, так і в побуті, з тим щоб не допустити дискре$
дитації високого звання державного службовця;

г) шляхом посилення атестаційних та кваліфікацій$
них випробувань державних службовців системи вико$
навчої влади.

Внутрішній контроль за рівнем виконавської дис$
ципліни в системі державного управління представ$
ляється неефективним без створення зовнішньої систе$
ми її аналізу, оцінки і контролю, яка повинна включати
наступні напрямки:

1. Моніторинг дотримання законодавства про дер$
жавну службу в системі виконавчої влади (до нього по$
винні бути підключені органи прокуратури України,
відповідні контролюючі органи Адміністрації Президен$
та України та Уряду країни).

2. Аналіз і оцінку ефективності використання бюд$
жетних коштів при наданні публічних послуг населен$
ню. Ці повноваження слід законодавчо закріпити за
контрольно$рахунковими органами державної влади. У
нашій країні система даних органів представлена Рахун$
ковою палатою України (конституційно встановленим
органом).

3. Можливість адекватного і швидкого реагування
вищих органів виконавчої влади та правоохоронних
структур у разі виявлення порушень чинного законо$
давства та неефективного використання бюджетних
коштів посадовими особами органів державного управ$
ління.

Відповідність системи підвищення рівня виконавсь$
кої дисципліни у державному управлінні в умовах транс$
формації та діджиталізації європейським стандартам
можлива в результаті:

1. Прискорення розробки нової редакції Закону
України "Про державну службу", де буде передбачено
розробку Статуту державної служби та служби в орга$
нах місцевого самоврядування України.

2. Розробки проєкту Статуту державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування України, в
якому, показати порядок: планування роботи персона$
лу державних органів; контролю виконавської дисцип$
ліни та якості роботи персоналу; стимулювання висо$
кої виконавської дисципліни та дотримання якості ро$
боти персоналу; порядок оплати праці службовців; ви$
моги до культури праці службовців тощо.

3. Впровадження в державних органах сучасних
електронних платформ і цифрових технологій, що ство$
рює передумови для трансформації функцій державно$
го управління, розвитку інституційних форм, які забез$
печать більш ефективну взаємодію між державними
органами управління, бізнесом і суспільством.

4. Упорядкування єдиним нормативним актом нор$
мативів та механізмів оплати праці державних служ$
бовців.

5. Зобов'язання державних органів виконавчої вла$
ди запроваджувати у своїй діяльності стандарт якості
ISO 9001$2001.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, виконавська дисципліна в державних органах

виконавчої влади України відіграє істотну роль в їх
діяльності. Безумовно, є проблеми в забезпеченні вико$
навської дисципліни, проте, вирішення даних проблем
повинно мати системний характер і вимагає чітко вибу$
дуваної системи контролю та інституту відповідальності
за неналежне та несвоєчасне виконання доручень і вка$
зівок у державних органах виконавчої влади. Перспек$
тивами подальших досліджень є розгляд досвіду стиму$
лювання виконавської дисципліни у державному управ$
лінні в країнах ЄС.
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ESSENCE AND PRINCIPLES OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE

У статті встановлено, що накопичення відходів завдає величезних екологічних, економічних та соціальних
збитків знижує потенціал екологічної стійкості держави. Обгрунтовано сутність твердих побутових відходів
як частини твердих комунальних відходів, яка містить найбільш цінні для використання у господарстві комW
поненти, а також небезпечні відходи, що утворюються у фізичних осіб. Таке трактування орієнтовано на підвиW
щення обсягу та якості вилучення вторинної сировини, яка використовується у господарстві, забезпеченні
безпеки технологічних процесів і зниженні негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Проаналізовано принципи управління твердими побутовими відходами в ЄС та Україні. Основними принW
ципами з управління відходами в ЄС є: запобігання утворення відходів та зниження негативного ефекту; самоW
достатність країн ЄС загалом і окремо; удосконалення технологій остаточної утилізації та моніторингу, які не
спричиняють надмірних витрат. Основними принципами державної політики щодо управління відходами в
Україні є: пріоритетний захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного
впливу відходів; забезпечення ощадливого використання матеріальноWсировинних та енергетичних ресурсів;
науково обгрунтовано узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства щодо утвоW
рення та використання відходів з метою забезпечення його сталого розвитку. Визначено, що основні принциW
пи управління відходами в Україні відповідають європейським.

Встановлено, що для побудови належної системи управління твердими побутовими відходами, яка буде
економічно ефективною і сприятиме розвитку громад і країни загалом, доцільно на регіональному рівні розроW
бити стратегії та плани управління твердими побутовими відходами.

One of the most pressing problems today is the accumulation and disposal of waste. Pollution of the environment
with solid household waste is increasing much faster than the population of the planet. This problem is especially
acute for Ukraine, which ranks first among European countries in the amount of household waste per person and the
level of harmful effects of landfills on the environment. Accumulation of waste causes huge environmental, economic
and social damage, reduces the potential for environmental sustainability of the state. Sustainable development of the
country's territories largely depends on the solid waste management system.

It is established that the accumulation of waste causes huge environmental, economic and social damage, reduces
the potential for environmental sustainability of the state. The article substantiates the essence of solid household
waste, namely as a part of municipal solid waste, which contains the most valuable components for use in the economy,
as well as hazardous waste generated by individuals. This interpretation is focused on improving the volume and
quality of extraction of secondary raw materials used in the economy, ensuring the safety of technological processes
and reducing the negative impact on the environment.

The principles of solid waste management in Ukraine are analyzed. It is established that the state policy of waste
management in Ukraine, as well as the basic principles and priorities correspond to the European ones. However, the
mechanisms of their implementation are being implemented very slowly in practice. It is determined that it is expedient
to speed them up, because by taking these basic steps in the direction of solid waste management, it is possible to get
closer to solving the problem of overcoming a largeWscale environmental catastrophe in the near future. Adoption of
such norms, rules and requirements, and their application in economic activity will allow to achieve the optimal cost
of resources and resources to address the problems of solid waste.

It is determined that the waste management system is characterized by a set of forms, methods, principles and
means of waste management in order to increase the efficiency of their disposal, disposal and recycling with a
concomitant reduction of costs. It is established that in world practice there are three models of waste management:
centralized, decentralized and integrated models.

Effective solid waste management is the basis for sustainable development of the state. The level of Ukrainian
legislation in the field of waste management is quite high. The state policy of waste management in Ukraine, as well as
the basic principles and priorities correspond to the European ones. However, the mechanisms of their implementation
are being implemented very slowly in practice. Therefore, they need to be accelerated, because by taking these basic
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з найактуальніших проблем сьогодення є

накопичення та знешкодження відходів. Забруднення
навколишнього середовища твердими побутовими
відходами збільшується значно швидше ніж населення
планети. Особливо гострою ця проблема є для України,
яка посідає перше місце серед європейських країн за
кількістю побутового сміття на людину та рівнем
шкідливого впливу полігонів на довкілля [1, c. 178]. На$
копичення відходів завдає величезних екологічних, еко$
номічних та соціальних збитків, знижує потенціал еко$
логічної стійкості держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вагомий внесок у розвиток тематики, пов'язаної з

побутовими відходами, зробили такі науковці: Т. Анто$
нова, Г. Балюк, Т. Третяк, В. Юрескул. Теоретичні та
практичні аспекти формування основ управління твер$
дими побутовими відходами досліджували такі вчені:
О. Альошин, Г. Білик, О. Кравченко, В. Міщенко, С. Пан$
ков, О. Соболь та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування сутності, принципів

та моделей управління твердими побутовими відхода$
ми в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Поняття "відходи" є базовим для національних і
міжнародних актів, які, в свою чергу, регулюють ринок
відходів. З точки зору економічної теорії, "відходи" —
це негативний привнесений фактор (тобто процеси спо$
живання і виробництва створюють відходи, які негатив$
но впливають на умови життя людей, а також забруд$
нюють навколишнє природне середовище).

Відходи — це будь$які речовини, матеріали та пред$
мети, що утворилися у процесі виробництва чи спожи$
вання, а також продукція, що повністю або частково
втратили свої споживчі властивості і не мають подаль$
шого використання за місцем їх утворення чи виявлен$
ня і від яких їх власник позбувається, має намір або по$
винен позбутися шляхом утилізації чи видалення [2].

Побутові відходи — це відходи, що утворюються в
процесі життєдіяльності людини в житлових та нежит$
лових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні,
рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю
підприємств) і не використовуються за місцем їх нако$
пичення. Тверді відходи — залишки речовин, матеріалів,
предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у
подальшому використовуватися за призначенням [3].

На нашу думку, тверді побутові відходи можна трак$
тувати як частину твердих комунальних відходів, яка
містить найбільш цінні для використання в господарстві
компоненти, а також небезпечні відходи, що утворю$
ються у фізичних осіб. Таке трактування орієнтовано
на підвищення обсягу та якості вилучення вторинної си$
ровини, яка використовується в господарстві, забезпе$
чення безпеки технологічних процесів і зниження нега$
тивного впливу на навколишнє природне середовище.

steps to manage solid waste, it is possible in the near future to come closer to solving the problem of overcoming a largeW
scale environmental disaster. Adoption of such norms, rules and requirements, and their application in economic activity
will allow to achieve optimal costs, means and resources for solving problems with solid waste. It is also advisable to
develop solid waste management strategies and plans at the local level. This will provide an opportunity to build an
appropriate system that will be costWeffective and flow to the development of communities and the country as a whole.

Ключові слова: відходи, принципи управління, сортування, утилізація, тверді побутові відходи, методи
управління.

Key words: waste, management principles, sorting, utilization, solid household waste, management methods.

Запобігання утворенню відходів — це заходи, вжиті
перед тим, як речовина або продукт стануть відходами.
І ці заходи спрямовуються на зменшення кількості
відходів, включаючи повторне використання продукції
чи продовження життєвого циклу, на зменшення не$
сприятливого впливу утворених відходів на довкілля,
здоров'я людини та на зменшення вмісту шкідливих ре$
човин у матеріалах чи продуктах [4, с. 20].

До кінця двадцятого століття в світовому співтова$
ристві виник новий напрям людської діяльності, який
отримала назву "Waste Management" (від англ. — управ$
ління відходами). Поняття "управління відходами"
включає в себе всі заходи і дії, спрямовані на поводжен$
ня з ними з моменту їх утворення і до їх остаточної ути$
лізації (збір, транспортування, переробка і утилізація
відходів, моніторинг, нормативно$правова база тощо).
Все це спрямоване на зниження несприятливого впливу
відходів на здоров'я людини і на навколишнє природне
середовище [5, с. 51].

На сучасному етапі проблемі ефективного управ$
ління відходами приділяється особлива увага. Це, в свою
чергу пов'язано зі збільшенням обсягів утворення
відходів, ростом витрат на їх збір, зберіганням, пере$
робкою, захороненням та транспортуванням. У резуль$
таті їх зростання погіршується екологічна ситуація в
країні, яка безпосередньо впливає на політику і еконо$
міку. Тому необхідно проводити належну політику в
галузі управління відходами відповідно до загально$
прийнятих принципів.

Найбільш ефективне управління відходами спосте$
рігається в країнах ЄС. На наднаціональному рівні діють
різні нормативно$правові акти у сфері управління відхо$
дами: "7$а Екологічна програма дій", "Рамкова дирек$
тива по відходах", "Директива щодо інтегрованого за$
побігання забруднень і контролю над відходами", "Ди$
ректива зі спалювання відходів", "Директива про наземні
звалища" тощо.

Першим законодавчим документом у галузі управ$
ління відходами є Директива Європейського Союзу 75/
442/ЄЕС від 15 липня 1975 року. У ній вперше були сфор$
мульовані і законодавчо закріплені принципи управлін$
ня відходами та втілена стратегія ЄС щодо управління
відходами [6, с. 79]. Директива 75/442/ЄЕС налічує 16 ка$
тегорій відходів, на основі яких впроваджений єдиний
Європейський каталог відходів (рішення 2000/532/
EWG), що періодично переглядається й оновлюється.
Наступну її редакцію було прийнято 5 квітня 2006 року
(2006/12/ЄС). Директива Європейського Парламенту та
Ради 2006/12/ЄС про відходи встановлює законодавчу
базу для управління відходами у Співтоваристві. Згідно
з цією директивою управління відходами передбачає
збирання, транспортування, переробку та знищення
відходів, нагляд за цими операціями та спостереження
за місцями видалення відходів. Останню редакцію Ди$
рективи Європейського Парламенту було перевидано
19 листопада 2008 року. Директива 2008/98/ЄС спрямо$
вана на запровадження заходів із захисту довкілля та
здоров'я людей на основі попередження або зниження
негативних впливів виробництва і управління відхода$
ми, а також зменшення загальних наслідків використан$
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ня ресурсів та підвищення ефективності такого викори$
стання [7].

Всі ці документи не тільки встановлюють основні
правила і принципи, а й контролюють їх дотримання.
Згідно з цими документами основними принципами з
управління відходами в ЄС є:

1. Запобігання утворення відходів та зниження не$
гативного ефекту — один з важливих аспектів у будь$
якої стратегії управління відходами. Утилізація відходів
буде простішою, якщо скоротити кількість відходів і їх
токсичність шляхом зниження небезпечних компонентів
в кінцевому продукті. Для цього необхідно вдоскона$
лити технологію виробництва. Там, де це неможливо,
відходи повинні бути повторно використані, перероб$
лені або можуть бути використані в якості джерела
енергії безпечними засобами. А використання програ$
ми "забруднювач платить" є одним із заходів покаран$
ня і вигідне для економіки.

2. Самодостатність країн ЄС загалом і окремо (дер$
жави$члени повинні встановлювати у співпраці з інши$
ми державами$членами комплексну і адекватну систе$
му об'єктів розміщення відходів).

3. Удосконалення технологій остаточної утилізації
та моніторингу, які не спричиняють надмірних витрат
(викиди в навколишнє середовище повинні бути змен$
шені в максимально можливій мірі та найбільш еконо$
мічно ефективним засобами).

Виходячи з перерахованих вище принципів, пріори$
тетом в політиці з управління відходами в ЄС є запобі$
гання утворенню відходів у джерела або їх повернення
в економічний цикл. Отже, ці загальноприйняті прин$
ципи управління відходами повинні застосовуватися у
всіх країнах для зниження навантаження на екологію і
для отримання економічних вигод [7].

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про відходи"
основними принципами державної політики щодо уп$
равління відходами в Україні є пріоритетний захист на$
вколишнього природного середовища та здоров'я лю$
дини від негативного впливу відходів, забезпечення
ощадливого використання матеріально$сировинних та
енергетичних ресурсів, науково обгрунтоване узгод$
ження екологічних, економічних та соціальних інтересів
суспільства щодо утворення та використання відходів з
метою забезпечення його сталого розвитку [8].

До основних напрямів державної політики щодо
реалізації зазначених принципів належить: забезпечен$
ня повного збирання та своєчасного знешкодження та
видалення відходів, а також дотримання правил еко$
логічної безпеки при поводженні з ними; зведення до
мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпеч$
ності; забезпечення комплексного використання мате$
ріально$сировинних ресурсів; сприяння максимально
можливій утилізації відходів шляхом прямого, повтор$
ного чи альтернативного використання ресурсно$
цінних відходів; забезпечення безпечного видалення
відходів, що не підлягають утилізації, шляхом розроб$
лення відповідних технологій, екологічно безпечних
методів та засобів поводження з відходами; організа$
ція контролю за місцями чи об'єктами розміщення
відходів для запобігання шкідливому впливу їх на на$
вколишнє природне середовище та здоров'я людини;
здійснення комплексу науково$технічних та маркетин$
гових досліджень для виявлення і визначення ресурс$
ної цінності відходів з метою їх ефективного викорис$
тання; сприяння створенню об'єктів управління відхо$
дами; обов'язковий облік відходів на основі їх класи$
фікації та паспортизації; створення умов для реалізації
роздільного збирання твердих побутових відходів шля$
хом запровадження соціально$економічних ме$
ханізмів, спрямованих на заохочення утворювачів цих
відходів до їх роздільного збирання; сприяння залу$
ченню недержавних інвестицій та інших позабюджет$
них джерел фінансування щодо управління відходами
[3, Ст. 5].

Раціональне і комплексне використання вторинної
сировини, має важливе значення для задоволення по$
треб усієї національної економіки і має значну еконо$
мічну ефективність, яка проявляється в істотному ско$
роченні втрат, підвищенні техніко$економічних показ$
ників, поліпшенні використання природних ресурсів.
Тому, важливе значення має порядок управління твер$
дими побутовими відходами на всіх його рівнях. Як при$
клад, сформулюємо основні принципи управління твер$
дими побутовими відходами на місцевому рівні. Крім
Стратегії та Національного плану дій, державі не вис$
тачає секторальних законів, які необхідно імплементу$
вати. Сьогодні сміття розглядається, не як проблема, це
питання потужного енергетичного ресурсу, який наяв$
ний в кожній громаді. Тому доцільним буде розроблен$
ня регіональних стратегій та планів управління відхо$
дами на місцевому рівні. Це дозволить побудувати сис$
тему, яка буде логістично та економічно ефективною і
матиме значний вплине на розвиток громад [9].

Управління цією діяльністю має на увазі організа$
цію збору, вивезення, утилізацію та переробку твердих
побутових відходів на спеціально відведеній території
відповідно до чинного законодавства і знаходиться у
веденні діяльності органів місцевого самоврядування.
Управління на місцевому рівні діяльністю щодо повод$
ження з твердими побутовими відходами здійснюється
на основі наступних принципів: охороні та раціональ$
ному використанні природних ресурсів, як необхідних
умов для забезпечення сприятливого навколишнього
середовища та екологічної безпеки населення тери$
торій; поєднання екологічних, економічних, соціальних
та інших інтересів в даній галузі управління твердими
побутовими відходами на основі довгострокових про$
грам і планів розвитку управління твердими побутовим
відходами; використання методів економічного регулю$
вання діяльності в області з метою зменшення загаль$
ного числа кількості відходів, їх ступеня небезпеки і
залучення в господарську діяльність; недопущення
утворення несанкціонованих звалищ відходів і запобі$
гання захаращення територій; відшкодування збитку за
шкоду, що завдана навколишньому середовищу і здо$
ров'ю громадян в результаті порушення вимог, норм і
правил щодо управління твердими побутовими відхода$
ми; забезпечення доступності інформації на певній те$
риторії.

Інформація, пов'язана із забезпеченням екологічної
безпеки при управлінні твердими побутовими відхода$
ми повинна мати доступ без обмежень, і бути представ$
лена виробниками відходів в порядку, згідно з законам
і нормативно$правовим актам. На території адміністра$
тивної одиниці повинен бути здійснений державний,
виробничий і громадський контроль діяльності щодо
управління твердими побутовими відходами.

Також доцільно органами місцевого самоврядуван$
ня затвердити тарифи на послуги щодо управління твер$
дими побутовими відходами, створити регіональні цен$
три з управління твердими побутовими відходами, умо$
ви для якісного надання послуг з вивезення твердих
побутових відходів та прозорої оплати цих послуг. Це
дозволить демонополізувати ринок послуг з перероб$
лення та захоронення твердих побутових відходів.

Таким чином, система управління твердими побуто$
вими відходами характеризують сукупність форм, ме$
тодів, принципів і засобів управління ними з метою
підвищення ефективності їх ліквідації, знешкодження і
переробки з супутнім зниженням витрат. У світовій
практиці управління виділяють три моделі управління
відходами: централізовану, децентралізовану та інтег$
ровану модель.

При централізованій моделі адміністрація району
самостійно здійснює планування ліквідації відходів, роз$
міщення полігонів твердих побутових відходів та про$
мислових об'єктів з переробки та утилізації відходів.
Тобто створює і управляє інфраструктурою в сфері обі$
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гу відходами. Плату за збір, транспортування та захоро$
нення відходів також визначає адміністрація згідно з еко$
номічним обгрунтуванням. Переваги цієї моделі поляга$
ють у повній координації стратегії, вартості та плануванні
переробки та захоронення твердих побутових відходів.
Недоліком такої моделі є монополія ринку відходів та
незацікавленість в зниженні вартості робіт і послуг.

Децентралізована модель полягає в тому, що всі управ$
лінські і виконавчі функції, які пов'язані з видаленням
відходів, переходять до органів місцевого самовряду$
вання. Вони в свою чергу відповідають за регулювання,
збір, транспортування і переробку відходів, які утворю$
ються на їх території. Функціями адміністрацій району
в такому випадку є розробка загального регламенту і
адміністративного управління, загальне планування та
розміщення об'єктів інфраструктури з управління твер$
дими побутовими відходами відповідно до контролю
виконання регіональних стратегій з утилізації твердих
побутових відходів.

І, нарешті, при інтегрованій моделі всі адміністра$
тивні одиниці району мають однакові права і обов'язки,
як при децентралізованій моделі (але створюється єдина
керуюча організація, яка буде займатися експлуатацією
полігонів твердих побутових відходів, системами збору
і транспортування відходів, плануванням та розвитком
інфраструктури ринку відходів [10, c. 32].

ВИСНОВКИ
Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити ви$

сновок, що ефективне управління твердими побутовимим
відходами є базою для сталого розвитку держави. Рівень
українського законодавства в сфері управління відхо$
дами достатньо високий. Державна політика управлін$
ня відходами в Україні, а також основні принципи, пріо$
ритети відповідають європейським. Проте механізми
їхньої реалізації на практиці впроваджуються дуже по$
вільно. Тому потрібно їх пришвидшити, оскільки
здійснивши ці основні кроки щодо управління тверди$
ми побутовими відходами, можна найближчим часом
наблизитися до вирішення проблеми виходу з масштаб$
ної екологічної катастрофи. Прийняття таких норм,
правил і вимог, та їх застосування в господарській діяль$
ності дасть можливість досягти оптимальних витрат,
засобів і ресурсів для врегулювання проблем з тверди$
ми побутовими відходами. Також доцільно розробити
на регональному рівні стратегії та плани управління
твердими побутовимми відходами. Це надасть мож$
ливість побудувати належну систему, яка буде еконо$
мічно ефективною і суттєво впливатиме на розвиток гро$
мад і країни загалом.
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STRUCTURAL AND CONTENT COMPONENT CONCEPTUALIZATION OF MIGRATION THEORIES

Статтю присвячено аналізу міграційних теорій, у яких дослідники намагаються знайти та пояснити

головні та специфічні тренди в історії міграції, торкаючись при цьому концептуальних підходів, які поясW

нюють рушійні сили міграції, що базуються на різних інституціональних засадах. У досліджені концепW

туалізації міграційних теорій авторка спиралася на методологічну декомпозицію, ретроспективний, абW

страктноWлогічний та структурноWзмістовий аналіз як на найбільш затребувані методи, які закріпилися у

теоретичних дослідженнях міграції за останні десятиліття. Авторку цікавило, наскільки корисними є

різноманітні концептуальні витоки міграційних теорій в обставинах світової пандемії COVIDW19. СтрукW

турноWзмістовий аналіз множинних багатозначних міграційних концепцій розуміється, поWперше, як геW

терогенний процес, в якому між собою конкурують різні концептуальні погляди як недавнього минулоW

го, так і актуального сучасного щодо регулювання міграційних процесів; поWдруге, як метод систематиW

зації та пошуку візій (visions) розвитку міжнародного ринку праці, який під час колапсу економічних

криз і соціальних потрясінь демонструє протиборство тенденцій, які починають формувати нові вимоги,

проте все ще не забезпечує баланс між локальними й глобальними тенденціями розвитку ринку праці, і

залишається вельми чутливим до національних міграційних політик.

The article is devoted to the analysis of migration theories, in which researchers try to find and explain the

main and specific trends in the history of migration, touching on conceptual approaches that explain the driving

forces of migration based on different institutional principles. In the studied conceptualization of migration

theories, the author relied on methodological decomposition, retrospective, abstractWlogical and structuralW

semantic analysis, as the most popular methods that have become entrenched in theoretical studies of migration

in recent decades. This research analyzes the specific factors that underlie each international migration theory,

and in what economic and social effects they manifested when we adhered to their conceptual content to analyze

the development of migration processes and postWeffects from them. Depending on the interpretation of the

migration policy of a particular country, the author received different answers to the question of which methods

and tools for regulating migration flows will be most effective, and which trends should be expected to be

prolonged. The author was interested in how useful the various conceptual origins of migration theories are in

the context of the global COVIDW19 pandemic. At the end of the research, the author proposed the
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conceptualization of scenario strategies for the deployment of global migration processes in the context of

enhancing human development. Structural and substantive analysis of multiple multiWvalued migration concepts

is understood, first, as a heterogeneous process in which different conceptual views of both the recent past and

the contemporary present views on the regulation of migration processes compete with each other; secondly, as

a method of systematization and search for visions of the international labour market, which during the collapse

of economic crises and social upheavals demonstrates the confrontation of trends that are beginning to form

new requirements, but still doesn't provide a balance between local and global trends of the labour market, and

remains very sensitive to national migration policies.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження міграційних процесів у контексті ідеї

інтенсифікації комунікацій на ринку праці, їх нароста$
ючої складності в умовах пандемії та карантинних об$
межень вимагають відповідей на виклики сучасності
щодо уявлень та практичних рекомендацій з управлін$
ня міграційними процесами. Це стало певним поштов$
хом до пошуку нових наукових підходів для розуміння
змін природи походження нових чинників, що транс$
формують міжнародні міграційні потоки, ідентифікують
їх мотиви, причини та наслідки. Змістові огляди
найбільш відомих і практичних міграційних теорій є тією
методологічною основою, на якій базуються концеп$
туальні підходи до формування національної міграцій$
ної політики та новітні інститути у цій сфері. Одним з
інструментів, що дозволяє зрозуміти джерела, тенденції
та спрогнозувати розвиток міграційних процесів та їх
результати, є теорії міграції, що актуалізує тему до$
слідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Через те, що міжнародна міграція є результатом

розвитку вільного пересування товарів, послуг, капіта$
лу та людських ресурсів, питання регулювання міграції
не може бути зведено до виключно однієї єдиної теорії.
Зіткнення економічних і політичних інтересів у аспек$
тах з національної безпеки, прав людини, ціннісних де$
мократичних здобутків та державницьких інтересів пе$
решкоджають формуванню єдиних міжнародних інсти$
тутів щодо міграційного регулювання. Проте дослід$
ження теорії й історії міграції знайшли висвітлення у
наукових працях вітчизняних дослідників М. Відякіної,
О. Власюка, Е. Лібанової, О. Малиновської, Т. Марце$
нюк, Т. Мельник, Н. Мусис, С. Пирожкова, О. Позняка,
О. П'ятковської, У. Садової, Я. Столярчука, К. Тахта$
рової, К. Шиманської, М. Шульги та багатьох інших.

У дослідженнях іноземних вчених Ф. Барта, Дж. Бе$
ррі (John W. Berry), X. Борхаса (G. Borjas), Керолайн Б.
Бреттелл (Caroline B. Brettell), Джеймса Ф. Холліфілда
(James F. Hollifield), Ф. Дювеля, Г. Беккера, Ст. Кастле$
за (S. Castles), П. Линдерта, Д. Массей (D. Massey), М. Міл$
лера (M. J. Miller), М. Дж. Піора (M. J. Piore), А. Порте$
са (A. Portes), П. Стокера, Э. Соренсена (E. Sorensen),
К. Сторезлеттина (К. Storesletten), Э. Тейлора (J. Edward
Taylor), Т. Шульца та багатьох інших представлені
міждисциплінарні підходи до вивчення міграційних про$
цесів. Попри різноманіття тематичних напрямів дослі$
джень з міграції, інституціональні зміни національних
законодавств у купі з демографічною кризою та карди$

Ключові слова: міграційні теорії, міграційні процеси, концепції міграційних теорій, ринок праці, мігра�
ційна політика, тенденції.

Key words: migration theories, migration processes, concepts of migration theories, labor market; migration policy,
trends.

нальними карантинними обмеженнями змінюють струк$
туру суспільств та певні тенденції міграційних процесів,
що потребує переосмислення теоретичних положень
міграційних теорій.

МЕТА ДОСЛІДЖЕНЬ
Структурно$змістовий аналіз теорій міграції ставить

за мету систематизацію головних і специфічних скла$
дових чинників, які трансформують міграційні процеси
на глобальному ринку праці, супроводжуються інсти$
туціональними змінами у поглядах на ефективність ви$
користання праці трудових мігрантів з боку урядів і
бізнес$структур задля пошуку економічних і соціальних
індикаторів щодо прогнозування візій міграційних про$
цесів, трендів їх змін та напрямів регулювання міграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні уявлення про міграційні процеси призве$
ли до їх переосмислення не тільки як етапу глобальної
коеволюції, пов'язаної з переходом від постіндустріаль$
ного до інформаційного суспільства, але як перманент$
ного процесу, який є розвитком людства, і розуміється
як трансформація соціально$економічної системи, на$
ближення нею до якісно нових характеристик на основі
глобальних змін. Дослідники багатокультурних аспектів
міграційних процесів висували різноманітні тези про
глобалізаційну специфіку та наявність певних законів і
етапів розвитку міграції, що дотепер продовжують
актуалізувати пошук найвпливовіших чинників різної
природи походження на розвиток міграційних процесів.

Міграційні теорії не обмежуються історичними, тери$
торіальними, інституціональними чи інформаційними чин$
никами, тим більше — не тиражують національні модерн$
ізаційні моделі у мініатюрі. На думку більшості теоретиків,
міграція притягує потоки туди, де спрацьовує дифузія
інновацій, креативні стартапи, привабливі інвестиційні
умови, а їх захищеність та безпека підтверджені історією
підприємництва, виборені людські права і свободи, там
спостерігається вища концентрація населення та якість
життя (індекс щастя), розвинені соціальні інститути,
інфраструктура, інституціональне середовище [1—6].

Однак не існує єдиної теорії, яка охоплює всі аспек$
ти міграції. Поняття "міграція" досліджується з позиції
соціології, права, економіки, історії, етнографії, антро$
пології, географії, демографії та інших наук, при цьому
значеннєвий зміст поняття здобуває специфіку тієї або
іншої науки, що робить теоретизацію сутності міграції
складним завданням.
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Структурно$змістовий аналіз теорій міграції є ко$
рисними, оскільки це забезпечує теоретичне підгрунтя
для розуміння джерел руху людей у більшому горизонті
прогнозування економічних, соціальних, правових, полі$
тичних, культурних, етнічних та інших явищ. Теорії
міграції надають наукові знання про міграцію та висвіт$
люють системні та специфічні закономірності, що по$
в'язані з міграцією, міжнародним поділом праці та відно$
синами. Тому вважаємо корисним коротко проаналізу$
вати найпоширеніші теорії міжнародної міграції.

Визначення міграції/мігрантів широко застосо$
вується у характеристиках осіб, які переїжджають у
країну, відмінну від країни їх звичного проживання на
період не менше, ніж один рік, що викладено у Реко$
мендаціях ООН зі статистики міжнародної міграції від
1998 р. [7]. З позиції країни вибуття ці особи є емігран$
тами, з позиції країни призначення — іммігрантами,
разом утворюючи міграційні потоки. На практиці різні
країни застосовують різні ознаки для осіб, що перети$
нають кордон [7], що ускладнює методологію статис$
тичної інформації міжнародних міграційних процесів,
утруднює її уніфікацію та перешкоджає коректному
порівнянню даних національних статистик у цій сфері.

Оскільки процес міграції стає більш складним, ре$
гулярним і набуває більш глобального характеру, міжна$
родні організації такі, як ООН, МОП, МОМ та ЄК,
Євростат, докладали чимало зусиль для уніфікації
підходів до регулювання міграції. Проте через
відсутність координації та єдності підходів не набули
бажаних результатів. У наукових джерелах продовжу$
ються дискусії навколо розвитку різних теорій вивчен$
ня міграції й ставлення до даного феномена.

Науковці намагаються пояснити міграцію з погля$
ду різноманітних об'єктів аналізу, причин і наслідків
міграційних процесів, що призвело до виникнення ве$
ликої кількості міграційних теорій, які детально пояс$
нюють різні аспекти цього явища, але міждисциплі$
нарність вивчення міграції не дозволяє виробити цілісне
уявлення про міграцію як багатоаспектне явище. Сис$
тематизація різних міждисциплінарних підходів у ви$
кладених міграційних теоріях за казуальними та процес$
ними чинниками викладені у низці наукових публікацій
[1—9].

Дослідники міграційних теорій Керолайн Б. Брет$
телл й Джеймс Ф. Холліфілд вважають, що теоретизу$
вання у цій сфері доцільно проводити на мікро$ або на
мезорівенях, які характеризуються значним впливом
соціальних комунікацій на прийняття рішень стосовно
міграції [8]. Інші компетентні дослідники структурно$
змістовий аналіз міграційних теорій з погляду предме$
ту та об'єкту міграційних процесів поділяють їх на три
групи [9]. Перша група (макрорівень) складається з до$
сліджень, у яких предметом аналізу є політико$правові,
економічні та культурні чинники країн$донорів та країн$
реципієнтів, яким притаманний причинно$наслідковий
підхід. Друга (мезорівень, мережування соціальних
відносин тощо) — розглядає характер відносин та інтен$
сивність комунікацій між мігрантами та членами їх ро$
дин з позиції процесуального підходу. Третя (мікрорі$
вень, індивідуальний рівень) — досліджує ступінь адап$
тації та асиміляції мігрантів, ступінь прав і свобод по$
тенційних мігрантів за причинно$наслідковим підходом.

Розуміючи широту проблематики міграційних про$
цесів, спробуємо зупинитися на питаннях економічного
характеру та тих теоретичних поглядах, які пояснюють
економічні ефекти міграційних процесів, оцінюють та
роз'яснюють їх наслідки, акцентуючи увагу при цьому
на концепціях та об'єктах аналізу, які відрізняють одну
теорію від іншої.

Теорія притягування$відштовхування (Push$Pull
theory), яка уперше була викладена географом Е.Г. Ра$
венштайном (E. G. Ravenstein) у 1885 р., описувала мігра$
цію та її причини у спостереженнях протягом більше ніж
сорок років [2; 3; 9; 10]. Концептуалізація балансу по$

зитивних і негативних чинників (push$pull чинників)
міграції дала змогу вченому сформулювати закони
міграції, які лягли в основу розвитку подальших теорій
міграції [10].

Розширений опис push$pull чинників теорії Е.Г. Ра$
венштайна знайшли відображення у роботах Еверетта
С. Лі (1966 р.), який зосереджувався на економічних ва$
желях міграції, оцінюючи перепони та обмеження че$
рез відстань, витрати та прибутки від переїзду, транс$
портні витрати, вартість житла, інституціональні вимо$
ги до статусу мігрантів тощо. Вчений робить висновок
про формування певного результуючого вектору, що
посилює чи зменшує зусилля індивідів у прийняті рішен$
ня щодо міграції. Це дало змогу сформувати концепцію
ідентичності (індивідуального вибору) та закласти осно$
ви до розуміння виникнення певних інститутів мігра$
ційної культури, притаманних особливостей етнічних
груп мігрантів, прогнозувати тенденції міграції та пе$
ребіг подій у цій сфері.

Найвідоміші концепції теорій міжнародної міграції
належать неокласичній економічній теорії (Neoclassical
Economic Approach Theory), яка пояснює вплив трудо$
вої міграції на економічний розвиток країн. Згідно з цією
концепцією та її модифікаціями [8], причиною міжна$
родної міграції є дисбаланс між попитом і пропозицією
трудових ресурсів, який компенсується міграцією у ме$
жах географії тих країн, які відчувають потребу у тру$
дових ресурсах. У регіонах, де пропозиція трудових ре$
сурсів є еластичною, але має низьку продуктивність
праці та її оплату, працівники прагнуть мігрувати до
країн з високою заробітною платою [11].

Проте ця теорія припускає, що усунення диферен$
ціації заробітної плати призведе до послаблення тру$
дових потоків, а трудова міграція стане відносно
мінімальною. Додаткові дослідження вказали на чинни$
ки, які підтримують таку позицію, підкреслюючи, що на
рішення про міграцію значною мірою впливають мож$
ливості працевлаштування мігранта на початковому
етапі та позитивні очікування у різниці доходів [12].

Іншим важливим припущенням, зробленим за нео$
класичним поясненням міграції, є те, що міжнародний
потік трудових ресурсів відчувається, передусім, на рин$
ку праці, а інші ринки не відіграють ключової ролі у роз$
витку міжнародної міграції [13]. За цим припущенням
неокласичний підхід є оптимістичним щодо впливу
міграції на розвиток економіки країн завдяки високим
очікуванням щодо зниження бідності, безробіття та пе$
ренаселення.

Положення неокласичної міграційної теорії також
передбачають, що інститути ринку праці регулюють
міжнародну міграцію [9; 13]. Таке припущення видаєть$
ся вірним у сучасному контексті, особливо, що стосуєть$
ся міграції у країни ЄС та Північної Америки, оскільки
вироблені вже достатньо ефективні інститути регулю$
вання міжнародної міграції, які контролюють імпорт/
експорт трудових ресурсів.

Критики неокласичної теорії стверджують, що її
прихильниками ігноруються соціальні, культурні та полі$
тичні аспекти міграції, які диференціюються в залеж$
ності від гостроти обставин, умов прийняття рішень
емігрувати, що потребує розширення кола важливих
аспектів, які потенційно можуть впливати на міграцію
[12—14].

У подальшому міграційні теорії у межах неокласич$
ної теорії зосередились на аналізі мікро$ та макроеко$
номічних міграційних чинників, що дало змогу розгля$
дати міграцію як інструмент, за допомоги якого можна
знайти певну рівновагу між попитом$пропозицією праці
та рівнем доходів на тих територіях походження та по$
тенціального в'їзду, де виник певний дисбаланс. Такий
макроекономічний підхід у концепції індивідуального
вибору визнаний як "просторово$економічний баланс"
територій, позитивні характеристики яких приваблюють
мігрантів, негативні — відштовхують [15, с. 22].
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Мікроекономічний підхід концепції індивідуально$
го вибору щодо міграції грунтується на оцінюванні ви$
трат і здобутків (cost$benefit approach), які несе мігра$
ція. Ключовий концепт цього підходу — високий рівень
заробітку на новій території. Міжнародна міграція роз$
глядається у формі інвестування у людський розвиток
(освіту, культуру, кваліфікацію, кар'єру, здоров'я тощо)
для збільшення власних доходів завдяки реалізації осо$
бистісних професійних навиків та компетенції.

Розвиток неокласичних поглядів на міграцію моди$
фікувався у теорію подвійної сегментації ринку праці
[16], що стало логічним продовженням попередніх, і
пов'язує міграцію зі структурними зрушеннями в еко$
номіці країн та їх ринків праці. Ця концепція теж у своїй
основі має індивідуалістичний підхід, оскільки концен$
трується на чинниках тяжіння мігрантів до ринків роз$
винених країн з високими доходами, а не на чинниках,
які їх виштовхують з країн проживання. Дослідники
вважають більш вагомими не push$чинники (високе без$
робіття, низький заробіток), а pull$чинники — вигідні
умови країн$реципієнтів (краще працевлаштування та
матеріальний стан), які мають збалансувати попит та
пропозицію на ринку праці у високорозвинених краї$
нах, а також на тих сегментах ринку, які мають інвести$
ційну привабливість та швидко розвиваються. Головне
концептуальне положення цієї теорії — компенсація
недостатньої локальної пропозиції робочої сили.

Ще однією групою прикладів міграційних теорій на
мікрорівні є концепції, які грунтуються на механізмах
інтеграції мігрантів у соціум країни$реципієнта — по$
коліннєва теорія асиміляції мігрантів [17; 18], та у за$
лежності від етапів процесу міграції [19]. Основний
об'єкт аналізу першого підходу — інтеграція поколінь
та прийняття тих цінностей суспільства, в якому пере$
бувають мігранти, другого — зміна ідентичності
мігрантів та повна їх інституалізація у країні$прибуття.

Американська дослідниця Саксія Сассен звернула
увагу на те, що зростання інвестицій стимулює зростан$
ня еміграції, яка не пов'язана з політичними чинника$
ми, а у протилежність традиційному погляду обгрунту$
вала високу ефективність розвиненості інститутів гро$
мадянського суспільства, міжнародних організацій на
урегулювання конфліктів та упорядкування міграційних
потоків [20; 24].

Нову економіку трудової міграції (New Economics
of Labor Migration — NELM) було розроблено завдяки
критиці припущень неокласичної теорії про причини
міграції. Прихильники NELM вважають, що рішення
мігрувати не завжди приймається лише самостійно ок$
ремими особами. Рішення може прийматися соціальною
групою, колективно, що спостерігалось у потоках пе$
реміщень з сільських територій до урбанізованих
центрів. Чинником$мотиватором виступає потреба у
збільшенні доходу домогосподарства (сім'ї, спільноти,
громади), розширення сфери економічної діяльності.
Цей новий соціальний контекст дозволив інтерпретува$
ти більше коло чинників, ніж індивідуальні мотиви щодо
міграції.

Дж. Аранго [21] стверджує, що головним обмежен$
ням NELM є виключення інших основних форм міжна$
родної міграції, таких як нелегальні мігранти, біженці,
шукачі притулку та їх сім'ї. За цим підходом інші авто$
ри досліджень вказують на певні недоліки цієї теорії,
наприклад, на прямий та опосередкований вплив гро$
шових переказів на економіку домогосподарств країн$
донорів та інститути громадянського суспільства [2; 4;
6; 22], що потребує структуралістського підходу до кон$
цептуалізації сучасного погляду на теорію міжнарод$
ної міграції.

Відповідно до теорії людського капіталу (Human
Capital Theory), кожна людина розглядається як дже$
рело та результат вкладання інвестицій. Відтак оціню$
вання джерел і результатів міграції відбувається з по$
зиції ефективності інвестування у цей процес, який ста$

вить за мету отримання позитивного економічного та
всіх інших похідних від нього ефектів (латентного, де$
мографічного, перерозподілу благ тощо). Отже, мігра$
ція розглядається як інвестиційне рішення, де фінансові
витрати (на переїзд, оренду/придбання житла, охоро$
ну здоров'я, освіту членів сім'ї тощо) зіставляються з
перевагами професійної діяльності, власного підприє$
мництва, кар'єрою тощо на новій території.

Теорія міграційних мереж (Migration network
theory) розглядає кумулятивні зв'язки мігрантів через
зменшення соціальних, економічних та культурно$
інформаційних витрат завдяки їх компенсації міграцій$
ними соціальними зв'язками (мережами). Головний кон$
цепт цієї теорії — соціологічний вимір задля удоскона$
лення механістичної та економічної складової "push and
pull" теорії, включаючи модифікацію світ$системної
парадигми міграції, пов'язаної у тій частині, де мова йде
про розвиток соціального капіталу.

Дж. Аранго визначає міграційну мережу як "набір
міжособистісних зв'язків, які з'єднують мігрантів з ро$
дичами, друзями або співвітчизниками вдома, які пере$
дають інформацію, надають фінансові резерви і полег$
шують можливості працевлаштування та проживання"
[21, p. 285].

Дуглас Массей визначає міграційні мережі як "су$
купність міжособистісних зв'язків, що пов'язують
мігрантів, колишніх емігрантів та не мігрантів у місцях
походження та призначення через зв'язки спорідне$
ності, дружби та спільного походження громади" [23,
p. 396]. Це мінімізує витрати та ризики пересування
людей та підвищує ймовірність очікувань заробітчан.
Завдяки мережевості міграційних потоків дії мігрантів
позитивно сприяють розширенню можливостей інших
осіб до прийняття рішень про міграцію. Дослідники та$
кож підтверджують, що міжнародні організації, діаспо$
ри, соціальні мережі та мережі громадських організацій
мають здатність ефективно впливати на упорядкування
міграційних потоків [24, с. 396]. Отже, якими не були б
макроекономічні, соціальні чи політичні причини на по$
чатку міграції, породжуючись "push$pull"$чинниками,
міграційний процес, який продовжує розростатися, стає
"поступово незалежним" від початкових причинних
джерел, а структура мережі виступає якісним учасни$
ком міграційного процесу як носій властивостей інфор$
маційно$комунікаційних потоків мігрантів.

Відповідний позитивний ефект від механізму мере$
жування міграційних потоків впливає на розвиток країн$
донорів, генеруючи при цьому значні інституціональні
"розриви" у рівнях правових, політичних і фінансових
умов (перешкод) розвитку соціуму [19; 25].

Отже, багатонаціональні або транснаціональні
спільноти використовують різноманітні товари, капітал,
ідеї та компетенцію, що сприяють зміцненню соціаль$
них, політичних та культурних зв'язків на додаток до
економічних, утворюючи соціальну мережу з певною
міграційною культурою [26; 27]. "Зокрема, вплив мереж
полягає в підвищенні як здатності, так і бажання до
міграції, і, як пояснювалося, ймовірно, вони більшою
мірою вплинуть на відносно забезпечені домогосподар$
ства, якщо спочатку мережі є невеликими і, навпаки,
чинять більший вплив на менш забезпечені домогоспо$
дарства, якщо мережі стають досить великими" [26].

У теорії світ$системної концепції міграції (The world
systems theory of migration, I. Wallerstein) головною гіпо$
тезою виступають значні зміни у масштабі та структурі
глобальних ринків, які поділяють світ/країну на центр
та периферію, що інтенсифікує урбанізацію та виник$
нення глобальних міст, що спричиняє зростаючий по$
пит на послуги іммігрантів. Концептуальне положення
цієї теорії — рух капіталу, а рух міграційних потоків
залежатиме від використання капіталу на певних ста$
діях життєвого циклу інвестиційних проектів, які зміню$
ють економічний ландшафт країн, між якими відбуваєть$
ся рух матеріальних і нематеріальних ресурсів. Відтак
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теорія світ$системної концепції тісно пов'язана з тео$
рією міграційних мереж: на мікрорівні спрацьовують
чинники, які об'єднують міграцію (загальна діяльність,
бізнес, дружба), тоді як на макрорівні домінують чин$
ники політичних мереж та відмінності у національних
політиках (релігії, культурі, цінностях тощо).

На відміну від інших концепцій, парадигма світ$сис$
темної міграції підкреслює взаємозв'язок між міграцією
та розвитком особистості, спільноти, громади, що у
підсумку підвищує мобільність трудових ресурсів. Отже,
ця теорія є актуальною для розробки концепції, яка
розглядає міграцію у більш широкій перспективі розвит$
ку. Міграція сприяє не тільки економічному, але і соц$
іальному розвитку. Наприклад, грошові перекази, що
надсилаються до членів родини, можуть змінювати їх
соціальний та економічний статус, контекст країн, що
відправляють мігрантів. Відтак, міграція здатна вплива$
ти на соціально$економічний розвиток країн$донорів
[12; 19].

Теорія кумулятивної причинності була розроблена
Г. Мюрдалем (1956 р.) та отримала продовження у ро$
ботах Дугласа Массей та його колег [13; 14; 23]. Теорія
пояснює виникнення міграційного потоку та його зрос$
тання з часом завдяки накопиченню та передачі соціаль$
ного капіталу родичам, громаді, друзям та всім іншим,
зацікавленим у міграції, що сприяє більш простому та
швидкому знаходженню роботи у країнах$реципієнтах.
Концепти теорії кумулятивної причинності збігаються
та можуть бути поєднані зі світ$системною парадигмою
міграції та теорією мереж [23].

Інституціональна теорія. З початком міжнародної
міграції було створено низку інститутів та міжнарод$
них організацій, які прагнуть усунути дисбаланс між
роботодавцями країн, що приймають, та потенційними
мігрантами країн$учасниць міжнародних відносин. Про$
те існують суттєві невідповідності у характеристиках
персоналу, які шукають можливість працевлаштування
у корпораціях промислово розвинених країн, і обме$
женнями візового режиму іммігрантів у цих країнах. Як
наслідок, для розв'язання проблем мігрантів та робо$
тодавців створювались мережі рекрутингових і непри$
буткових організацій для розв'язання проблем з заро$
бітчанами. Більшість громадських організацій роблять
акцент на гуманітарному аспекті міграції, тоді як рек$
рутингові — зацікавлені у прибутку, разом з приватни$
ми підприємцями сприяють перетину кордонів, забез$
печенню (іноді — нелегальному) проїзних документів,
організації шлюбів між мігрантами та громадянами краї$
ни призначення, а також наданню кредитних коштів за
високими ставками [9; 13; 14; 19; 23—25]. Оскільки
підприємницькі організації у цій сфері часто йдуть на
нелегальні кроки, більшість неприбуткових організацій
надають допомогу постраждалим мігрантам за допомо$
гою консультацій, соціальних послуг, юридичного су$
проводу з питань імміграційного законодавства тощо,
для того, щоб створити більш сприятливі та прозорі рам$
ки міграційної політики як для країн, що відправляють,
так і для країн, що приймають.

Теорія сукупної причинної зумовленості (Cumu$
lative Causation of Migration) стверджує, що разом зі
зростанням міграційного досвіду зростає соціальний
капітал і відповідно — ймовірність ініціювання міграції.
Вважається, що цей тренд змінюватиметься залежно від
часу, умов і місця призначення, а також відмінностей у
механізмах, які визначають поведінку членів певної
спільноти. Прихильники порівнюють вплив і поширен$
ня міграційного досвіду у залежності від характеристи$
ки країн, до яких виїхали мігранти, які можуть значно
різнитися. Як схожість, так і відмінності між країнами
свідчать про те, що сукупний причинно$наслідковий
зв'язок міграції є важливим чинником, що посилює ди$
наміку міграційного потоку, хоча цей чинник не завжди
має однаковий вплив на різні потоки міграції. Ця кон$
цепція тісно пов'язана з інституціональною теорією та

теорією міграційних мереж, об'єднуючим чинником
яких виступає прагнення до економії трансакційних
витрат міграції.

Теоретична концепція мобільного переходу трудо$
вих ресурсів з одного ринку праці до іншого описують$
ся у ряді теорій (Relative Inequality Theory of Migration
— "зворотного зв'язку економічних циклів" Дж. П.
Сміта й Д. Томаса [27], теорія демографічного перехо$
ду (Demographic Transition Theory), територіальної мо$
більності (Theory оf Territorial Mobility), синтетична
(Synthetic Theory оf International Migration by D. Massey),
у яких наголошується на накопиченні певних (демогра$
фічних, економічних, соціальних, інституціональних та
інших) змін у суспільстві, які розширюють чи, навпаки,
скорочують/позбавляють можливості задовольняти
базові потреби людини, через що вона прагне змінити
своє економічне та соціальне становище завдяки
міграції.

Аналіз витоків міграційних теорій вказує на значну
трансформацію трудових процесів останнього десяти$
ліття, які, як показує перший досвід карантинних обме$
жень під час пандемії COVID$19, будуть і надалі мати
місце у майбутньому, та поступово змінять умови ди$
станційного/автоматизованого забезпечення виконан$
ня трудових функцій. Призупинення міграційних по$
токів під час карантину — тимчасове явище. Хоча на
зміну співробітникам з уніфікованими обов'язками й на$
виками прийшли інформаційні технології, "розумні" гад$
жети та автоматизовані процеси, підприємства та орган$
ізації висувають нові вимоги до персоналу, який має про$
тистояти глобальним ризикам, політичним і соціальним
кризам, нестабільності та небезпеці. Для розуміння сце$
нарних стратегій розвитку міжнародного ринку праці у
розрізі міграційних процесів, спробуємо систематизу$
вати міграційні теорії з позиції ключових об'єктів ана$
лізу у контексті активізації розвитку людського потен$
ціалу, які представлені у таблиці 1.

Аналіз методологічних підходів і прийомів дослід$
ження міграційних процесів у теоріях міграції за змістом
основних концептів, ключових об'єктів аналізу, дослід$
ницьких проблем, мети, об'єкту, предмету, гіпотез мігра$
ційних теорій привів до висновку, що внаслідок праг$
нення віднайти причини, наслідки та механізми форму$
вання міграційних потоків, гносеологічні та предметні
підходи виявили незадоволеність повною мірою інте$
ресів індивідів та груп населення. Структурно$змісто$
вий аналіз міграційних теорій не підтримав прагнень
вчених щодо створення єдиної теорії міграції, а їх ти$
пологія не привела до єдиного розуміння міграційних
процесів.

Визначаючи взаємозв'язок і взаємозалежність
"push$pull" чинників та ризиків міграційних процесів як
головних складових прийняття рішень про міграцію у
довготривалій перспективі, варто звернутися до стра$
тегічних сценарних методів оцінювання перспектив роз$
витку подій [18; 19; 28, с. 132—201].

Підсумовуючи теоретичні положення всієї сукуп$
ності міграційних теорій, які представлені у науковій
літературі, можна зробити висновок про те, що мігра$
ційні потоки формуються під впливом структурних змін
у глобальній та національних економіках, які не завж$
ди пов'язані географічно, а пов'язані з розвитком чин$
ників науково$технічного прогресу; інвестуванням інно$
вацій та їх відтворенням; критичними структурними зсу$
вами у характеристиках трудових ресурсів; урбаніза$
цією та зміною клімату, що динамічно змінюють вимоги
на міжнародному та локальних ринках праці, створюю$
чи дефіцит ресурсів, економічні та соціальні проблеми.

Для прогнозування економічного розвитку, підви$
щення ефективності використання трудового потен$
ціалу країни та відповідного розуміння векторів іден$
тифікації міграції (часу, території, сфер діяльності,
рівня задоволення потреб тощо), що визначатимуть спе$
цифіку міжнародного поділу праці у найближчий перс$
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пективі, пропонуємо розглянути матрицю сценарних
стратегій у межах чотирьох квадрантів у системі коор$
динат за наступними напрямами: колективного/індиві$
дуального прийняття рішення, та інноваційного розвит$
ку/інтеграції як форм поділу праці, відповідно до яких
можлива детермінація сценаріїв розгортання світових
міграційних процесів (рис. 1).

Вважаємо доцільним визначити, що структурні
зміни в економіці країн є тими рушіями, які на сучасно$
му рівні розвитку матеріальних, транспортних, інфор$
маційних, інтелектуальних потоків, змінюють персо$
нальну мобільність і впливають на прийняття рішення
про міграцію.

Спираючись на великий масив проаналізованого
матеріалу стосовно розвитку міграційних процесів за
півтора століття, спробуємо викласти основну ідею мо$
делювання, яка полягає в орієнтації на розвиток клю$
чових наявних і потенційних конкурентних переваг гло$
бальної економіки, сучасних структурних змінах у на$
ціональних економіках на певних сегментах ринку праці,
чинники НТП та світові інвестиційні процеси. Оціню$
вання економічного становища національної економі$
ки та перспектив розвитку суспільства є важливим мар$
кером, що впливає на мотивацію економічної та соціаль$
ної поведінки громадян, та змінює їх мобільність.

Серед індикаторів, які у науковій літературі найча$
стіше визначаються як такі, що змінюють персональну
мобільність, визначені наступні:

— інвестиції в економіку країни стимулюють зрос$
тання імміграції;

— зв'язок міграції з політичними тенденціями є взає$
модоповнюючим, а не взаємозамінним;

— поява нових сфер діяльності, професій, що обу$
мовлює нову сегментацію ринку праці;

— закріплення та розвиток нових інститутів у соціу$
мі таких, як демократія, права, свободи, народовладдя,

розвитку інститутів громадянського суспільства тощо;
— висока ефективність місцевих громад, громадсь$

ких організацій, міжнародних організацій щодо упоряд$
кування міграційних процесів;

— швидкий розвиток інформатизації національно$
го простору пропорційний швидкій інтеграції у глобаль$
ний простір, і зворотно пропорційний інституціональ$
ним бар'єрам стосовно міграції;

— ступінь безпеки інформаційних мереж підтримує
високе зростання інформованості суспільства, держав$
ної безпеки, надійності зв'язків з родиною на батьків$
щині, включаючи вплив грошових переказів на розви$
ток домогосподарств та національну економіку країн$
донорів.

Міграційні потоки розглядаються за допомогою
векторного підходу у форматі чотирьох квадрантів мат$
риці сценарних стратегій (рис. 1), інтерференція яких
допомагає спрогнозувати напрями попиту та пропозиції
трудових ресурсів у системі координат: колегіального/
індивідуального прийняття рішення; інноваційного роз$
витку/інтеграції економічних суб'єктів. Матриця сце$
нарних стратегій розвитку міграційних процесів скла$
датиметься з наступних квадрантів, симетричність, реф$
лексія та транзитивність яких дають можливість моде$
лювання стратегій у межах наступних квадрантів (рис. 1):

І квадрант визначається інноваційним напрямом
розвитку економічних суб'єктів та індивідуальним спо$
собом прийняття рішень (створення інновацій та/або їх
фрагментарне відтворення); ІІ квадрант — інтеграцій$
ним напрямом розвитку та колегіальним способом прий$
няття рішень; ІІІ квадрант — поширенням екологічних
принципів відповідального підприємництва і стандартів
корпоративного управління на всі сфери життя; IV квад$
рант — соціально орієнтованим підприємництвом з
розвинутими соціальними інститутами завдяки інно$
ваційній складовій розвитку.

Рівень аналізу Теорія Об'єкт економічного аналізу 
Макроеконо-
мічні процеси 

Неокласична (Neoclassical economic approach) Вплив міграції на зростання ВВП, інвестиції, грошових 
переказів мігрантів на платіжний баланс країни, 
інфляцію, динаміку обсягів оподаткування 

Ринок праці Неокласична (Neoclassical economic approach). 
Подвійної сегментації ринку праці (Dual labor 
market theory) 

Попит та пропозиція трудових ресурсів на ринку праці, 
рівень безробіття, компетенції, конкуренції між 
місцевим населенням та мігрантами 

Зайнятість 
населення 

Нова економічна теорія домогосподарств (New 
household economics of migration). Подвійної 
сегментації ринку праці (Dual labor market theory) 

Структурні зміни в економічних сферах діяльності, 
структурні зміни демографії, зайнятості, вплив міграції 
на структуру трудових ресурсів 

Соціальний 
захист/ 
соціальна 
політика 

Неокласична (Neoclassical economic approach). 
Нова економіка трудової міграції (New economics 
of labor migration). Соціальних міграційних мереж 
(Network theory) 

Зростання соціального статусу та соціального захисту 
мігрантів. Витрати урядів на соціальну адаптацію 
мігрантів, розвиток соціальної інфраструктури, 
пенсійної системи 

Мікроеконо-
мічний рівень 
(економіка 
індивідів та 
домо-
господарств) 

Теорія притягування-виштовхування (Push-Pull 
theory).  Теорія сегментації ринку праці (Theory of 
Segmented Labour Market). Людського капіталу 
(Human capital theory). Нова економічна теорія 
домогосподарств (New household economics of 
migration) 

Інвестиції у розвиток людського капіталу – новий тип 
капіталовкладень та ключовий ресурс розвитку 
економіки. Оцінювання ефективності міграції та 
трудових виїздів, рівня життя домогосподарств, витрат-
здобутків (cost-benefit approach), рівня заробітку. 
Механізм прийняття рішень про міграцію: мінімізація 
ризиків більш значущий стимул, ніж різниця у зарплаті 

Латентний 
рівень 

Інституціональна (Institutional apporoach theory). 
Соціальних міграційних мереж (Network theory). 
Кумулятивної причинності (Сumulative Causation 
of Migration) 

Вплив міграції на розвиток домогосподарств, трудові 
відносини, тіньову економіку, легальну/нелегальну 
зайнятість, корупцію, кримінал 

Структурний 
рівень 

Світ-системної парадигми (the world systems theory 
of migration). Інституціональна (Institutional 
apporoach theory). Соціальних міграційних мереж 
(Network theory) 

Уточнення механізмів прийняття рішень про міграцію, 
меж незадоволення політичним/економічним станом, 
суб'єктивне сприйняття гендерних, етнічних, вікових, 
територіальних, статусних інститутів 

Соціальних 
змін та 
мобільності 

Кумулятивної причинності (Сumulative Causation 
of Migration). Соціальних міграційних мереж 
(Network theory). Теорія сукупної причинної 
зумовленості (Cumulative Causation of Migration). 
Теорія відносної відмінності (Relative Inequality 
Theory of Migration). Синтетична теорія (Synthetic 
Theory оf International Migration) 

Оцінювання соціального простору взаємодії, що 
призвело до змін соціально-функціонального та 
соціально-структурного характеру економічного 
розвитку, виникнення нових потреб, сфер діяльності, 
поведінкова економіка, формування оптимального 
соціально-економічного простору розвитку людини 

Таблиця 1. Зміст характеру взаємозв'язку міграційних теорій з економічним аналізом ринку праці

Джерело: сформовано автором.
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У концептуальному представлені сценарії прогно$
зування розвитку міграційних процесів будуть розгор$
татися у межах інтерференції чотирьох квадрантів за
відповідними векторами розвитку міжнародного ринку
праці.

І квадрант орієнтований на сценарій розвитку ви$
соких технологій, новітніх продуктів і форм бізнесу,
швидка поява яких вимагає швидкого реагування бізнес$
структур щодо інвестування у нові ринкові ніші. Роз$
ширення спектру інвестиційних проектів сприятиме
створенню потужних інвестиційних мереж та соціаль$
них груп, які працюють на міжнародному ринку та фор$
мують міграційні потоки. Удосконалення міжнародно$
го менеджменту орієнтоване на персоніфікований
підхід. Фокус ринку праці зосереджений на пошуку
кадрів з унікальними здатностями, досвідом, навиками
вузької спеціалізації, високим заробітком, кар'єрним
зростанням.

ІІ квадрант орієнтований на розвиток інтегрованих
національних/транснаціональних корпорацій, які забез$
печують глобальний споживчий ринок товарами та по$
слугами. Ринок трудових ресурсів обмежується через
застосування засобів автоматизації та штучного інте$
лекту, стабільний попит на ринку праці, проте, пошук
управлінських кадрів залишається націлений на уні$
кальні компетенції управлінських фахівців, а виробни$
чих — на найм тимчасових працівників на виробничі
лінії. Фокус орієнтації для мігрантів — високий заробі$
ток, сприятлива система винагород, мотивація до про$
дуктивної праці, висока кадрова конкуренція.

ІІІ квадрант — розширення корпоративної влади та
відповідальності, екологічних принципів і стандартів
корпоративного управління на всі сфери життя як пуб$
лічного маніфесту, якому підкорені всі технологічно
пов'язані між собою корпоративні структури, додер$
жання етичних стандартів та екологічних норм вироб$
ництва товарів і послуг. Фокус ринку праці орієнтова$
ний на екологічно чисті технології, а мігранти — на
гнучкі вимоги, заробітки середнього рівня для кваліфі$
кації та досвіду з широкою спеціалізацією та готовністю
до навчання.

IV квадрант — соціальні орієнтири направляються
на створення колективних цінностей, сильних соціаль$
них інститутів. Ринок праці орієнтований на розвиток

малого підприємництва, самозайнятість та тривалу тру$
дову зайнятість, справедливий перерозподіл ресурсів,
благ і привілеїв. За рахунок розвитку високих техно$
логій та невисоких бар'єрів доступу до публічного ка$
піталу знижуються вимоги до кваліфікації мігрантів, які
швидко адаптуються та асимілюються у нові суспільні
відносини, що дозволяє їм конкурувати на ринку мало$
го підприємництва з дотриманням вимог локальних
інститутів, у сегментах ринку яких місцеве підприєм$
ництво не заходить.

ВИСНОВКИ
Отже, тривала дискусія про міграційні процеси, яка

вважається незавершеною, розглядає різноманітні
підходи до її пояснення, розвитку та стратегій. Класичні
та неокласичні міграційні теорії розглядають різницю у
доходах на міжнародному ринку праці як першопричи$
ну міграції. Люди мігрують, щоб максимізувати свої
доходи, покращити добробут своїх сімей, а також отри$
мати позитивні ефекти від проживання на території з
розвиненими соціальними інститутами, соціальної
інфраструктури, мінімізації соціальної депривації. Інші
теорії наполягають на тому, що немає переконливих
доказів на підтримку будь$якої концепції через одно$
часну дію багатьох чинників, які визначаються як еко$
номічною ефективністю, соціальною нерівністю, так і
абсолютною бідністю, але наявні дані свідчать про те,
що міграція ще більше примножує нерівність, оскільки
економічне зростання, яке зумовлене міграцією, не має
широкої основи та розшаровую соціальні прошарки су$
спільства. Останнє ще більше підкреслює складний ха$
рактер міграційних процесів, які є багатовимірним яви$
щем, що охоплює різні сфери людського життя та по$
требує постійної уваги з боку науковців, урядових та
громадських структур, які мають зосереджуватися на
прогнозуванні розвитку національного ринку праці
щодо сценарних стратегій розгортання світових мігра$
ційних процесів у контексті активізації розвитку людсь$
кого потенціалу.

Література:
1. Людський розвиток в Україні: інституційне

підгрунтя соціальної відповідальності: кол. моногр. / за
ред. Е.М. Лібанової; відпов. за випуск О.В. Макарова,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ринки праці малого соціально 
орієнтованого підприємництва, 
невисока кваліфікація працюючих 

IV квадрант – соціальні 
орієнтири на колективні 
цінності, сильні соціальні 
інститути 

Інноваційний розвиток  
(сегментація інновацій)  

Ринки праці, засновані на інноваціях: 
сегментація ринку за вузькою 
спеціалізацією, висока кваліфікація 
працюючих 

І квадрант – розвиток високих 
технологій, широкий спектр 
для інвестування у різні 
ринкові ніші 

Колегіальне прийняття 
рішень 

Індивідуальне прийняття 
рішень 

Ринки праці великих інтегрованих 
корпорацій: значний вплив високих 
технологій на конкурентні переваги, 
орієнтація на національні переваги на 
ринках ресурсів 

ІІ квадрант – розвиток 
інтегрованих національних/ 
транснаціональних корпорацій 

Інтеграційний розвиток 

Ринки праці публічних корпорацій: 
високі корпоративні стандарти та 
екологізація усіх сфер життя суспільства 

ІІІ квадрант – розширення  
екологічних принципів  і 
стандартів корпоративного 
управління на всі сфери життя 

Рис. 1. Концептуалізація сценарних стратегій розгортання світових міграційних процесів у контексті активізації
людського потенціалу

Джерело: сформовано автором.
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MAIN ASPECTS OF PRICE SETTING ON CORN SEED MARKET

Кукурудза є однією з найбільш розповсюджених та стратегічно важливою сільськогосподарською

культурою в Україні та світі загалом. Україна, як країна з одними з найбільших площ сільськогосподарсьW

ких угідь є привабливим ринком для проникнення іноземних постачальників посівного матеріалу. ОскільW

ки на сьогодні підхід до ефективного ведення сільського господарства вимірюється не лише отриманням

найвищої урожайності з гектару посіву, а й оптимальною економічною ефективністю, в статті запропоW

новано методичний підхід до ціноутворення на основі розкриття потенціалу посівного матеріалу. До особW

ливостей ціноутворення можна віднести структуру споживчого попиту, ціни на продукцію конкурентів

(особливо порівняння української селекції з міжнародними), витрати на виробництво (витрати на новітні

розробки та дослідження). Нижче вказаний метод допоможе компаніям виробникам об'єктивно підхоW

дити до ціноутворення та пояснювати кінцевому споживачу, яким чином формується вартість і ціна проW

дукції. Для кінцевого споживача через велику кількість посівного матеріалу на ринку, оцінка його потенW

ціалу та фактичної вартості можуть стати ключовими чинниками для збільшення ефективності кожного

гектару поля. Також для висвітлення потенціалу ринку, та йоги динаміки, у статті розглянуті динаміка

посівних площ, валового збору та урожайності кукурудзи в Україні в період 2010—2018 рр.

With the growth of the world population and the rapid growth of biofuel production on the world market

there is a high level demand on corn and as a result formation of a competitive purchase price. Corn is one of the

most widespread and strategically important agricultural crop in Ukraine and the world as a whole. Ukraine, as

a country with one of the largest areas of agricultural land, is an attractive market for the penetration of foreign

seeds suppliers. Nowadays the approach to efficient agriculture is measured not only by obtaining the highest

yield per hectare of crop, but also the optimal economic efficiency. The article proposes methods of approach to

pricing based on the genetic seed potential. The price setting is a difficult and important stage for each goods

producer. The producer profit, the sales volume and the finance results are depend on how well the prices are

formed. During the price policy setting each producer should try to set up price according to product quality,

market demand and price should be revised in case of changes in market environmental.

At the current stage of development the agricultural sector of the economy, agricultural marketing requires

new integrated approaches that will ensure healthy competition between producers, which will improve the

quality of products to meet all consumer needs. The price setting feature include the structure of customers

demand, competitors products price (especially the comparison between Ukrainian selection and international,

production cost (R&D cost). The following method will help suppliers to set up pricing objectively and explain

the cost of production to the end consumer. For farmers due to the large amount of different seed types on the

market, the assessment of its potential and actual value can be key factors in increasing the efficiency of each

hectare of field. In agriculture there is a need of formation of an effective model that considering the interests of

producers and consumers that justify the price size that will provide equivalent exchange. Also, for correct market

potential assessment in the article was analyzed the dynamic of sown areas, gross harvest and yield of corn in

Ukraine in the period 2010—2018.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Кукурудза є однією з найбiльш важливих сільсько$

господарських культур, що підтверджується високою
продуктивністю та можливістю різностороннього вико$

Ключові слова: ринок кукурудзи, посівний матеріал кукурудзи, ціна, ціноутворення, посівна одиниця,
сільськогосподарська продукція.

Key words: Corn market, corn seeds, price, pricing, seed unit, agriculture products.

ристання. Так, у зерні кукурудзи міститься 9—12 %
білка, 4—6 % жиру, 65—70 % вуглеводів, що робить її
цінним продуктом харчування для людей і незамінним
кормом у раціоні годівлі тварин. Крім того, вказана
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культура має широкий спектр застосування в біоенер$
гетиці. Зі збільшенням кількості населення на планеті
та стрімким зростанням виробництва біопалива на світо$
вому ринку, спостерігається високий попит на кукуруд$
зу, і як результат, формування конкурентоспроможної
закупівельної ціни [2].

Завдяки переважно сприятливим умовам протягом
всього виробничого циклу в 2018 році Україні вдалося
зібрати понад 35 млн т кукурудзи, що є абсолютним ре$
кордом за всю історію країни. У результаті експортний
потенціал сезону 2018 року оцінювався на рівні 27 млн
т, що виглядає доволі амбіційно з огляду на потужну
конкуренцію на світовому ринку з боку американської,
а з квітня ще й аргентинської кукурудзи, а також про$
блем у роботі української системи логістики.

Найбільшим споживачем української кукурудзи за$
лишається Європейський Союз (хоча європейські краї$
ни і не посідають перші місця топ$5 покупців), а другим
за розмірами імпортером є Китай, який і очолює рей$
тинг. Слід також зазначити поступово зростаючу роль
африканських країн — на них вже припадає 8—10% усіх
вітчизняних постачань культури на глобальний ринок
[3]. Найближчі наші конкуренти на світовому ринку —
США, Бразилія, а якщо говорити про країни$сусідів, то
це Румунія, Сербія, Болгарія.

Проблеми ціноутворення розглядаються у більшості
наукових видань, присвячених вивченню економічного
стану та перспектив розвитку окремих галузей сільсько$
го господарства. Вони особливо актуальні у галузях з
тривалою окупністю капіталу, у яких темпи зростання
цін на продукцію менші від темпів інфляції [8, c. 64—68].

Науково$дослідні установи Національної академії
аграрних наук України працюють над створенням мо$
делей інтенсивних технологій (альтернативна, ресурсо$
ощадна, ресурсоощадна біологізована, мінімальна, ну$
льова тощо), займаються науковим обгрунтуванням,
розробленням і впровадженням у виробництво адаптив$
них технологій вирощування сільськогосподарських
культур з метою реалізації максимального потенціалу
врожайності районованих сортів і гібридів. Вони засно$
вані на управлінні процесом формування врожаю, ско$
роченні розриву між потенційною та реальною продук$
тивністю сільськогосподарських культур і спрямовані
на реалізацію біологічного потенціалу продуктивності
[6, c. 222]. Всі процеси вдосконалення посівного мате$
ріалу потребують значних фінансових ресурсів.
Більшість установ в Україні, які займаються селекцією
є державною власністю та фінансуються з державного
бюджету. Отже, в порівнянні з посівним матеріалом
представленими міжнародними компаніями є велика
різниця у витратах на наукові дослідження і, як на$
слідок, продуктивність товару. Всі ці фактори суттєво
впливають на формування цін на продукцію.

Формування цін на продукцію — складний та відпо$
відальний етап для кожного товаровиробника. Від того
наскільки правильно сформовані ціни, залежить прибу$
ток підприємства, обсяг реалізації продукції та фінан$
совий стан в цілому. Оскільки посівний матеріал у струк$
турі виробничої собівартості продукції сільськогоспо$
дарського господарства відноситься до прямих мате$
ріальних витрат, а урожайність впливає на безпосе$
редній прибуток, вартість посівного матеріалу — важ$
ливим фактором.

У державному реєстрі сортів рослин, придатних для
поширення в Україні на 2020 рік, зареєстровано близь$
ко трьох з половиною тисяч гібридів та сортів кукуруд$
зи [4]. Така кількість продуктів на ринку створює
для споживача проблему широкого вибору, а для вироб$
ників — ринок широкої конкуренції. Отже, розробка
методології ціноутворення допоможе виробникам оп$
тимально встановлювати ціну на продукцію в залеж$
ності від генетичного потенціалу продукту та доводити
цінність продукту споживачеві, опираючись на отримані
результати.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням вивчення ринку зернових культур присвя$
чено значну кількість досліджень вчених$економістів.
Так, проблеми ефективності виробництва зернових та
ціноутворення на цю продукцію розкриваються у пра$
цях М.Г. Лобаса, О.М. Шпичака та інших. Серед учених,
роботи яких присвячені дослідженню особливостей і
проблем формування цін на продукцію сільськогоспо$
дарських підприємств, слід виокремити таких: Барило$
вич О.М., Калетнік Г.М., Козак О.А., Пасхавер Б.Й., Рос$
соха В.В., Саблук П.Т., Супрун О.М., Хорунжий М.Й. Ак$
туальним за сучасних умов є використання маркетин$
гового підходу до ціноутворення.

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Ринок кукурудзи займає особливе місце в
системі аграрних ринків, динаміка його розвитку є од$
ним із параметрів ефективності функціонування аграр$
ного сектора в цілому. Дотепер залишаються нерозв'я$
заними завдання, пов'язані зі створенням таких умов
реалізації посівного матеріалу кукурудзи, які б забез$
печили задоволення інтересів споживачів та продавців
даного ринку, оптимального формування ціни на ринку
посівного матеріалу кукурудзи.

ОСНОВНА ЦІЛЬ СТАТТІ
Об'єктом дослідження обрано ринок посівного ма$

теріалу кукурудзи в Україні та визначення особливос$
тей ціноутворення на посівну одиницю продукту з точ$
ки зору реалізації генетичного потенціалу. Ціллю статті
є визначення впливу цін посівного матеріалу на ефек$
тивність вирощування кукурудзи Обгрунтування ціно$
утворення на посівну одиницю в залежності від генетич$
ного потенціалу гібриду кукурудзи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У світовому масштабі кукурудзи висівалося 189 млн

га в маркетинговому сезоні 2018 року. Лідерами є Ки$
тай, США та Бразилія, вони покривають 50% площ.
Особливістю сезону 2018 року було те, що Китай та
Бразилія суттєво збільшили площі під кукурудзою
відносно минулих років в той же час площі у Європі
зменшились на 1 млн га. Перші 10 країн у рейтингу ви$
робників покривають 73% всіх площ під кукурудзою,
інші 103 країни — висівають 52 млн га кукурудзи і ма$
ють 27% площ. Що стосується урожайності, то най$
більше отримують кукурудзи у США — 11, 2 т/га, тоді
як в Україні — 7,4 т/га на професійному ринку [5].

Україна є однією з найбільших країн за розміром
посівної площі різних сільськогосподарський культур.
Підхід по ефективного господарювання спрямований на
підтриманні балансу між витратами та прибутком з кож$
ного гектару, адже сьогодні отримання максимальної
урожайності не гарантує отримання максимального
прибутку в цілому. Огляд основних тенденцій динаміки
посівних площ, валового збору та урожайності кукуруд$
зи в Україні 2010—2018 рр. (рис. 1).

Основними чинниками які впливають на розмір рин$
ку кукурудзи, є сівозміна культур, ціни на товарне зер$
но та погодні умови.

Однією зі специфічних особливостей ринкових
відносин на аграрному ринку є В2В$відносини між ви$
робником посівного матеріалу та господарством. За
рахунок специфіки продукту, виробник повинен не лише
продати мішок насіння, а й довести його безпосередню
цінність для користувача.

Ключову роль у наведених відносинах може відігра$
вати фокус на обгрунтованій оцінці економічної
цінності і вартості даного продукту. Адже для всебічної
оцінки вартості посівного матеріалу використовувати в
аналізі лише рекомендовані ціни та порівнювати конку$
рентні продукти лише за наявним прайсом є не доціль$
но. Для більш детального аналізу конкурентних про$
дуктів треба враховувати особливості аграрного ринку
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та як наслідок специфіку аграрного маркетингу. Спе$
цифіка аграрного маркетингу полягає у врахуванні спе$
цифіки самого продукту та особливостей ведення
сільськогосподарської діяльності, дані фактори спри$
чиняють необхідність використовувати особливі підхо$
ди для формування маркетингової кампанії.

До особливостей аграрного маркетингу можна
віднести наступні [1, c. 93—98]:

— чітко обмежений ринок: посівні площі країни;
— значний вплив природних факторів;
— сезонність бізнесу, значний проміжок часу між

виробництвом;
— споживанням та прийняттям рішення про наступ$

ну покупку товару;
— необхідність високої агрономічної, технологічної

підтримки сільгоспвиробників на рівні господарства від
компаній виробників продукції;

— недостатній рівень розвитку маркетингу.
На поточному етапі розвитку аграрного сектору

економіки, аграрний маркетинг вимагає нових комплек$
сних підходів, які забезпечать здорову конкуренцію,
між компаніями виробниками, що підвищить якість ви$
робленої продукції для задоволення всіх потреб спо$
живача.

Економічні особливості цінової політики на ринку
посівного матеріалу полягають у встановленні опти$
мальних цін для завоювання певного сегменту ринку,
покриття виробничих та операційних затрат, задоволен$
ня потреб споживача, отримання запланованого при$
бутку та можливість вчасно реагувати на зміни кон'юн$
ктури ринку.

При нееластичному зв'язку між попитом та цінами
на сільськогосподарську продукцію виникає протиріч$
чя між науково$технічними прогресом та доходами
сільськогосподарських товаровиробників. Це зумовле$
но тим, що з підвищенням науково технічного прогресу
значно збільшується пропозиція сільськогосподарської
продукції при незмінному або не значному збільшенні
попиту на неї, що в свою чергу веде до зниження цін і
доходів у сфері сільського господарства [10, c. 3—10].

Отже, до особливостей ціноутворення на ринку по$
сівного матеріалу можемо віднести такі:

— швидкий розвиток науково технічного прогресу
і, як наслідок, високі затрати на наукові дослідження з
метою покращення характеристик продукту;

— висока конкуренція на ринку;
— нееластичний зв'язок між попитом та пропози$

цією;
— розкриття цінності в залежності від генетичних

особливостей продукту.
Підвищення врожайності кукурудзи забезпечуєть$

ся шляхом підвищення рівня адаптивності гібридів до
біо$ та абіотичних чинників. Коливання врожайності за
роками зумовлено лімітуючими факторами температур$
ного режиму, вологозабезпечення, а також впливом
основних хвороб та шкідників [9].

За рахунок вище наведеної специфіки ринку та ве$
ликої кількості факторів, які впливають на розкриття
генетичного потенціалу посівного матеріалу, для більш
точної оцінки у дослідженні наведено дані з однієї до$
слідної ділянки, на якій гібриди тестувались в однако$
вих агротехнологічних умовах останні три роки. Для
підвищення об'єктивності досліджень бажано викори$
стовувати дані з декількох кліматичних зон, за період
три$п'ять років, для визначення адаптивності посівного
матеріалу до специфічних зон вирощування, але це не
було метою нашого дослідження.

Отже, в основу підрахунків дослідження покладе$
но, на нашу думку, основні конкурентні фактори про$
дуктів: середня урожайність, середня вологість при зби$
ранні та фактична вартість посівного матеріалу. Для
побудови дослідження було вибрано продукти в одній
групі стиглості з максимально наближеними продукто$
вими характеристиками. Також були повність знівель$
овано фактори однакових умов: особливості грунтово$
кліматичних умов, попередник, агротехнологічні опе$
рації, включаючи внесення засобів захисту рослин та
добрив, густота та строки посіву та збирання посіву, які
також мають суттєвий вплив на урожайність, але більше
відносяться до особливостей агротехнологічного за$

Рис. 1. Динаміка посівних площ, валового збору та урожайності кукурудзи
в Україні 2010—2018 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [7].
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безпечення та можливостей кожного окремого госпо$
дарства. В цьому дослідженні при однаково вирівняних
умовах не вплинуть на результати розрахунків. Розра$
хунки проводились на основі двох гібридів компаній
лідерів ринку посівного матеріалу кукурудзи, з метою
оцінки економічного обгрунтування рекомендованої
ціни гібриду 1 в порівнянні з найближчим конкурентом.

Отже, гібрид 1 у середньому за останні три роки
показав врожайність на рівні 9,5 т/га, при середній вар$
тості товарного зерна на ринку близько 4 050 грн за тон$
ну, вартість прибутку від реалізацію складе 38 475 грн.
Враховуючи рекомендовану ціну на посівний матеріал
наведеного гібриду на рівні 4 860 грн частка вартості
насіння в отриманому прибутку буде 12,63% (табл. 1).

Для детальної оцінки рекомендованої ціни на гібрид
було проведено порівняння з найближчим конкурентом.

Основні змінні величини у наведених продуктів —
середня врожайність яка склала 9,5 т/га у гібрида 1 та
9 т/га у гібрида 2, отже, різниця по врожайності склала
0,5 тон з гектару. При вищезазначеній вартості товар$
ного зерна 4 050 грн додатковий прибуток складе
0,5 * 4050 = 2025 грн на користі гібриду 1.

Наступною змінною величиною в підрахунках є во$
логість зерна при збиранні, адже при прийомці на еле$
ваторі зерно повинно відповідати вимогам якості, які для
вологості кукурудзи складають 14%. Середня вологість
при збиранні 17% у гібриду та 18,5% у конкурента, отже,
при досушці в обох варіантах потрібну будуть додат$
кові витрати.

Розрахунок вартості досушки зерна ведеться за до$
помогою формули Дюваля.
 

де Х = вартість досушки на елеваторі, яка склала
41 грн/т %;

базова вологість для кукурудзи = 14%.
Таким чином вартість досушки тонни товарного зер$

на гібриду 1 склала:

.

Загальна вартість досушки

.
Вартість досушки гібриду 2 конкурента

.

Загальна вартість досушки
.

Отже, різниця витрати на сушку на користь гібриду 1.
Враховуючи різниці у врожайності та вологості про$

дуктів при збиранні, можемо розрахувати обгрунтова$
не підвищення вартості на посівний матеріал:

Підвищення вартості = додатковий прибуток,
грн частка вартості насіння в отриманому прибут$
ку, % / 100 +різниця у витратах на сушку, грн

 

Для формування нової рекомендованої ціни гібри$
ду 1 беремо до уваги його генетичний потенціал, вико$

ристовуємо рекомендовану ціну на гібрид 2, яка склала
4 800 грн/посівну одиницю, та додаємо до неї підвище$
ну вартість

Отже, при поточній ціні посівної одиниці гібриду
1 = 4 860 грн проведене дослідження дозволяє нам
збільшити вартість посівної одиниці на 15,2%

 .

Також наведений приклад ціноутворення чітко по$
казує, що початкова різниця посівного матеріалу двох
гібридів, яка склала 60 грн (4860 — 4800 = 60 грн), легко
нівелюється при більш детальних розрахунках з наве$
деними змінними показниками (табл. 2).

Оскільки ринок посівного матеріалу є обмежений за
площею сільськогосподарських угідь, динамічне про$
никнення на український ринок посівного матеріалу
європейської та американської селекції автоматично
зменшило площі посівів культур української селекції
витісняючи їх своїми продуктами. На сьогодні ціна по$
сівного матеріалу української селекції може бути у де$
кілька разів нижчою від зарубіжних конкурентів та
складати від 800 до 2500 грн за посівну одиницю куку$
рудзи.

Розвиток новітніх технологій ведення сільського
господарства включає не лише прагнення отримання
максимальної урожайності з одиниці площі, що зазви$
чай було одним з основним фактором ефективності ве$
дення бізнесу, а й більш точного підходу до економіч$
ної ефективності. В підході до економічної ефективності
мається на увазі підбір оптимального співвідношення
вкладених ресурсів до отриманого прибутку з гектару
площі.

ВИСНОВКИ
Через надзвичайно велику конкуренцію на ринку

посівного матеріалу України господарствам все важче
прийняти рішення про покупку товару, вартість якого
включається в ціну кінцевої продукції, спираючись на
об'єктивні чинники. В свою чергу компаніям$виробни$
кам посівного матеріалу важливо не лише продавати
свою продукцію та конкурувати за ціною, а доносити
до споживача цінність свого продукту, спираючись на
широкий комплекс ключових факторів, до яких відно$
ситься не лише фактична вартість. Все більшої популяр$
ності набирає підхід оптимального економічного веден$

Середня 
урожайність в 
попередні роки, 

т/га 

Вартість 1 т 
товарного зерна, 

грн 

Прибуток від 
реалізації, грн

Вартість 
насіння, 
грн/га 

Частка вартості 
насіння в 

отриманому 
прибутку, % 

Гібрид 1 

9,5 4050 38475 4860 12,63 

Таблиця 1. Підрахунок частки вартості посівного матеріалу в прибутку на га

Джерело: сформовано автором.

Продукт Гібрид 1 Гібрид 2
Середній урожай, т/га 9,5 9 
Середня вологість, % 17 18,5 
Різниця по урожаю, т/га 0,5 
Додатковий прибуток/збиток, грн 2025 
Різниця по вологості, % -1,5 
Вартість досушки, грн 1210,77 1752,21 
Витрати на сушку 1 т%, грн 41 
Різниця витрати на сушку, грн 541,44 
Можливе вартісне підвищення посівного 
матеріалу гібриду 1, грн 

797,2  

Вартість гібриду конкурента 2, грн  4800 
Рекомендована ціна враховуючи реалізацію 
потенціалу, грн 

5597,2  

Таблиця 2. Співвідносна ринкова вартість гібриду
з найближчим конкурентом

Джерело: складено автором.
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ня сільського господарства. Аграрії більш комплексно
оцінюють ефективність ведення бізнесу, не лише орієн$
туючись на максимальну урожайність товарного зерна
з гектару площі, а рахуючи співвідношення затрачених
ресурсів до отриманого прибутку. Таким чином, при
формуванні рекомендованих цін на гібриди необхідно
більш комплексно підходити до ціноутворення: аналі$
зувати генетичний потенціал рослин в однакових умо$
вах з найближчими конкурентами, відштовхуватися від
переваг або недоліків при оцінці урожайності та воло$
гості досліджуваних продуктів.

Аналізуючи ціни на посівні одиниці та ціну на то$
варне зерно кукурудзи, можемо дійти висновку, що оп$
тимальна ціна за посівну одиницю високопотенційного
матеріалу, повинна приблизно дорівнювати вартості
однієї тони товарного зерна. Якісні характеристики по$
сівного матеріалу вважаються одним з ключових фак$
торів урожайності, і його цінність повинна бути оціне$
на з точки зору отримання майбутнього прибутку.
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ANALYTICAL PROCEDURES IN AUDIT OF INCOME TAX

Використання аналітичних процедур в аудиті є запорукою підвищення якості наданих аудиторських

послуг та формування достатніх й прийнятних аудиторських доказів. Застосування аналітичних процеW

дур в аудиті податку на прибуток дозволяє отримати інформацію про достовірність та правильність форW

мування фінансових результатів діяльності, розподілу прибутку та його оподаткування. Метою дослідW

ження є поглиблення теоретичних досліджень і розробка практичних рекомендацій з використання анаW

літичних процедур на різних етапах аудиту податку на прибуток. У статті проаналізовано трактування

поняття "аналітичні процедури" науковцями, систематизовано підходи до визначення його економічноW

го змісту та запропонований авторське визначення даної дефініції. Систематизовані фактори, які вплиW

вають на використання переліку та видів аналітичних процедур при аудиті податку на прибуток. РозгляW

нуто порядок застосування аналітичних процедур у ході проведення аудиту податку на прибуток. ВиW

значено перелік аналітичних процедур за видовими ознаками за кожним етапом аудиту податку на приW

буток.

The use of analytical procedures in the audit is a guarantee of improving the quality of audit services provided

and the formation of sufficient and acceptable audit evidence. The auditor's statement of the relevant type of

audit opinion should be based on incontrovertible evidence, as well as the appropriate validity of the auditor's

professional judgment. The use of analytical procedures in the audit of income tax allows obtaining information

about the reliability and correctness of the formation of financial results, profit distribution and taxation.

Analytical procedures ensure the implementation and adherence to the principles of comprehensiveness and

systematic audit in the applied aspect.

The article is concerned with studying the theoretical research and develops practical recommendations for

the use of analytical procedures at different stages of the audit of income tax. The article analyzes the interpretation

of the concept of "analytical procedures" by scientists, systematizes the approaches to determining its economic

content and proposes the author's definition of this definition. It is proposed that the term "analytical procedures"

to understand the system of actions of the auditor to establish, study and evaluate the relationship between

financial and nonWfinancial performance of the entity to identify causal relationships between them, deviations

and develop performance indicators.

The influencing factors to the use of the list, types of analytical procedures in the audit of income tax have

been systematized. It is justified that audit procedures in the audit of income tax should be applied at all stages

of the audit and their application should help identify the risks of income tax transactions, obtain information

on the dynamics and amount of income tax, assess the tax burden on the entity. The procedure for applying

analytical procedures during the audit of income tax is considered. A list of analytical procedures by species for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Поступова зміна умов інституційного середовища

функціонування суб'єктів господарювання, ускладнен$
ня економічних відносин та модифікація видів госпо$
дарських операцій, зумовлюють необхідність розширен$
ня застосування методів економічного аналізу в ході
проведення аудиту. Виконання аналітичних процедур
забезпечує отримання аудиторських доказів, прий$
нятність та повнота яких впливає на висловлення ауди$
торської думки. Аналітичні процедури забезпечують
реалізацію та дотримання принципів комплексності та
системності аудиту в прикладному аспекті. Встановлен$
ня особливостей та порядку застосування аналітичних
процедур на різних етапах аудиту є запорукою його
ефективності проведення.

Господарські операції з обчислення фінансового
результату до оподаткування, визначення нарахованої
суми податку на прибуток є звичайними операціями в
діяльності підприємств на загальній системі оподатку$
вання. Водночас аудит повноти та достовірності здійс$
нення господарських операцій з доходами та витрата$
ми, визначення розміру податку на прибуток слід про$
водити із застосуванням аналітичних процедур. Розроб$
ка відповідного методичного забезпечення застосуван$
ня аналітичних процедур в аудиті податку на прибуток
є однією з умов забезпечення якості надання аудиторсь$
ких послуг та є актуальним питанням сьогодення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемні питання застосування аналітичних про$

цедур в аудиті досліджені в працях таких вітчизняних
вчених: В.П. Бондар, Н.І. Дорош, Т.О. Каменська, М.Д. Ко$
рінько, О.А. Петрик, Н.М. Проскуріна, О.Ю. Редько,
В.В. Сопко, Л. Сук, К.С. Сурніна, В.О. Шевчук, а також
у наукових працях зарубіжних вчених: Р. Адамса, А. Арен$
са, С.М. Бичкової, Дж. Лоббека, Дж. Робертсона,
Я.В. Соколова, О.А. Терехова та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблення теоретичних дослід$

жень і розробка практичних рекомендацій з викорис$
тання аналітичних процедур на різних етапах аудиту
податку на прибуток.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Основним нормативним документом, яким визначено
прикладні аспекти застосування аналітичних процедур в
аудиті є МСА 520 "Аналітичні процедури". У зазначеному
документі наведено таке визначення поняття "аналітичні
процедури": "це оцінка фінансової інформації шляхом вив$
чення ймовірних взаємозв'язків між фінансовими та не$
фінансовими даними" [7, с. 464]. Визначення поняття "ана$
літичні процедури" підтверджує необхідність використан$
ня методів економічного аналізу та вивчення причинно$
наслідкових взаємозв'язків між господарськими операці$
ями та показниками діяльності підприємства.

Застосування аналітичних процедур у ході аудиту
повинно мати зростаючу тенденцію, оскільки вимоги ко$
ристувачів інформації постійно змінюються і забезпечен$
ня достовірності показників фінансової звітності відіграє
дедалі більше значення. Висловлення аудитором відпов$
ідного виду аудиторської думки повинно базуватися на
беззаперечних доказах, а також належній обгрунтова$

each stage of the audit of income tax, which allows you to objectively assess the business transactions for the

calculation and payment of corporate income tax, to develop specific measures to address identified shortcomings

and reduce the tax burden.

Ключові слова: аудит, податок на прибуток, аналітичні процедури, аналіз, аналітичні показники, фінан�
сова звітність, методика аудиту.

Key words: audit, income tax, analytical procedures, analysis, analytical indicators, financial statements, audit
methods.

ності професійного судження аудитора. Тому викорис$
тання та застосування аналітичних процедур в аудиті
податку на прибуток призводить до поступової модифі$
кації процедур та методичного забезпечення аудиту.

Дослідження наукових праць авторів дозволило
встановити наявність диференційованих підходів до
трактування поняття "аналітичні процедури", які наве$
дено в таблиці 1.

Наведені в таблиці 1 визначення поняття "аналітичні
процедури", наочно ілюструють наявність двох узагаль$
нюючих підходів до пояснення змісту зазначеної
дефініції. Перший підхід полягає у визначенні аналітич$
них процедур як оцінки співвідношень та закономірно$
стей здійснення господарської діяльності суб'єкта гос$
подарювання, що базуються на порівняння фінансової
інформації та нефінансових відомостей, встановлення
відхилень. Другий підхід розглядає аналітичні процеду$
ри крізь призму застосування методів економічного ана$
лізу для отримання аудиторських доказів. На основі
синтезу зазначених підходів пропонуємо під поняттям
"аналітичні процедури" розуміти систему дій аудитора
з встановлення, вивчення та оцінки взаємозв'язку між
фінансовими та нефінансовими показниками функціо$
нування суб'єкта господарювання для виявлення при$
чинно$наслідкових зв'язків між ними, відхилень та роз$
робки прогнозних показників подальшої діяльності.

При виборі видів аналітичних процедур та доціль$
ності їх застосування в процесі аудиту податку на при$
буток слід враховувати рівні їх ризиковості запропоно$
вані Н.М. Пелешко. Зокрема, автор зазначає, що "за
рівнями ризиковості аналітичні процедури найчастіше
поділяють на три групи. До першої групи належать
некількісні процедури, які дають змогу зробити виснов$
ки про повноту, правомірність і точність встановлених
взаємозв'язків та здійснених розрахунків. Проте ці дані
є дуже суб'єктивними з повною відсутністю гарантій
достовірності. До другої групи належать прості кількісні
процедури, які використовують при аналізі ко$
ефіцієнтів, динамічних рядів, у рейтингових оцінках. Це,
як правило, структурний аналіз доходів і витрат, аналіз
динаміки та еластичності зміни, порівняльний конкурен$
тний аналіз. Ризик таких аналітичних процедур є
мінімальний за належної точності інформації. До тре$
тьої групи належать складні аналітичні процедури, які
передбачають використання економіко$математичних
методів і моделей, статистичних моделей і моделей по$
ведінки. Ці процедури дають змогу надати більшої впев$
неності аудитору, але через трудомісткість їх проведен$
ня вони використовуються дуже рідко" [10, c. 461].

Дещо інший підхід до класифікації аналітичних про$
цедур запропонувала К.С. Сурніна з урахуванням
складної їх вживання. Зокрема, автор пропонує засто$
совувати таку їх класифікацію:

"1. Некількісні процедури — процедури дозволяють
виявити лише ті статті, в яких сталися суттєві зміни. Зас$
тосовуються методи, що мають на увазі вживання загаль$
них знань у сфері бухгалтерського обліку і специфіки
діяльності підприємства, які дозволяють зробити висно$
вок щодо законності і точності рахунків і взаємозв'язків.
Наприклад, вивчення інформації із зовнішніх джерел,
економічних індексів, внутрішньої інформації у вигляді
документації щодо зборів, засідань, кореспонденції.

2. Прості кількісні процедури — застосовуються для
встановлення взаємозв'язків між рахунками, наприклад,
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шляхом аналізу коефіцієнтів, виявлення трендів, варіа$
ційного аналізу. До них належать методи порівняння
відносних показників та інші традиційні прийоми еко$
номічного аналізу.

3. Складні кількісні процедури — зазвичай, вони за$
стосовуються або до загального сальдо за рахунками,
або до змінних, які служать причиною зміни. Застосо$
вуються методи з використанням економічних і статис$
тичних моделей" [13, c. 361].

Наявність різних класифікацій аналітичних проце$
дур в аудиті зумовлюється різними підходами авторів
до визначення їх сутності, а також визначенні переліку
аудиторських процедур залежно від етапів здійснення
аудиту, за рівнем ризику та впливу на точність інфор$
мації, яка буде використана в ході аудиту. Разом з тим,
слід зазначити, що застосування того чи іншого виду
аналітичних процедур є професійним судженням ауди$
тора, яке повинно належним чином обгрунтовуватися.

Підтримуємо позицію авторів, що "аналітичні про$
цедури слід розглядати на всіх етапах аудиту, як дета$

лізовану диверсифікацію загальних процедур аудиту,
що включають аналіз співвідношень і тенденцій між
різними даними суб'єкта господарювання та у виявлен$
ню зв'язків між показниками такого суб'єкта і визна$
чення подальших напрямків його розвитку. Це дозво$
ляє забезпечити більш високий рівень доказовості про$
фесійного судження щодо достовірності фінансової
звітності підприємства, його інвестиційної привабли$
вості та безперервності діяльності, розширює сферу
застосування аудиту та підвищує якість його резуль$
татів" [3, c. 55].

Слід зауважити, що використання переліку та видів
аналітичних процедур при аудиті податку на прибуток
залежить від таких факторів:

— встановлення окремих вимог у внутрішньофірмо$
вих стандартах або внутрішніх положеннях суб'єкта
аудиторської діяльності;

— наявності особливостей бухгалтерського обліку
діяльності підприємства, його складності та системи
оподаткування, розробленої податкової політики;

Таблиця 1. Трактування поняття "аналітичні процедури" різними авторами

№ 
з/п Автор Трактування поняття 

1 2 3 
1 Мултанівська Т.В., 

Горяєва М.С.  
[8, c. 286] 

Аналітичні процедури – це дії аудитора, що спрямовані на 
отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів, 
які включають аналіз і оцінку співвідношень між 
фінансовою та нефінансовою інформацією підприємства, 
виявлення відхилень та вивчення їх причин, а також 
визначення прогнозних тенденцій діяльності підприємства 

2 Гевлич Л.Л.,  
Пушак І.С.  
[5, c. 1321] 

Під аналітичними процедурами в аудиті слід розуміти 
методи перевірки, що дають змогу ефективно оцінювати 
інформацію задля підвищення якості аудиторського 
висновку 

3 Сурніна К.С. 
[12, с. 8] 

Аналітичні процедури слід розглядати на всіх етапах аудиту, 
як деталізовану диверсифікацію загальних процедур аудиту, 
що включають аналіз співвідношень і тенденцій між різними 
даними суб’єкта господарювання та у виявленню зв’язків 
між показниками такого суб’єкта і визначення подальших 
напрямків його розвитку. Це дозволяє забезпечити більш 
високий рівень доказовості професійного судження щодо 
достовірності фінансової звітності підприємства, його 
інвестиційної привабливості та безперервності діяльності, 
розширює сферу застосування аудиту та підвищує якість 
його результатів 

4 Винниченко Н.В., 
Федяй А.Ю. 
[4] 

Аналітичні процедури – це тип процедур, що 
використовуються під час аудиту. Ці процедури можуть 
вказувати на можливі проблеми з фінансовими записами 
клієнта, які потім можуть бути досліджені більш ретельно. 
Аналітичні процедури передбачають порівняння різних 
наборів фінансової та операційної інформації, щоб 
визначити, чи існують історичні взаємозв’язки за період, що 
досліджується 

5 Дорош Н.І.  
[6, с. 321] 

Аналітичні процедури є оцінкою фінансової інформації на 
основі вивчення ймовірних співвідношень між фінансовими і 
нефінансовими даними, у тому числі порівняння записаних 
сум з очікуваними сумами, які визначив аудитор 

6 Аренс А.,  
Лоббек Дж. 
[1, с. 205] 

Аналітичні процедури – це оцінка фінансової інформації на 
основі вивчення ймовірних відношень між фінансовими та 
нефінансовими даними, в тому числі порівняння записаних 
сум з очікуваними сумами, які визначив аудитор  

7 Шеремет А.Д., 
Суйц В.П. 
[15, с. 221] 

Аналітичні процедури – це дії аудитора, в ході яких він 
проводить аналіз співвідношень та закономірностей, що 
базуються на відомостях про діяльність особи, яка 
перевіряється, а також вивчає зв’язок цих співвідношень та 
закономірностей з іншою інформацією, виявляє причини 
можливих викривлень від неї  

8 Барановська Т.В. 
[2, с. 13] 

При цьому під аналітичними процедурами в контролі 
розуміємо комплексне поняття, яке складається з двох 
блоків: а) використання аналізу як загальнонаукового методу 
пізнання; б) використання економічного аналізу як системи 
спеціальних знань. Аналітичні процедури можуть 
реалізовуватися у всіх видах практичної діяльності, характер 
застосування та склад цих процедур диференціюється в 
залежності від мети та завдань суб’єктів контролю 
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— застосування суб'єктом аудиторської діяльності
комп'ютерних програм для проведення аудиту та уза$
гальнення його результатів.

Виходячи із зазначеного, аудиторські процедури в
аудиті податку на прибуток повинні застосовуватися на
всіх етапах проведення аудиту та їх застосування по$
винно сприяти ідентифікації ризиків операцій з подат$
ком на прибуток, отриманню інформації про динаміку
та обсяг податку на прибуток, оцінці податкового на$
вантаження на суб'єкта господарювання тощо. Засто$
сування аудиторських процедур за етапами аудиту по$
датку на прибуток представлені на рисунку 1.

Застосування аналітичних процедур на етапі прий$
няття клієнта та узгодження завдання з аудиту є по$
трібним для правильного формування розуміння су$
б'єкта господарювання та особливостей його оподат$
кування, розрахунку основних показників динаміки в
частині нарахування податку на прибуток. На цьому
етапі доцільно провести горизонтальний і вертикальний
аналіз Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про
фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), що
дозволить здійснити порівняння статей звітності з по$
переднім періодом, здійснити аналіз структури показ$
ників звітності і визначити вплив кожної з них на фінан$
сові результати підприємства. За результатами такого
аналізу можна встановити негативні тенденції в діяль$
ності підприємства, які призводить до зменшення фінан$
сових результатів та розміру нарахованого податку на
прибуток. Наступними аналітичними процедурами на
даному етапі може бути розрахунок основних резуль$
тативних показників діяльності суб'єкта господарюван$
ня та застосування дедуктивного підходу до встанов$
лення основних взаємозалежностей між розмірами на$
рахованого податку на прибуток та положеннями об$
лікової політики, організаційно$виробничої структури
клієнта, галузевих особливостей діяльності та умов ста$
туту, змін у податковому законодавстві. Результатом
даного етапу є формування комплексного інформа$
ційного базису про діяльність та особливості оподат$
кування діяльності клієнта, отримання повного розумі$
ння динаміки витрат (доходів) з нарахування податку
на прибуток, отримання прийнятних, достатніх ауди$
торських доказів щодо дотримання вимог законодавства
в частині оподаткування податком на прибуток.

"Певні аналітичні процедури варто виконувати на
стадії планування, щоб аудитор мав можливість визна$
чити характер, масштаби та строки майбутньої роботи.
Застосування аналітичних процедур на етапі плануван$
ня сприяє розумінню об'єкта, який перевіряється, ви$
явленню областей потенційних ризиків, властивих цьо$
му об'єкту. Крім того, виявлення областей потенційних
ризиків дозволяє вірно спланувати ресурси, що будуть
необхідними, та дає можливість підвищити ресурсну за$
безпеченість за рахунок зменшення аудиторських ре$
сурсів у областях з низьким ступенем ризику" [11, с. 383].

На етапі планування аудиту податку на прибуток за$
стосування аналітичних процедур дозволяє правильно
визначити характер, час та обсяг подальших аудиторсь$
ких процедур з перевірки господарських операцій з виз$
начення фінансових результатів до оподаткування та
розміру нарахованих витрат (доходів) з податку на при$
буток. На цьому етапі доцільно застосувати порівняль$
ний аналіз інформації про суму нарахованого та сплаче$
ного податку на прибуток із внутрішніх (дані облікових
регістрів, звітності) та зовнішніх джерел для виявлення
відхилень. За результатами детального вивчення особли$
востей бухгалтерського обліку доходів і витрат діяль$
ності, особливостей формування фінансових результатів
до оподаткування встановити основні податкові ризики
підприємства, оцінити їх вплив на діяльність підприєм$
ства й методичні засади аудиту фінансової звітності
підприємства. На підставі проведення аналітичних про$
цедур на етапі планування аудиту податку на прибуток
здійснюється визначення часу, обсягу необхідних ре$
сурсів, переліку аудиторських процедур для перевірки
операцій з визначення бази оподаткування та розміру на$
рахованого податку на прибуток. Також на даному етапі
доцільно здійснити експрес діагностику ймовірних вик$
ривлень в частині обчислення бази оподаткування подат$
ком на прибуток на підставі попереднього розрахунку
фінансових результатів діяльності підприємства та по$
датку на прибуток. Виконання аналітичних процедур на
стадії планування допомагає аудитору ідентифікувати
важливі аспекти, які потребують додаткової уваги й де$
тального вивчення в процесі перевірки.

Етап безпосереднього виконання аудиту податку на
прибуток передбачає застосування аналітичних проце$
дур по суті як на рівні фінансової звітності загалом, так

Рис. 1. Застосування аналітичних процедур за етапами аудиту податку на прибуток
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і на рівні окремих елементів фінансової інформації. При
здійсненні аналітичних процедур по суті доцільно за$
стосовувати різні аналітичні методи порівняння, абсо$
лютні та відносні показники, методи факторного анал$
ізу податку на прибуток, моделювання чистого прибут$
ку суб'єкта господарювання.

Використання різних прийомів та способів економ$
ічного аналізу чистого прибутку підприємства дозволяє
розрахувати різницю між сумою прибутку до оподат$
кування та сумою сплаченого до бюджету податку на
прибуток, штрафних санкцій, а також будь яких інших
обов'язкових платежів за рахунок прибутку. За резуль$
татами такого розрахунку аудитор повинен встановити
відхилення, які можуть бути свідченням наявності по$
милок або неправильного розрахунку податку на при$
буток, і, як наслідок, неправильного розрахунку обся$
гу чистого прибутку. Такі відхилення аудитор повинен
відобразити в робочих документах, оскільки вони у по$
дальшому будуть формувати аудиторські докази.

Проведення факторного аналізу податку на прибу$
ток дозволяє виявити вплив різних факторів на обсяги
нарахованого податку на прибуток. Враховуючи, що
розмір податку на прибуток залежить від коригування
фінансового результату до оподаткування на податкові
різниці, аудитору слід перевірити правильність розра$
хунку сум податкових різниць та встановити розмір
відхилень між бухгалтерським та податковим податком
на прибуток у відповідному звітному періоді.

На цьому етапі аудитор за допомогою аналітичних
процедур повинен встановити наявність відхилень роз$
міру податку на прибуток порівняно з попереднім
звітним періодом, а також від показників, які передба$
чені планом діяльності, причини їх виникнення. За умо$
ви встановлення таких відхилень, аудитор повинен при$
ділити також увагу значним коливанням та змінам об$
сягів доходів та витрат діяльності підприємства. В ме$
жах даного етапу аудитору також необхідно проаналі$
зувати за декілька періодів у динаміці зміну рівня до$
ходів і витрат підприємства, їх структуру та склад, за$
стосований методичний підхід до розрахунку чистого

прибутку, дотримання вимог податкового законодав$
ства щодо алгоритму розрахунку податку на прибуток.

Погоджуємось з В.О. Шевчуком, що "на завершаль$
ному етапі аудиту доцільно проаналізувати порядок
аналітичної перевірки, оцінити її повноту, а саме дати
відповіді на такі запитання:

— чи охоплені перевіркою всі елементи фінансової
звітності;

— чи використані всі доступні джерела інформації
для проведення аналізу статей на стадії планування
аудиту;

— чи виявлені суттєві відхилення під час деталізо$
ваної перевірки, які вимагають використання додатко$
вих процедур тестування;

— який ступінь впливу виявлених суттєвих відхилень
на достовірність статей фінансової звітності в цілому" [14].

На завершальному етапі аудиту податку на прибу$
ток проводиться загальна оглядова перевірка фінансо$
вої звітності в частині правильності розкриття інфор$
мації про обсяги отриманого чистого прибутку та його
розподілу, нарахованого податку на прибуток. У межах
даного етапу застосування аналітичних процедур також
проводиться аналіз подій після дати балансу та оці$
нюється їх вплив на розмір нарахованого податку на
прибуток, систематизуються та здійснюється комплек$
сний аналіз виявлених відхилень та причин їх виникнен$
ня, а також оцінюється рівень обгрунтованості сфор$
мульованих висновків та аудиторської думки.

"Якщо аналітичні процедури, встановлять відхилення
або взаємозв'язки, які не узгоджуються з іншою відповід$
ною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних
величин, аудитор має дослідити такі розбіжності через:
звертання із запитом до управлінського персоналу та от$
римання відповідних аудиторських доказів щодо відпові$
дей управлінського персоналу; виконання інших ауди$
торських процедур (якщо управлінський персонал не в
змозі надати пояснення або якщо ці пояснення разом із
аудиторськими доказами стосовно відповідей управлі$
нського персоналу не вважаються достатніми), які будуть
потрібними за таких обставин" [9, с. 7]. Тому правильне

Таблиця 2. Перелік аналітичних процедур, що застосовуються під час аудиту податку на прибуток

Аналітична процедура 
Методи 

економічного 
аналізу 

Коментар 

Порівняльний аналіз 
планових та фактичних 
показників доходів і 
витрат діяльності за 
звітний період та 
попередні періоди 

Прийом 
порівняння, 
середні та відносні 
величини, 
індексний метод 

Наявність значних відхилень між фактичними та 
плановими показниками доходів та витрат, може 
свідчити про наявність помилок, фальсифікацій та 
свідомого заниження обсягів отриманих доходів. 
Аналіз динаміки зазначених показників дозволяє 
оцінити тенденції їх зміни за певний проміжок 
часу 

Трендовий аналіз 
нархованого та 
сплаченого податку на 
прибуток 

Порівняння, 
визначення тренда 

Фіксування змін в звіті про фінансові результати, 
балансі за певний період часу, дозволяє 
сформувати очікувані обсяги нарахованого 
податку на прибуток за звітний період 

Оцінка впливу 
факторів на зміну 
розміру нарахованого 
податку на прибуток 

Метод ланцюгових 
підстановок 

Дозволяє здійснити оцінку та вимірювання впливу 
зміни факторних ознак на зміну результативного 
показника  

Вивчення 
взаємозв’язку між 
фінансовою та 
нефінансовою 
інформацією  

Меод порівняння, 
методи 
детермінованого 
факторного аналізу

Порівняння та вивчення взаємозв’язку між сумою 
нарахованого податку на прибуток та видами 
податкових різниць, на які коригується 
фінансовий результат до оподаткування 

Коефіцієнтний аналіз 
фінансового стану 
підприємства 

Методи 
економічного 
аналізу 
фінансового стану 
підприємства 

Формування інформаційного базису про 
фінансовий стан підприємства, фінансову 
стійкість та платоспроможність, основні 
показники рентабельності 

Прогнозування витрат 
з податку на прибуток 
за звітний період 

Регресійний аналіз Передбачає побудову статистичних моделей для 
виміру очікувань аудитора стосовно витрат з 
податку на прибуток з урахуванням рівня 
податкового навантаження підприємства та ставки 
податку на прибуток 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 12/2020144

застосування аналітичних процедур є запорукою якісно$
го надання аудиторських послуг та інструментом
мінімізації податкових ризиків суб'єкта господарювання.

Сукупність аналітичних процедур в аудиті податку
на прибуток слід застосовувати як варіативну складову
методики аудиту та модифікувати залежно від специ$
фіки діяльності суб'єкта господарювання. Вважаємо, що
у процесі аудиту операцій з нарахування та сплати по$
датку на прибуток слід застосовувати наступні аналі$
тичні процедури (табл. 2).

Результати проведених аналітичних процедур по$
винні відповідним чином відображатися в робочих до$
кументах аудитора з урахуванням вимог Міжнародних
стандартів аудиту та внутрішніх стандартів аудиту
суб'єкта аудиторської діяльності.

ВИСНОВКИ
За результатами дослідження встановлено наявність

колізій та дискусій серед науковців щодо встановлення
економічного змісту поняття "аналітичні процедури". З
метою усунення неконвенційності категорійно$поня$
тійного апарату під терміном "аналітичні процедури"
запропоновано розуміти систему дій аудитора з вста$
новлення, вивчення та оцінки взаємозв'язку між фінан$
совими та нефінансовими показниками функціонуван$
ня суб'єкта господарювання для виявлення причинно$
наслідкових зв'язків між ними, відхилень та розробки
прогнозних показників подальшої діяльності.

Необхідність використання аналітичних процедур на
кожному етапі здійснення аудиту податку на прибуток
зумовлена можливістю виявлення рівня впливу різних
чинників на відхилення фактичних даних від заданих па$
раметрів, що дозволяє об'єктивно оцінити господарські
операції з нарахування та сплати податку на прибуток
підприємства, опрацювати конкретні заходи для усунен$
ня виявлених недоліків та зменшення податкового наван$
таження. Аналітичні процедури в аудиті податку на при$
буток запропоновано використовувати на всіх етапах
аудиту фінансової звітності, що сприяє отриманню дос$
татніх та прийнятних аудиторських доказів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Форензік — комплексне фінансове розслідування,

мета якого полягає не лише у виявленні шахрайства, а і
у побудові ефективної системи запобігання їх появі в
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THE USE OF FORENSIC TOOLS TO MAXIMIZE THE VALUE OF THE MANUFACTURING
ENTERPRISE

У статті досліджено сутність процедури форензік, проаналізовано передумови, що свідчать про поW

требу проведення форензік на промисловому підприємстві, досліджено роль інструментів форензік у

вартісноWорієнтованому управлінні підприємством, виділено основні елементи процедури форензік та

побудовано структуру звіту про результати впровадження. Також виокремлено відмінності між процеW

дурою форензік та аудитом. У результаті реалізації аналітичних процедур, проведення усіх необхідних

оцінок та аналізу може бути прийняте рішення про доцільність залучення сторонніх експертів або доW

статності зібраних доказів. Було визначено, що експерт форензік сам формує думку щодо доречності

звернення до правоохоронних органів, але остаточне рішення залишається за керівником (крім випадків,

що підпадають під дію кримінального кодексу та містять ознаки приховування злочину).

The article examines the essence of the forensic procedure, analyzes the prerequisites for the need to conduct

forensics in an industrial enterprise, explores the role of forensic tools in costWoriented enterprise management,

identifies the main elements of the forensic procedure and builds the structure of the implementation report.

Differences between forensic procedure and audit are also highlighted. As a result of the implementation of

analytical procedures, conducting all necessary assessments and analysis, a decision may be made on the

feasibility of involving outside experts or the sufficiency of the evidence collected. It was determined that the

forensic expert himself forms an opinion on the appropriateness of appealing to law enforcement agencies, but

the final decision remains with the head (except in cases covered by the Criminal Code and containing signs of

concealment of the crime).

To establish the expected parameters of the study, it is necessary to process a large array of initial data,

which covers not only internal documents but also industry indicators, general economic conditions, the

establishment of major trends and forecasts, which will explain some features and differences in indicators. It

should also be borne in mind that the expected parameters of a forensic expert may differ significantly from the

planned performance of the enterprise, as they focus on profitability rather than the realities of today. In case of

detection of deviations of indicators from the expected parameters, it is necessary to determine the risk of distortion

of the analyzed indicator, the reasons for this distortion, the role of determination against the background of the

scale of activities and financial reporting indicators. Next, the difference between the analyzed indicators is

determined: expected and actual. If the difference is significant, it is subject to further detailed consideration, as

it may indicate fraud.

The article considers that forensics is a relatively new tool in the management of an industrial enterprise, but

it can be very effective for costWoriented purposes.

Ключові слова: форензік, вартісно�орієнтоване управління, аудит, звітність, контроль.
Key words: forensics, value�based management, audit, reporting, control.

майбутньому. Як зазначають експерти$практики ауди$
ту, запобігання шахрайства є прямим методом зростан$
ня ефективності та збільшення маржинальності бізне$
су, що може означати нарощення прибутку не лише за
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рахунок зростання доходів, а і заощадження поточних
витрат, у тому числі, виявивши розкрадання [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Потреба в проведенні форнезік зумовлюється як
світовим досвідом, що уособлений зведеним статистич$
ним даними щодо шахрайств, а також особливостями
ментальності населення. Світовий досвід форензік го$
ворить про таке:

 — переважна більшість осіб, що вчинили шахрай$
ство і були помічені, здійснюють його вперше;

 — у понад 40% випадків виявленого шахрайства
власники підприємств не звертаються до правоохорон$
них органів та уникають розголосу, щоб не нашкодити
репутації бізнесу;

 — понад 23% виявленого шахрайства на під$
приємстві закінчуються розглядом в судовому поряд$
ку;

 — понад 80% цивільних позовів за виявленими шах$
райствами чи порушеннями задовольняються на користь
позивачів [1].

МЕТА СТАТТІ
Основною ціллю статті є визначення основних еле$

ментів процедури форензік та та дослідження впливу
застосування форензік з метою підвищення вартості
бізнесу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Ще менш як 30 років тому все населення працювало
на державних підприємствах, що наклало свій відбиток
на культуру трудових відносин та ставлення до майна
роботодавця. Весь період радянської економіки харак$
теризується зумісними розкраданнями майна
підприємств від найнижчої до найвищої ланки органі$
заційної структури.

Отже, в частині створення або збереження вартості
бізнесу, форензік реалізовує щонайменше дві основні
функції:

— пряму: перешкоджає крадіжкам на підприємстві,
тобто фактичному скороченню вартості активів;

— опосередковану: формування репутаційного ка$
піталу (іміджевої вартості) фірми.

Форензік, як спеціалізована послуга, надається на
сьогодні в Україні аудиторськими, консалтинговими або
детективними агентствами. Для забезпечення ефектив$
ності фінансового розслідування, на нашу думку, екс$
пертна група повинна охоплювати бухгалтерів або бух$
галтерів$криміналістів, економістів, галузевих фахівців,
колишніх співробітників регулюючих органів сфери ве$
дення бізнесу, залучених експертів тощо.

Виявлені в результаті проведення процедур фо$
рензік порушення можуть мати зумисний або несвідо$
мий характер. Несвідомі порушення виникають у ре$
зультаті недостатності знань або кваліфікації персона$
лу, але головне — недосконалості системи внутрішньо$
го контролю. Свідомі порушення вважають шахрай$
ством та зачасту мають хронічний характер, а виявлені
можуть бути лише після їх здійснення. Тобто превен$
тивне їх виявлення практично неможливе [1].

Шахрайські процедури переважно направлені на
привласнення активів підприємства або перекручення
показників фінансової звітності. В першому випадку
відбувається пряме фактичне скорочення вартості бізне$
су, а в другому — опосередковане — через деформацію
враження про фінансово$майновий стан. Окрім того,
якщо порушення будь$якого типу буде виявлено в про$
цесі обов'язкового аудиту та стане підставою для на$
дання негативного висновку, то репутація підприємства
зазнає серйозних втрат, що може стати причиною зни$
ження ринкової вартості бізнесу.

Основними методами приховування шахрайства є
підробка документів для цілей виведення грошових
коштів. Але особливістю саме промислових підприємств
є цінність їх матеріальних ресурсів та "зручне" підгрун$
тя для перепродажу або реалізації на тих умовах, що
вигідні виконавцю, а не власнику бізнесу. Відповідно,
виникають певні особливості методики проведення фо$
рензік на промислових підприємствах, особливо в час$
тині вартісно$орієнтованого управління. Так, перевірка
може бути відкритою (коли всі суб'єкти розслідування
попереджені про його проведення), спонтанною (коли
власники не попереджають персонал, у т.ч. топ$менед$
жмент, про проведення перевірки). А от для промисло$

Таблиця 1. Передумови, що свідчать про потребу проведення форензік на промисловому підприємстві

Джерело: складено автором.

№ 
п/п Група причин Передумови 

Ненадійність контрагентів (постачальників 
сировини та покупців) 
Наявність ознак фіктивної діяльності в 
контрагента 
Затримки платежів за розрахунками з дебіторами 
та кредиторами 

1 Зовнішні зв’язки 

Накопичення значної суми дебіторської або 
кредиторської заборгованості, особливо за одним 
контрагентом 
Підозри власників або керівників 2 Кадрові 

передумови Невдоволеність персоналу умовами праці або 
заробітною платою 
Часта потреба в оновленні майна, його 
модернізації та ремонтах 

3 Майнові 
передумови 

Виникнення асортиментного дисбалансу в складі 
сировини, надлишків або нестач, частих браків за 
окремими видами продукції 
Бухгалтерські штрафи або часті перевірки з боку 
податкових або інших уповноважених органів  
Затримки платежів, заплутаність фінансових 
потоків 

4 Бухгалтерські 
передумови 

Недосконала система документообігу 5 Система 
внутрішнього 
контролю 

Неефективна система внутрішнього контролю, її 
ненадійність або відсутність, невтішні результати 
аудиту 
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вих підприємств найбільш ефективною, на нашу думку,
є легендована перевірка. Її проведення передбачає
влаштування під виглядом співробітника експерта з фо$
рензік, котрий збирає інформацію у ході бесід з коле$
гами та огляду документів. Така перевірка є найбільш
трудомісткою, але найбільш ефективною. Проте вини$
кає питання щодо достовірності отриманих таким шля$
хом доказів, оскільки вони можуть грунтуватися на
підставі пліток або навіть наклепів.

Основною задачею проведення форензік є задоку$
ментоване, доказове виявлення і підтвердження шахрай$
ства або порушень та формування рекомендацій з їх за$
побігання і подолання наслідків. Тобто в процесі фо$
рензік відбувається збір доказових основ щодо захисту
фінансово$майнових інтересів власників бізнесу. Важ$
ливим елементом розслідування є виявлення причин
порушень (умисел, змова, некомпетентність, похибка
тощо) та причинно$наслідкових зв'язків у процесах їх
здійсення. Віднайдення таких звязків стає передумовою
формулювання специфічних ризиків діяльності, певних
особливостей, котрі стануть передумовою подальшої
розробки управлінських заходів щодо протидії загро$
зам бізнесу.

Відповідно, можемо виокремити основні передумо$
ви, котрі сигналізують про потребу проведення фінан$
сового розслідування на підприємстві (табл. 1).

Варто відзначити, що форензік дозволяє нівелюва$
ти вплив на вартість бізнесу не лише шахрайства всере$
дині підприємства, а і такого явища, як корупція. В про$
цесі розслідування можуть бути виявлені докази коруп$
ційних дій як з боку співробітників, так і з боку контра$
гентів чи чиновників. Зібрані докази стануть підставою
для припинення корупційних дій та подальшого їм про$
тистояння. Корупція може знижувати вартість бізнесу
і прямо (шляхом фактичної сплати коштів у корупцій$
них цілях), і опосередковано (в частині втрати репутації,
потенційних клієнтів чи постачальників тощо).

Тут виявляється ще один напрямок збереження або
зростання вартості бізнесу шляхом застосування
інструменту форензік: співпраця з регуляторними орга$
нами. В процесі фінансового розслідування відбуваєть$
ся пошук не лише самого порушення, а і способів ніве$
лювання його начлідків. Відповідно, при проведенні пла$
нових державних перевірок, адміністративні наслідки
будуть мінімальними.

Ще одним важливим напрямком пошуку порушень
є ІТ$форензік, котрий направлений на протидію кібер$
шахрайству. Такі заходи спрямовані на забезпечення за$
хисту як внутрішніх каналів руху активів та інформації,

так і зовнішнього впливу, наслідки якого для вартості
бізнесу можуть бути фатальними.

Особливим напрямком форензік є розслідування у
рамках судових спорів. У процесі слідчих дій чи судово$
го розгляду цивільного спору власники можуть замо$
вити розслідування, результати котрого можуть бути
доказом та допоможуть мінімізувати втрати.

Отже, узагальнити роль інструменту форензік у вар$
тісно$орієнтованому управлінні промисловим підприє$
мством з позиції протидії основним видам загроз мо$
жемо схематично (рис. 1).

Застосування фінансових розслідувань на регу$
лярній основі, навіть якщо підозр про порушення чи
шахрайство поки що немає, здатне зменшити вплив
окреслених ризиків та запобігти їх негативним на$
слідкам:

—  зниження вартості бренду та погіршення ділової
репутації;

— зниження фінансових показників діяльності;
— погіршення власного становища на ринку, втрата

конкурентних позицій;
— скорочення вартості активів, виведення капіталу;
— призначення штрафів або інших санкцій в резуль$

таті судових спорів чи проваджень;
— ініціювання процедур банкрутства чи ліквідації.
У результаті реалізації процедур форензік, окрім

прямих доказів шахрайства, має бути сформовано до$
даткові рекомендації для власників, котрі пов'язані при$
чинно$наслідковим зв'язком (рис. 2).

Шляхом нівелювання частини ризиків, особливо
ризику внутрішніх протиправних дій та порушень, фо$
рензік здатен забезпечити передумови для досягнення
балансу між можливостями та ризиками (рис. 3).

Проведення на підприємстві фінансового розсліду$
вання, навіть якщо на ньому не здійснюються порушен$
ня, махінації або шахрайство, є позитивним стресом для
колективом, котрий може призвести до мобілізації кад$
рових ресурсів, трудового потенціалу та здатностей і
здібностей в колективі, компетентностей та потенціа$
лу. Водночас вжиті "сьогодні" заходи дозволяють уник$
нути багатьох проблем "завтра".

Основними "слабкими" місцями на промислових
підприємствах історично вважаються процеси закупі$
вель. Передусім, особливої уваги потребують готівкові
розрахунки з постачальниками, рух податкових наклад$
них та супровідних документів. Ще одним "проблемним"
місцем виступають готівкові розрахунки.

Означивши основні особливості застосування
інструменту форензік в частині збереження та нарощен$

Рис. 1. Роль інструменту форензік
у вартісно7орієнтованому управлінні промисловим підприємством з позиції протидії основним видам загроз

Джерело: складено автором.
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ня вартості бізнесу, можемо змоделювати основні еле$
менти процедури його проведення (рис. 4).

Кожен елемент процедури може видозмінюватися
в залежності від мети проведення розслідування. Основ$
ними, найбільш поширненими, на нашу думку, напрям$
ками проведення фінансових розслідувань, виходячи із
виокремлених ризиків є:

1. Викривлення фінансових показників (показників
фінансової звітності) є формою експертизи та аналізу
слідів шахрайства в галузі фінансів, бухгалтерського об$
ліку, первинної документації. Така перевірка включає де$
тальний аналіз звітності підприємства (холдингу чи гру$

пи), окремих статей доходів, витрат, активів та пасивів;
оцінку фінансової звітності на наявність позабалансових
операцій та їх масштабу; перевірку дотримання дати ба$
лансу при відображенні операцій; перевірка операцій з
позиції превалювання сутності над формою та суттєвості.

2. ІТ$форензік є аналізом електронного документо$
обігу та кореспонденції на підприємстві, інформації на
серверах та змінних носіях, перевірку каналів обміну
інформацією. На цьому етапі доречним є залучення
спеціалістів у галузі інформаційних технологій, котрі
здатні виявити навіть цифрові "сліди" видалених або
редагованих документів. Такий напрям включає збір
електронних доказів, вилучення, обробку і аналіз вели$
ких масивів електронної інформації; аналіз баз даних
та систем керування ними; змісту вихідної інформації
за документами та перепискою тощо.

3. Корпоративне розслідування передбачає виявлен$
ня зовнішніх ризиків на основі інформації про контра$
гентів та ринкове середовище. Таке розслідування по$
винно включати: перевірку надійності постачальників,
у т.ч. на предмет афільованності; виявлення зв'язків між
постачальниками та співробітниками; перевірка фінан$
сової та юридичної надійності контрагентів. Тут у на$
годі стануть спеціалізовані сервіси, котрі дозволяють ви$
явити зв'язки між фізичними та юридичними особами,
адреси масової реєстрації юридичних осіб (що свідчить
про фіктивність діяльності) тощо.

4. Запобігання подальшому шахрайству: побудова
стратегії протидії та попередження порушень, розроб$
ка динамічних планів реалізації стратегії та системи за$
ходів покращення ефективності системи внутрішнього
контролю, підвищення її надійності.

Окреслені вище елементи процедури форензік, не$
залежно від напрямку проведення розслідування, ма$
ють, враховуючи задачі та особливості вартісно$орієн$
тованого управління, мають реалізовуватися за такими
етапами [2]:

Рис. 4. Основні елементи процедури форензік

Джерело: складено автором.

Рис. 3. Роль форензік у забезпеченні гармонізації умов
функціонування підприємства

Джерело: складено автором.

Рис. 2. Додаткові компоненти результатів форензік

Джерело: складено автором.
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І. Підготовчий етап: на даному етапі відбувається
налагодження взаємозв'язку між замовником та вико$
навцем процедури. Відбувається підписання угоди, вста$
новлення особливостей взаємодії. Виконавець починає
вивчати бізнес клієнта, історію його функціонування,
установчі документи, результати попередніх перевірок
та аудиту, вивчення організаційної структури підприє$
мства, системи документообігу, з'ясування особливос$
тей розподілу повноважень на фірмі, що дозволяє вия$
вити можливі слабкі місця на підприємстві.

Далі відбувається визначення особливостей взає$
модії підприємства з контрагентами (relationship review
and conflict check), що дозволяє виявити точки можли$
вого конфлікту та особливості проведення розрахунків,
пошук можливих напрямів спекулятивних дій тощо [3].

Тільки після цього відбувається підготовка першо$
го листа (Engagement letter) для замовника, в котрому
визначаються особливості подальшої співпраці: перелік
процедур і послуг, визначення попередньої вартості по$
слуг, повноваження сторін, орієнтовні строки, методи$
ки, що будуть застосовані тощо [2, 3].

На підставі цього листа може відбутися додаткове
обговорення певних деталей співпраці. Зокрема, іноді
визначити часові рамки для підтвердження шахрайства
неможливо, оскільки експерт на початковому етапі не
може визначити набір тих процедур по суті, що треба
буде здійснити. Відповідно, коливатися може і вартість
наданих послуг. Всі ці аспекти мають бути визначені до
початку проведення розслідування, як і порядок врегу$
лювання спорів. Відповідно, додатково має бути укла$
дено додаткову угоду про платіжний цикл (Billings /
fees), котра визначає регулярність та частковість пла$
тежів.

ІІ. Етап аналітичних процедур передбачає збір та
обробку відповідної інформації. Саме на цьому етапі
відбувається застосування основних методів форензік.
Ключовим із них є інтерв'ю — це процес опитування
співробітників або інших осіб щодо їх причетності або
обізнаності про фінансові шахрайства. Можливе про$
ведення таких типів інтерв'ю: the information$seeking
interview — легке інтерв'ю, котре направлене тільки на
отримання інформації; the admission$seeking interview —
направлене на доведення та визнання вини особи, що
опитується [3].

Після збору інформації відбувається її опрацюван$
ня — аналіз внутрішньої політики і стратегії, внутрішніх
нормативів та регламентів, бізнес$процесів, систем об$
ліку та внутрішнього контролю.

Аналітичні процедури направляються передусім на
зміст бухгалтерських документів та фінансової звіт$
ності. Саме первинні документи є найпотужнішою до$
казовою основою фінансових махінацій, оскільки
містять підписи та прізвища відповідальних осіб. Вод$
ночас саме первинні документи можуть допомогти вста$
новити пов'язаних юридичних і фізичних осіб, операції
між якими можуть виглядати сумнівно. Саме результа$
ти аналітичних процедур, дослідження документів, ви$
явлення підтирок, похибок, повторюваних операцій
тощо визначають напрямок подальшого розслідування.
Поєднання результатів аналітичних процедур та про$
ведених інтерв'ю дозволяє отримати об'єктивну впев$
неність про фінансові порушення.

Побудова системи аналітичних процедур відбу$
вається шляхом визначення очікуваних параметрів та
індикаторів, виявлення відхилень та встановлення їх
значень.

Для встановлення очікуваних параметрів досліджен$
ня необхідно опрацювати великий масив початкових
даних, котрий охоплює не лише внутрішні документи, а
і галузеві показники, загальні економічні умови, вста$
новлення основних тенденцій та прогнозів, що дасть
змогу пояснити окремі особливості та відмінності в по$
казниках. Варто також зважати, що очікувані парамет$
ри експертом з форензік можуть суттєво відрізнятись

від планових показників діяльності підприємства,
оскільки вони орієнтуються на прибутковість діяльності
та рентабельність, а не на реалії сьогодення.

У випадку виявлення відхилень показників від очі$
куваних параметрів варто визначити ризик викривлен$
ня показника, що аналізується, причини цього викрив$
лення, роль визначення на тлі масштабів діяльності та
показників фінансової звітності. Далі визначається
різниця між аналізованими показниками: очікуваним та
фактичним. Якщо різниця є суттєвою, то вона підлягає
подальшому детальному розгляду, оскільки може
свідчити про шахрайство.

На цьому етапі теж варто отримати роз'яснення від
керівництва або відповідальних співробітників, котрі
зможуть розкрити сутність відхилень або розкрити не$
фінансові особливості операції, що впливають на її ре$
зультат.

Data mining (інтелектуальний аналіз даних) реалі$
зується шляхом використання програмного забезпечен$
ня спеціального призначення, котре дозволяє виявити
нетипові відхилення від загальних тенденцій. Застосу$
вання такого аналізу є ефективним в сучасних умовах,
оскільки більшість підприємств на сьогодні застосову$
ють електронні форми платежів та документообігу [11].

ІІІ. Оціночний етап передбачає оцінку надійності
систем обліку та внутрішнього контролю, вивчаються
фактичні ризики діяльності, визначаються контрольні
точки та склад суб'єктів контрольного середовища, ко$
мунікативні канали та система моніторингу.

Контрольна середовище (the control environment)
являє собою сукупність об'єктів, суб'єктів та предметів
контролю, взаємозв'язків між ними та способів їх реа$
лізації, що демонструють обізнаність та відповідальність
персоналу [1, с. 39].

Окрім того, в процесі форензік, мають бути визна$
чені фактори формування та деформації контрольного
середовища, особливо у слабких місцях. Так, необхід$
ною і достатньою, на нашу думку, є наявність двох то$
чок контролю за операцією. Система, що має на певних
етапах одну точку контролю, буде вважатися ненадій$
ною. Якщо ж точок контролю три, то така система може
бути неефективною (неекономічною).

Ще одна функція, покладена на форензік, реалізо$
вується на даному етапі — оцінка ризиків (risk assess$
ment), котра стає передумовою розробки методики
управління ними та запобігання негативному впливу.
Для цих цілей експерти форензік вивчають зовнішнє се$
редовище, економічний клімат, особливості виробничо$
го циклу та формують відповідні пропозиції керівницт$
ву підприємства.

Вивчення інформаційно$комунікаційних каналів
(information and communication) має на меті встановити
їх надійність та здатність до своєчасного обміну інфор$
мацією. Від надійності таких каналів часто залежить
достовірність сформованих внутрішніх звітів, оператив$
ної фінансової інформації тощо. Система каналів кому$
нікації повинна відповідати організаційній структурі
підприємства та особливостям організації виробницт$
ва. Варто також оцінити якість комунікативних зв'язків
з контрагентами, що також можуть стати важливим
компонентом шахрайства.

Важливим елементом забезпечення надійності
внутрішніх облікових даних та показників фінансової
звітності є постійний моніторинг, котрий може висту$
пати системою періодичного тестування надійності си$
стеми внутрішнього контролю. Форензік може стати
тестом для системи моніторингу та продемонструвати
її надійність, знайти шляхи підвищення надійності.

У результаті реалізації аналітичних процедур, про$
ведення усіх необхідних оцінок та аналізу може бути
прийняте рішення про доцільність залучення сторонніх
експертів або достатності зібраних доказів. Експерт
форензік сам формує думку щодо доречності звернен$
ня до правоохоронних органів, але остаточне рішення
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Рис. 5. Структура звіту про результати проведеного форензік
Джерело: складено автором.

залишається за керівником (крім випадків, що підпада$
ють під дію кримінального кодексу та містять ознаки
приховування злочину).

Тобто на цьому етапі факт шахрайства на цьому
етапі або доведено, або спростовано. Крім того, експерт
форензік чітко може вказати на ризикові фактори в ча$
стині подальшого запобігання шахрайства.

IV. Надання рекомендацій. Рекомендації експерта
форензік повинні містити чіткий опис вчиненого шах$
райства (перекручення, помилки) або його спростуван$
ня, виявлені ризики, а головне — способи протидії їм та
шляхи оптимізації системи внутрішнього контролю.

Детально проаналізувавши конкретне підприємство,
експерт форензік має змогу змоделювати основні сце$
нарії зловживань на ньому, можливих шахрайств, по$
тенційно помилкових дій, що можуть бути вчинені, в т.ч.
керівниками, особливо при підозрі на такі дії. Окрім
того, замовнику послуг форензік має бути детально
пояснено наслідки звернення (або незвернення) до пра$
воохоронних органів щодо виявленого шахрайства.
Іноді експерт може порадити не звільняти шахрая,
оскільки підозрює співучасть ще когось із співробіт$
ників, котра, поки що, не доведена.

V. Звітний етап — передбачає документування ре$
зультатів усіх попередніх етапів надання фінансової
послуги форензік. Документування повинно охопити всі
кроки експертів, їх наслідків та рекомендацій. Всі сфор$
мовані документи мають бути зібрані в одну справу.

Таким чином, звіт про форензік мав би містити:
— Перелік та результати проведених інтерв'ю.
— Перелік та результати проведених аналітичних

процедур в частині первинних документів; облікових
реєстрів; фінансової звітності.

— Обгрунтування (доказове) виявленого шахрай$
ства.

— Визначення ризиків бізнесу в частині можливого
шахрайства та обчислення їх впливу.

— Результати оцінки системи внутрішнього контролю.
— Моделювання можливих шахрайств.
— Рекомендації про оптимізації системи внутріш$

нього контролю та управління тощо [2].
У результаті, можемо сформулювати основні на$

прямки мінімізації ризику шахрайства на підприємстві
на підставі особливостей процедур форензік для цілей
підвищення вартості бізнесу:

— мінімізувати готівкові операції;
— створення системи мотивації управлінського пер$

соналу, що повністю залежить від результатів діяльності
підприємства;

— створення служби безпеки підприємства або
утворення в її складі підрозділу (відповідальної особи)
економічної та фінансової безпеки;

— впровадження практики аналогу тендерних заку$
півель;

— проведення щорічного аудиту та спонтанних пе$
ревірок.

Фінансове шахрайство виявляється, переважно, за
юридичними ознаками серед яких, на нашу думку, вар$
то виокремити такі:

— реєстрація права власності на майно (викорис$
тання підставних осіб, використання заставного май$
на, значна кількість довіреностей в операції, часті опе$
рації з нерезидентами, операції з арештованим май$
ном);

— використання інтелектуальної власності без на$
лежних підстав (логотипів, бренд$неймів, винаходів
тощо);

— використання та копіювання чужих баз даних;
— наявність договорів щодо ексклюзивних послуг,

тривалих контрактів, угод з суттєвими (відмінними від
інших) бонусами або знижками;

— накопичення суттєвих сум дебіторської або кре$
диторської заборгованості, особливо по розрахунках з
одним контрагентом.

Варто також зважати, що добре підготоване шах$
райство всередині підприємства може стати ознакою
рейдерського захоплення ззовні в найближчому майбут$
ньому.

По завершенні проведення процедури форензік ви$
конавець готує пакет заключних документів, склад кот$
рого залежить від результатів перевірки та може вклю$
чати:

— експертне заключення для представлення в суді
або органах слідства;

— власне резюме достатності доказів та їх обгрун$
тування;

— розрахунок прямої, а по можливості — ще й опо$
середкованої, шкоди та його документальне обгрунту$
вання;

— рекомендації щодо заходів запобігання шахрай$
ства в подальшому та зниження впливу інших ризиків,
зокрема пропозиції щодо оптимізації системи докумен$
тообороту та внутрішнього контролю.

Всі подальші кроки повинні мати системний харак$
тер та грунтуватися на результатах бажано, не одно$
го дослідження, а їх періодичного комплексу та кон$
кретних особливостей кожного підприємства. Комп$
лекс заходів по запобіганню зловживань в частині по$
стачання сировини на промисловому підприємстві та
в частині  викривлення показників фінансової
звітності будуть різними, оскільки направлені на різі
підсистеми та структурні підрозділи, різні компонен$
ти організації виробництва та взаємозв'язки на
підприємстві. Але загальні риси будуть спільними
(рис. 5).

Важливим елементом профілактики зловживань,
порушень та шахрайства на підприємстві є дієва систе$
ма внутрішнього контролю та економічної безпеки на
підприємстві. Побудова останньої може бути здійсне$
на за такими кроками:

— узгодження місії та цілей підприємства і його ок$
ремих стратегій;
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— встановлення достовірних ризиків на підставі ре$
зультатів форензік;

— встановлення точок контролю та інформаційних
потоків і каналів, методів їх аналізу;

— формування кадрового, ресурсного та регламен$
тного забезпечення функціонування підсистеми;

— вироблення раціональних критеріїв оцінки й
ефективності;

— встановлення економічної обгрунтованості вит$
рат на фінансову безпеку [11].

Використання інструментів форензік у світі є поши$
реною практикою. Американський інститут сертифіко$
ваних громадських бухгалтерів у 2019 році продемон$
стрував загалу стандарт проведення фінансових роз$
слідувань для аудиторів: Statement on Standards for
Forensic Services No. 1 — SSFS 1 [12]. Цей стандарт пе$
редбачає дві основні форми форензік:

— Investigation (дослідження) — робота на замов$
лення стейкхолдерів;

— Litigation (розслідування) — робота на регуля$
торні та наглядові органи [12].

Головна особливість фінансового розслідування
полягає в тому, що зачасту воно проводиться, коли по$
рушення вже здійснено, тобто воно носить ретроспек$
тивний характер. Загалом при формуванні рекомендацій
щодо застосування інструментів форензік для цілей вар$
тісно$орієнтованого управління прослідковується
схожість з аудитом. Проте при більш грунтовному
аналізі стають помітними фундаментальні відмінності
(табл. 2).

ВИСНОВКИ
Форензік як спеціалізована послуга надається на

сьогодні в Україні аудиторськими, консалтинговими або
детективними агентствами. Для забезпечення ефектив$
ності фінансового розслідування, на нашу думку, екс$
пертна група повинна охоплювати бухгалтерів або бух$
галтерів$криміналістів, економістів, галузевих фахівців,
колишніх співробітників регулюючих органів сфери ве$
дення бізнесу, залучених експертів тощо. Основною за$
дачею проведення форензік є задокументоване, дока$
зове виявлення і підтвердження шахрайства або пору$
шень та формування рекомендацій з їх запобігання і по$
долання наслідків.

Форензік є відносно новим інструментом в управ$
лінні промисловим підприємством, але може стати дуже
дієвим для вартісно$орієнтованих цілей, оскільки зда$
тен забезпечити як пряме відновлення вартості бізнесу,
так і опосередковане — за рахунок зростання імідже$
вої вартості. Використання інструментів форензік у світі
є поширеною практикою. Американський інститут сер$
тифікованих громадських бухгалтерів у 2019 році про$
демонстрував загалу стандарт проведення фінансових
розслідувань для аудиторів: Statement on Standards for
Forensic Services No. 1 — SSFS 1. Головна особливість

Таблиця 2. Відмінності між процедурами аудиту та форензік

Джерело: складено автором.

№ 
п/п Аудит Форензік 

Мета 1 
Висловлення незалежної думки 
про достовірність фінансової 
звітності 

Виявлення загроз та ризиків шахрайства, 
встановлення винної особи та пошук 
доказів 

Періодичність 2 
Носить регулярний характер Переважно носить разовий або 

нерегулярний характер  
Характер взаємодії (в колективі) 3 

Аудитор сприймається як особа, 
що прагне допомогти 

Експерт сприймається як особа, що 
звинувачує та намагається довести вину 

Презумпція 4 
Аудитор виявляє професійний 
скепсис 

Експерт прагне підтвердити шахрайство 

фінансового розслідування полягає в тому, що зачасту
воно проводиться, коли порушення вже здійснено, тоб$
то воно носить ретроспективний характер.
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