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EMIGRATION PROCESSES IN UKRAINE: MOTIVES, TENDENCIES AND EFFECTS ON THE
COUNTRY

Проаналізовано мотиви, тенденції та причини еміграційних процесів, що відбуваються в Україні, факL
тори впливу міграції на економіку країнLекспортерів і країнLімпортерів робочої сили. Обгрунтовано неL
гативні наслідки для української економіки швидких темпів еміграції, необхідність вжиття термінових
заходів з метою стабілізації еміграційних процесів.
The motives, tendencies and reasons for emigration processes in Ukraine, the factors of migration impact on
the economy of the labourLexporting and labourLimporting countries have been analyzed in the paper. The
negative effects of rapid emigration on the Ukrainian economy as well as the need to take urgent measures to
stabilize emigration processes have been substantiated.
Ключові слова: міграція, еміграція, еміграційний процес, причини еміграції, заробітчани, фактори впливу
на еміграцію, наслідки еміграції.
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ВСТУП
Міграція (латинське "migratio") — переселення, пе
реміщення населення, трудових ресурсів, капіталу з
однієї країни в іншу, а також внутрішньодержавні — з
одного регіону в інший [1].
Міжнародна міграція як складова загального про
цесу міграції — явище не нове. Воно виникло багато
століть тому з різних причин: кочівництво скотарів,
військові й колоніальні загарбання, стихійні лиха, гео
графічні відкриття та освоєння нових життєвих про
сторів.
Потоки міжнародних мігрантів спочатку взагалі не
фіксувались державними органами. Теоретичні дослід
ження міграції буди відсутні. Активна розробка проблем
міжнародної міграції почалися з кінця 60х років ХХ ст.
у межах моделей економічного зростання [2].
Міграцію варто розглядати як закономірний на
слідок розвитку інтеграційних процесів, необхідну об'єк
тивну передумову становлення єдиного міждержавно
го ринку праці.
Разом з тим міграція навряд чи була б можлива у ве
ликих масштабах, якби не існувало економічної доціль
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ності, а інколи й необхідності використання іноземної
робочої сили. Це пов'язано з дією таких чинників [2]:
— прагненням зменшити витрати виробництва за
рахунок використання дешевої, у порівнянні з націо
нальною, іноземної робочої сили;
— залученням кваліфікованих працівників;
— доцільністю транснаціональних корпорацій, що
не тільки підвищує географічну мобільність робочої
сили, а й вирівнює умови її застосування у світовому
масштабі;
— розвитком засобів транзиту й зв'язку, що стиму
лює географічну мобільність населення;
— зростаючою взаємодією виробничих, науково
технічних і культурних зв'язків різних країн.
На сьогодні багато країн світу живуть в епоху вели
ких трансформацій, коли швидко змінюється етнічна
структура населення. Це пов'язано як з масштабами
міграційних процесів, так і з явищами, що відбуваються
в межах окремих регіонів.
Останнім часом сотні мільйонів людей залишають
місця постійного проживання і долають тисячі кіло
метрів у пошуках кращого життя. У 2013 році у доповіді
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Політичні (втеча від політичних
переслідувань, расової, національної
дискримінації та ін.)
Військові (евакуація, реевакуація тощо)

Економічні (пошук роботи, більш високих
доходів і т. п.)

Мотиви
Соціальні (шлюб, рекреація, стан здоров’я і т. д.)
Екологічні катастрофи (масове забруднення в
тому чи іншому вигляді навколишнього
середовища, засухи, повені і т. д.)
Інші (форс-мажорні, релігійні, етичні та інші)
Рис. 1. Критерії, що дозволяють виділити міграцію з інших переміщень громадян через кордон
Джерело: створено автором на основі [2].

ООН повідомлялось, що загальне число міжнародних
мігрантів у світі становить 232 млн осіб — це приблизно
3,2 % населення Землі. До 2050 року чисельність міжна
родних мігрантів може зрости до 405 млн чоловік [3].
Міжнародна міграція робочої сили характеризуєть
ся такими поняттями: міграція — це пересування людей
з країни в країну або всередині країни; еміграція — виїзд
із країни певного контингенту людей; імміграція — це

виїзд у країну певного контингенту людей; реміграція
— повернення людей, які раніше виїхали [4].
Визначальним критерієм, що дозволяє виділити міграцію
з інших переміщень громадян через кордон, є мотивація.
Мотивація — причина, яка спонукає економічного су
б'єкта до діяльності для досягнення певної мети, наявність
інтересу до цієї діяльності й способів її реалізації [1].
Вона включає такі мотиви (рис. 1).

Таблиця 1. Фактори впливу міграції на економіку країн'експортерів і країн'імпортерів робочої сили
I. Позитивні фактори
Групи
факторів
1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
1
2

Країни виїзду
Відчуває зниження тиску надлишкових трудових ресурсів, які є у неї, і зменшення соціальної напруги в країні
Поповнює доходну частину платіжного балансу за рахунок грошових переказів працюючих за кордоном власних
громадян
Отримує значні вигоди за рахунок ввезення емігрантами різного роду матеріальних цінностей: грошових коштів,
автомобілів, товарів тривалого користування тощо
Отримує більш кваліфіковану робочу силу, яка повертається на батьківщину і використовує накопичені знання, досвід,
грошові та матеріальні кошти для розвитку економіки країни
Приймаючої країни
За рахунок залучення додаткової кваліфікованої робочої сили стимулюється зростання продуктивності праці й
ефективності виробництва у країні
Отримує економію на витратах на освіту і професійну підготовку
Отримує можливість економії за рахунок скорочення купівлі ліцензій, патентів, ноу-хау за кордоном і відповідно за
рахунок продажу їх на світовому ринку
Підвищує конкурентоспроможність своїх товарів внаслідок зменшення витрат виробництва і внаслідок низької ціни
іноземної робочої сили
Стимулює власне виробництво і збільшує зайнятість за рахунок додаткового попиту на товари і послуги робочої сили
Виграє внаслідок відходу від реалізації різного роду соціальних програм для іноземних робітників
Покращує демографічну ситуацію у своїй країні, уповільнює загальний темп старіння населення
II. Негативні фактори
Країни виїзду
Втрачає (зазвичай кращу) частину своєї робочої сили, оскільки у своїй більшості країну залишають найбільш
кваліфіковані працівники. Особливо страждають країни, що розвиваються, оскільки втрачають вкрай необхідні для
розвитку найкращі кадри, на підготовку яких раніше були витрачені значні кошти
У результаті постійно зростаючої еміграції зникає так званий «ефект віри» в розвиток економіки власної країни,
що в кінцевому результаті призводить до зниження рівня інвестицій у економіку цієї країни
У результаті відтоку мізків за межі національних кордонів посилюються і без того потужні позиції конкурентів у
міжнародній торгівлі
Не отримує певну частину національного доходу і податкових надходжень до бюджету
Приймаючої країни
Отримує додаткову конкуренцію на ринку, що призводить до зростання безробіття
Отримує елементи соціальної напруженості в суспільстві у вигляді конфліктів на національному, релігійному ґрунті,
а також зростання злочинності тощо

Джерело: розроблено автором з урахуванням [2].
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Таблиця 2. Основні причини, що змушують українців емігрувати
№ з/п
1
2
3
4
5
6

Мотиви еміграції
Цікава та приваблива робота
Збройні конфлікти в Україні
Економічні проблеми
Сімейні обставини
Відсутність умов для самореалізації
Політична нестабільність

%
36
25
5
3
2
1

Джерело: розроблено автором з урахуванням [7].
Таблиця 3. Країни, яким українські громадяни віддають перевагу при працевлаштуванні
№ з/п
1
2
3
4
5
6

Країна
Польща
Росія
Німеччина, Чехія
Італія
Іспанія, Португалія, Туреччина
Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати, США, Фінляндія

Питома вага, %
36
25
5
3
2
1

Джерело: розроблено автором з використанням [2].

Сьогодні, на переконання фахівців, у світовому гос
подарстві превалює "ера економічних реформ міграції"
[2].
Сучасний світ на нинішньому етапі його розвитку
цілком обгрунтовано можна охарактеризувати як епо
ху глобальних переміщень і міграції населення, що являє
собою комплексне явище та багатогранний процес, який
має велике значення для розвитку всіх країн і до якого
слід підходити узгоджено, всеохоплююче і виважено, з
належним урахуванням соціальних, економічних і еко
логічних аспектів і в дусі поваги прав людини [5].
Міграція населення є природним і закономірним
процесом, який дозволяє збалансувати економіку, соці
альну, політичну і духовну сфери суспільства. За раху
нок міграції люди мають можливість знайти своє місце
в житті і проявити себе. Мігранти, яким необхідні знан
ня, їдуть поближче до культурних центрів, а хто нама
гається підвищити матеріальні статки, їдуть у країни, де
цінується робоча сила і є можливість заробити.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є вирішення таких завдань:
— проаналізувати мотиви, причини і тенденції еміг
раційних процесів, що відбуваються в Україні;
— виявити фактори впливу міграції на економіку
країнекспортерів та країнімпортерів робочої сили;
— виявити негативні наслідки швидких темпів еміг
рації для економіки України;
— обгрунтувати необхідність вжиття термінових за
ходів з метою стабілізації еміграційних процесів.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Міграція являє собою важливу проблему, що вини
кає перед урядами багатьох країн. Необхідно знайти
рівновагу серед різних питань і інтересів — економіч
них, соціальних і політичних.
Міграція здійснює суттєвий вплив як на економіку
країнекспортерів, так і країнімпортерів робочої сили
(табл. 1).
До 2013 р. кількість українців, які виїхали за кор
дон, становила близько 7 млн осіб [6]. За останні три
роки (2014—2016) ситуація не поліпшилась. Потік тих,
хто готовий покинути країну, не зменшився.
Сьогодні точної чисельності українців, які виїхали
за кордон, не знає ніхто. Як стверджує голова Всеук
раїнської асоціації компаній з міжнародного працев
лаштування В. Воскобойник, нині люди, їдучи на заро
бітки, не знімаються з обліку тут і не стають на облік
там. Тому 10 мільйонів — цілком реалістична цифра [6].
Ця цифра охоплює як трудових мігрантів, так і
підприємців, які розвивають власну справу за кордоном,
і студентів, що навчаються за межами України. Зреш
тою, щоб оцінити масштаб постійної міграції з Украї
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ни, потрібно дочекатись перепису населення, адже в
незалежній Україні його проводили тільки 2001 року.
Новий сплеск трудової міграції в Україні припав на
2009—2010 роки: світова економічна криза підкосила
фінансовий добробут українців. Саме тоді й почали го
ворити про масовий характер українського заробітчан
ства. Наступна хвиля міграції почалася після анексії
Криму і військових дій на Донбасі.
Основні мотиви міграції наведені в таблиці 2.
Сьогодні багато українців готові змінити професію
і працювати фізично по 14 годин на добу. Раніше про
блеми стосувалися в основному західних і центральних
регіонів. Тепер їдуть і зі сходу, і з півдня. Влаштовуються
на роботу, а потім викликають родичів, сусідів, знайо
мих.
Найбільш сприятливою країною для легального пра
цевлаштування українських громадян є Польща (табл.
3). Це підтверджують результати соціологічного опи
тування, проведеного Всеукраїнською асоціацією ком
паній [6].
Швидке зростання економіки країни і трудова мігра
ція поляків у інші країни призвели до збільшення ва
кансій на фабриках, заводах, у будівництві, сільському
господарстві, інших галузях. І в Польщі не вистачає тру
дових ресурсів.
Середня зарплата громадян України в Польщі ко
ливається в межах 12—20 тис. гривень [7]. Вона зале
жить від кваліфікації працівника. Проте наймати робі
тників з України вигідно. Якщо будівельник з України
за місяць отримує 900 доларів, то польському спеціалі
сту необхідно заплатити 1300. Продавцю у відомому
польському супермаркеті пропонують від 14 тис. грн, в
Україні — від 4 тис. гривень на місяць, працівнику на
складі в Польщі — 23 тис. грн, в Україні — 7 тисяч.
Низькокваліфікований персонал отримує практич
но мінімальну зарплату. У 2017 році вона становить
2 тис. злотих (460 євро) і 1,5 тис. (близько 336 євро) —
після сплати всіх податків [8].
У Польщі прийняли закон, згідно з яким мінімальна
зарплата трудового мігранта і поляка повинна бути од
наковою.
З часом, якщо мігранти залишаються працювати,
зарплата у них збільшується. Наприклад, якщо попра
цювати в Польщі рік, то можна розраховувати на зарп
лату в 700 євро. При цьому середня зарплата в цілому в
Польщі складає 4 тис. злотих, тобто трохи менше 1 тис.
євро.
У Варшаві вона дещо вища. Наприклад, менеджер
середньої ланки отримує в столиці від 4 до 6 тис. злотих
[8].
У 2016 році місцеві компанії виявили бажання най
няти рекордних 1,3 млн робітників (причому основна
маса з них — громадяни України), задіяних зокрема на
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Уважно читати оголошення. В них не повинно бути граматичних помилок.
Це може бути першою ознакою шахрайства

ОСНОВНІ РИЗИКИ, ЯКИХ СЛІД УНИКАТИ

Якщо в оголошенні вказана занадто висока або низька зарплата, скоріше
за все заробітчанину запропонують іншу роботу
Не варто відразу відправляти особисті дані й документи. Вони можуть
потрапити в руки шахраїв
Не варто звертатись до компаній, які не займаються працевлаштуванням
офіційно. Туристичні фірми й фізичні особи не завжди можуть знайти
роботу на вигідних умовах
Варто більше дізнатись про місце і умови майбутньої роботи: хто є
власником, вид діяльності, дата заснування, адреса офісу
Через знайомих і пошукові системи варто дізнатись про досвід роботи
фірми чи підприємства за кордоном, про конкретного роботодавця
Спроба роботодавця укласти усний трудовий договір – перший сигнал, що
він у подальшому не захоче виконувати умови цього договору
Працівник-іноземець має право вимагати від роботодавця один примірник
договору на працю або оригінал заяви про намір брати іноземця на роботу

У працівника має бути один примірник трудового договору, який він
уклав із роботодавцем, оформлений мовою, зрозумілою для найманого
працівника-іноземця
Рис. 2. Застереження майбутнім заробітчанам, які від'їжджають до Польщі
Джерело: складено автором на основі [12; 13].

сезонних роботах. Це приблизно на дві третини більше,
ніж у 2015 році [8].
За даними Державної агенції статистики Польщі, в
країні офіційно працює близько 800 тис. громадян Ук
раїни, а за неофіційними даними, їх понад мільйон [9].
Для захисту заробітчан зареєстрована профспілка,
яка відстоюватиме права українських працівників.
Громадяни країн, що не входять до Європейського
Союзу, в тому числі й Україна, можуть влаштуватися
на роботу в Польщі згідно зі стандартною процедурою
легалізації зайнятості і мають можливість працювати на
території Польщі протягом шести місяців упродовж
року на підставі заяви роботодавця про намір узяти на
роботу іноземця.
Іноземець, який приїхав до Польщі, маючи турис
тичну візу або ж у рамках безвізового режиму, теж
може шукати роботу. Перед цим треба подбати про ле
галізацію свого працевлаштування, а також перебуван
ня в Польщі. Для цього подається заява, на підставі якої
видається дозвіл на тимчасове проживання і дозвіл на
роботу. Перелік документів, які вимагають органи реє
страції таких звернень, майже в кожному воєводстві
різний. Зрештою, якщо дозвіл на працевлаштування в
Польщі оформляють у інших країнах, то список доку
ментів теж відрізняється.
Документи про дозвіл на роботу або заява про намір
працювати є передумовою надання дозволу і на пере
бування в Польщі (якщо це питання не було врегульо
ване раніше). Польські консульства в Україні видають
візи з дозволом на роботу, що реєструється на підставі
відповідного повідомлення. У ньому іноземець підтвер
джує, що готовий працювати на основі переданої
польським роботодавцем заяви або дозволу на роботу
[10].
Польща спростила процедуру працевлаштування
для громадян Росії, Грузії, Молдови і Білорусі, але лише для
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українців поляки спростили процедуру оформлення
трудових віз. Тепер 9 із 10 гастарбайтерів у Польщі — з
українськими паспортами. Окрім того, Польща нама
гається вивести трудових нелегалів із тіні. З 2012 року
роботодавці повинні оформляти на кожного робітника
трудовий договір, підтвердження візи й медичної стра
ховки. За кожного легального працівника роботодавець
отримує пільги на сплату податків, а за "підпільного" не
легала — 3 тисячі доларів штрафу [11].
Поки молоді поляки їдуть на заробітки у Великоб
ританію, Ірландію, Нідерланди, Норвегію, інші країни
(з моменту вступу Польщі до ЄС виїхало 4 млн осіб),
їхні робочі місця можуть зайняти громадяни України.
Щорічно з країни продовжують виїжджати 2—2,4 млн
поляків [7].
Користуються попитом лікарі, медичні сестри, інже
нери, будівельники, зварювальники, токарі, оператори
з числовим програмним забезпеченням, швачки, водії
далекобійники.
Важче працевлаштуватись хімікам, біологам, педаго
гам, працівникам соціальної сфери. Хіміки можуть знай
ти роботу лише в регіонах, де є хімічна промисловість.
Виїжджаючи за кордон, українські заробітчани по
винні знати і, за можливістю, зменшити ризики при пра
цевлаштуванні [12; 13] (рис. 2).
Поляки не виявляють бажання приймати біженців
із мусульманських країн і виступають проти іноземців,
які намагаються поселитись у Польщі.
Результати опитування, проведеного у вересні 2016 ро
ку на замовлення міжнародної організації з міграції, по
казали, що дві третини поляків висловили побоювання,
пов'язані з напливом іноземцівмусульман [13]. Сьогодні
в Польщу приїжджають в основному з України і дер
жав Південної Азії.
Польські політики підтверджують, що країна потре
бує українських робочих рук, та обіцяють змінити за
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Таблиця 4. Результати опитування про наміри українців виїхати з метою працевлаштування
в інші країни, 2017 рік
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7

Країна
Німеччина
Польща
Італія
США
Велика Британія
Чехія
Росія

Питома вага, %
23
22
10
9
8
7
6

Джерело: розроблено автором з використанням [6].
Таблиця 5. Тривалість робочого дня і заробітна плата українських заробітчан
у деяких скандинавських державах
Країна
Норвегія
Швеція
Фінляндія

Тривалість
робочого дня
8
10–12
8

За день
15
7–8
10

Сума заробітної плати, євро
За шестиденний робочий тиждень
720
420–576
480

Джерело: розроблено автором з використанням [18].

конодавство так, щоб заохотити українців не тільки
працювати в Польщі, а й переїжджати туди всією роди
ною. До 2050 року Польщі потрібно буде мінімум 5 млн
українців на постійне місце проживання [6].
Поляки в основному позитивно ставляться до ук
раїнських заробітчан, але мають місце випадки, коли
працедавці, які запрошують на сезонні роботи, не дот
римуються своїх обіцянок і зобов'язань [13].
Наведені в таблиці 2 дані характеризують ситуацію з
працевлаштуванням українців за кордоном у 2016 році. Але
вже 2017 року наміри українців змінюються (табл. 4).
Кількість українців, які працюють у Польщі, за сім
місяців 2017 року скоротилась із 36 до 22 %, а бажаю
чих працювати в Німеччині — зросла до 23 %. Кількість
бажаючих працювати в шести країнах Європи досягла
63 %, тоді як працюючих у Росії знизилась до 6 % (2016
року вона становила 25 %) (табл. 4).
В останні роки багато українців їде на заробітки в
скандинавські країни — Норвегію, Швецію, Фінляндію.
Зарплати в країнах Північної Європи традиційно високі
(табл. 5), а спеціалістів і робітників без спеціальності там
постійно не вистачає.
Таку роботу можна знайти в Іспанії та Естонії. В
Іспанії за місяць обіцяють 800—900 євро. "Робочий день
триває 8—12 годин. Проживання за рахунок роботодав
ця. На харчування виділяють один євро на день. Основні
вимоги: актуальна віза мінімум на три місяці, гроші на
дорогу в обидва кінці — це 150—180 євро" [15].
Громадяни України, які їдуть заробити, економлять
практично на всьому. І це при тому, що часто відпра
цьовують зміни не по вісім, а по десять і навіть дванадцять
годин. Тому вони намагаються влаштовуватись у ті ком
панії, що оплачують житло. Інші наймають кімнати або цілі
будинки, в яких живуть по шість і більше осіб, інколи на
одному ліжку позмінно сплять двоє працівників: один
відпрацьовує свою зміну, другий відпочиває, і навпаки.
Раніше проблеми еміграції стосувалися в основно
му західних і центральних регіонів. Тепер їдуть і зі схо
ду, і з півдня. Влаштовуються на роботу, а тоді викли
кають родичів, сусідів, знайомих.
Кореспондент газети "Експрес" Назар Данчишин із
сумом констатує: "Куди б ми не завітали, всюди в Європі
можна зустріти українців. Море українців. І те море
сьогодні, здається, втрачає берег" [16].
Соціологічне дослідження "Динаміка міграційних
настроїв українців", проведене групою "Рейтинг",
свідчить про те, що в країні спостерігається загрозлива
еміграційна тенденція.
У 2017 році, у порівнянні з 2016 р., кількість ук
раїнців, які хотіли б переїхати за кордон на постійне
місце проживання, зросла з 30 до 35 %. Натомість 61 %
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опитаних заявили, що не бажають виїжджати за кор
дон на постійне місце проживання [17].
Вчені прогнозують, що до 2025 року в Україні може
створитись величезний дефіцит робочої сили [3]. Сьо
годні найактивніший відплив робочих рук за кордон спо
стерігається в Закарпатті.
Найвищі темпи падіння чисельності населення — не
на заході, а в центральних і північних областях. Най
більше втрачають населення Чернігівська, Сумська
Кіровоградська, Луганська області. Якщо до 2025 року
Україна в цілому "зменшиться" на 5—7 %, то в перера
хованих областях — на 18—20 % [3].
Цілком можливо, що українські безлюдні території
в майбутньому — не фантастика, а реальність, і ми бу
демо радіти мігрантам із Африки або Азії.
Найбільше тих, хто хотів би змінити місце прожи
вання, серед мешканців західних областей (41 %). Вод
ночас в інших регіонах цей відсоток приблизно однако
вий і становить трохи більше 30 %.
Серед молоді (18—35 років) кількість тих, хто має
бажання переїхати на постійне місце проживання за
кордон, — 54 %, натомість серед старшого покоління
таких 19 %. Молодь дещо частіше за інші називає при
чинами бажання емігрувати брак роботи та можливос
тей для самореалізації в Україні, старші за віком люди —
відчуття небезпеки та погану медицину. Трохи більше
тих, хто висловлює бажання емігрувати, — серед осіб з
вищою освітою та заможніших.
Серед людей, які вже працювали за кордоном, кіль
кість потенційних мігрантів менша, ніж серед тих, хто
тільки прагне знайти за кордоном роботу.
Про бажання тимчасово працювати за кордоном
заявило 44 % опитаних. Є істотна різниця у вікових ка
тегоріях: серед молоді тих, хто хоче знайти роботу за
кордоном, — 68 %, серед осіб середнього віку — 52 %, а
серед старших людей — 20 % [3].
Молодь бажає реалізуватися в професії та здобути
досвід у міжнародних компаніях, старші люди мріють про
кращий соціальний захист. Ті, які хочуть працювати за
кордоном, але ще там не були, причиною свого бажання
називали високий рівень зарплати. А ті, хто вже побував
на заробітках, частіше називали кращі умови праці [17].
Якщо негативна тенденція еміграції українців за
кордон збережеться, то вже в найближчі роки в бага
тьох областях України виникне величезний дефіцит ро
бочої сили. Тому керівництву країни, багатьох регіонів
необхідно змінити ставлення до цієї надзвичайно важ
ливої соціальноекономічної проблеми.
Із запровадженням безвізового режиму для Украї
ни серед людей існує думка, що виїхати на заробітки
можна лише з біометричним паспортом. Але це не так.
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Щоб убезпечити себе від неприємностей на закор
донних заробітках, необхідно пройти шлях отримання
дозволів легального виїзду. Для цього можна користу
ватися послугами легальних посередників або шукати
самостійно. Ніхто не забороняє під час перебування за
кордоном без візи паралельно домовлятися з робото
давцем про роботу. Але після цього треба повернутися
в Україну та оформити всі документи для працевлаш
тування за кордоном [18].
У кожній країні вимоги різні. Тому краще зайти на
сайт посольства країни, де в розділі "Робоча віза" вка
зана детальна інформація про те, що саме потрібно для
оформлення документів.
Безвізовий режим, який отримала Україна від ЄС,
стосується лише туристичних поїздок, а не є дозволом
для українців працювати за кордоном.
Кожна країна ЄС має свою політику щодо робочої
візи. Одні країни спрощують оформлення документів
для іноземців, бо їм бракує робочих місць, а деяким не
вигідно, щоб до них приїжджали з інших країн. Це за
лежить від рівня безробіття. Саме в кожній країні свої
правила, свої договори і свої візи [18].
Незважаючи на всі проблеми, що існують у країні,
62 % українців не бажають їхати за кордон на заробіт
ки. Цих людей умовно можна поділити на дві групи.
Перша — нечисленна, доволі інертні верстви населен
ня, яким не подобається жити в Україні, але вони не
наважуються змінити життя і шукати щастя на чужині.
Вони вважають, що держава повинна їм дати більше, ніж
тепер.
Друга група — це переважна більшість людей, яка
сподівається на зміни на краще у найближчому майбут
ньому. І вони працюють в цьому напрямку. Це свідчить,
що наше суспільство поступово позбавляється загаль
ної інфантильності і робить усе можливе, щоб жити в
Україні було краще [19].
Надзвичайно важливою соціальною проблемою тру
дових мігрантів є доля дітей заробітчан. Близько чоти
рьох мільйонів дітей живуть у сім'ях, де один із батьків,
а то і обидва працюють за кордоном [20].
Як наслідок, в Україні поповнюються і без того ши
рокі ряди дітейбезпритульників. Діти заробітчан ста
ли прикметою нашого часу, і їх називають втраченим
поколінням. Батьки, які виїжджають за кордон на за
робітки, порізному вирішують проблему дітей. В одних
за дитиною доглядає один із батьків, який залишився
вдома. Інші віддають дітей на піклування близьких чи
далеких родичів, сусідів. Деякі діти повністю залишені
на самоті. Всіх їх називають соціальними сиротами,
оскільки вони себе такими відчувають.
Сама ситуація, коли мама й тато далеко від дому,
негативно впливає на дитячу психіку. Школярі, неза
лежно від віку і від того, поїхали обидва батьки чи один
із них, можуть відставати у фізичному й розумовому
розвитку. А коли батьки поїхали більше ніж на рік, у
таких дітей спостерігаються також розлади розвитку,
як і в соціальних сиріт [20].
Польські експерти врахували критичний термін
відсутності одного з батьків — два роки. Після цього
дитина у віці 6—8 років відвикає від батька й матері і
починає відчувати себе сиротою. Такі діти частіше зай
маються крадіжками, вживають наркотики і алкогольні
напої, ніж її однолітки, яких виховують батьки [20].
Як справедливо стверджує Гирак Г., той, хто в ди
тинстві втрачає зв'язок з сім'єю, в майбутньому і сам не
завжди зможе створити повноцінну сім'ю [21].
Міжнародна міграція — процес неоднозначний.
Вона, звичайно, не визначається однією лише кількістю
позитивних і негативних аспектів. Фундаментальним є
якісний бік процесу, що дозволяє кожному громадяни
ну більшою чи меншою мірою реалізувати права люди
ни, вільно жити й працювати в тій країні, де він може
зробити більший внесок у світове виробництво і влас
ний добробут.

www.economy.in.ua

Неоднозначні наслідки міжнародної міграції і для
самих мігрантів. Крім можливих вигод від отримання
роботи, кращих умов праці та її оплати, мігранти несуть
і певні втрати, пов'язані з проблемами:
— переїзду і облаштуванням на новому місці;
— найму на роботу;
— оплати праці;
— тривалості й режиму робочого дня;
— отримання освіти і підвищення кваліфікації;
— отриманням пенсій, допомоги та інших форм со
ціального забезпечення;
— адаптації до нової культури, мови, клімату тощо;
— медичного страхування і обслуговування та ін.
Незважаючи на багато проблем, що виникають у
емігрантів тих чи інших країн, вигоди всетаки є кате
горією визначальною, а економічний аспект доміную
чим.
Право на еміграцію, вільне переміщення, вибір місця
проживання — це демократичне, цивілізоване право,
гарантоване Декларацією прав людини, прийнятою
ООН ще 1948 року, і багато українців його використо
вують.
ВИСНОВКИ
1. За даними статистики ООН, 232 млн осіб, або ко
жен тридцятий житель планети, проживає на території
не тієї країни, в якій народився. До 2050 року чисельність
мігрантів може досягти 405 млн чоловік.
Уряди багатьох країн в останні роки посилили ува
гу до проблем, як залучити в свої країни необхідні їм
категорії мігрантів, і водночас обмежити виїзд небажа
них. Це вплине на структуру й динаміку міжнародних
потоків.
2. В Україні з кожним роком зростає чисельність
мігрантів. На 1 січня 2017 року кількість працюючих і
тих, хто навчається за кордоном, досягла 10 млн осіб.
63 % людей працездатного віку з різних причин шука
ють можливості покинути країну. І це в основному люди
працездатного віку.
Кількість мігрантів, які вирішили не повертатись
в Україну, майже вдвічі вища серед людей віком 18—
29 років (таких 30 %), віком 45—65 — 16 %.
3. Роботодавці ЄС позитивно ставляться до на
пливу емігрантів з України і біженців з країн Афри
ки і Близького Сходу. Вони вважають вигідну замі
ну місцевих робітників приїжджими, оскільки запи
ти останніх щодо рівня заробітної плати і умов праці
значно нижчі. Таким чином, мігранти "демпінгують"
на ринку праці й можуть поступово витісняти місце
вих робітників із цілого ряду галузей економіки роз
винених країн.
4. Польща є однією з найбільш сприятливих країн
ЄС для працевлаштування українських заробітчан. Спо
стерігається тенденція до зростання їхньої чисельності.
За даними Державної агенції статистики, в країні офі
ційно працює близько 800 тисяч громадян України, а за
неофіційними даними їх понад мільйон. Проте в най
ближчі роки кількість українців, які бажають працюва
ти в Польщі, може скоротитись. Зростає кількість за
робітчан, які хочуть працювати в Німеччині, сканди
навських країнах, де заробітна плата в 2—3 рази вища,
ніж у Польщі.
Щоб заохочувати українців не тільки працювати в
Польщі, а й переїжджати туди родинами на постійне
місце проживання, політики країни обіцяють у найб
лижчі роки змінити закони, які стимулюватимуть ці про
цеси.
5. Сьогодні Україна є світовим донором робочої
сили, проте вона не має державної політики стосовно
трудових мігрантів. Досить часто українські трудові
мігранти або ті, хто має намір емігрувати, відчувають
ставлення до себе як до зрадників Батьківщини. Але
українці їдуть працювати в інші країни не за власним
бажанням, а під тиском обставин. І опиняються перед
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законами інших країн, чужою культурою, звичаями, без
підтримки, безправними, беззахисними, позбавленими
уваги і турботи своєї Батьківщини.
Жодна держава, зокрема й Україна, не повинна
віддавати величезний, безцінний людський потенціал так
легко, як це робить наша країна.
6. Щоб не стати жертвами шахраїв, українським за
робітчанам слід дотримуватись певних застережень, що
суттєво зменшить ризики їхнього працевлаштування в
країні тимчасового перебування.
7. Враховуючи негативні тенденції міграційних про
цесів в Україні, зменшення кількості працездатного на
селення, деякі області країни почнуть відчувати неста
чу трудових ресурсів і радітимуть мігрантам з Азії, Аф
рики та інших регіонів. Тому держава і бізнес повинні
вжити енергійних заходів зменшення процесу еміграції
за рахунок створення нових робочих місць, підвищення
рівня заробітної плати тощо.
8. В Україні, як і в багатьох країнах Східної Європи,
виникає занепокоєння зростання кількості безпритуль
них дітей, чиї батьки виїхали на заробітки. Діти потре
бують постійної матеріальної, фізичної, моральної, пси
хологічної підтримки. Такі діти часто відчувають себе
сиротами, можуть відставати від своїх однолітків у
фізичному й розумовому розвитку, частіше причетні до
крадіжок, вживання наркотичних препаратів, алкоголь
них напоїв, порушення громадського порядку тощо.
У коротко і середньостроковій перспективі чи
сельність мобільних сімей України зростатиме. Тому
Верховні Раді необхідно прийняти закон "Про зовніш
ню трудову міграцію", який гарантуватиме їхній захист
і права мігрантів та членів їхніх сімей.
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MODERN TENDENCIES IN MANAGEMENT OF FINANCIAL ACTIVITY OF BUSINESS ENTITIES

Стабільність фінансової системи України неможлива без ефективного управління фінансами суб'єктів
господарювання. Сучасні умови функціонування суб'єктів господарювання визначають необхідність
реалізації таких напрямів фінансової політики, які забезпечать підвищення ефективності господарської
діяльності на основі відображення взаємозв'язку "платоспроможність — ліквідність — прибутковість".
В статті обгрунтовано сучасні напрями удосконалення фінансової діяльності суб'єктів господарювання
на основі методичного підходу, який включає формування умов надання комерційних кредитів та визнаL
чення допустимого обсягу портфеля дебіторської заборгованості, моніторинг його складових портфеля
дебіторської заборгованості; розробку змін умов кредитування покупців; аналіз та планування грошоL
вих потоків; обгрунтування величини залишків грошових коштів; забезпечення раціонального викорисL
тання тимчасово вільних грошових коштів та здійснення поточних фінансових інвестицій; оцінку вплиL
ву управління дебіторською заборгованістю, грошовими коштами та поточними фінансовими інвестиL
ціями на ліквідність, платоспроможність, прибутковість суб'єкта господарювання.
Stability of the financial system of Ukraine is impossible without effective management of finances of business
entities. Modern conditions of functioning of economic entities determine the need for realization of such areas
of financial policy, which will ensure increase of efficiency of economic activity on the basis of reflection of the
relationship "solvency — liquidity — profitability". The article substantiates modern directions of improvement
of financial activity of business entities on the basis of a methodical approach, which includes the formation of
conditions for the provision of commercial loans and the definition of the allowable volume of the portfolio of
receivables, monitoring of its components of the receivables portfolio; development of changes in terms of lending
to customers; analysis and planning of cash flows; justification of the amount of cash balances; provision of
rational use of temporarily free funds and implementation of current financial investments; assessment of the
impact of management of accounts receivable, cash and current financial investments on liquidity, solvency,
profitability of the entity.

Ключові слова: фінансова діяльність, суб'єкт господарювання, управління, платоспроможність,
ліквідність, прибутковість.
Key words: financial activity, business entity, management, solvency, liquidity, profitability.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінанси суб'єктів господарювання є основою фінан
сової системи держави, оскільки впливають на фінан
сове становище країни в цілому. Ефективність діяль
_____________________________________

ності вітчизняних суб'єктів господарювання багато в
чому залежить від повної та своєчасної мобілізації
фінансових ресурсів та їх оптимального використання
для забезпечення процесу розширеного виробництва та

1
Роботу виконано в межах фундаментальної науководослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру
мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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збільшення виробничих фондів. Отже, актуальним пи
танням сьогодення є сучасне, адекватне ринковій еко
номіці управління фінансовою діяльністю суб'єктів гос
подарювання.
Фінансова діяльність займає важливе місце в орга
нізації управління на підприємствах. Від неї багато в
чому залежить своєчасність та повнота фінансового за
безпечення виробничогосподарської діяльності та роз
витку суб'єктів господарювання, виконання фінансових
зобов'язань перед державою та іншими контрагентами.
Проте в сучасних умовах необхідно шукати найбільш
ефективні шляхи вдосконалення управління фінансовою
діяльністю вітчизняних суб'єктів господарювання. Дієві
механізми реалізації фінансової діяльності суб'єктів
господарювання є потужним елементом розвитку краї
ни. Тому розробка ефективних підходів до реалізації
фінансової діяльності вітчизняними суб'єктами госпо
дарювання повинна базуватися на досвіді ефективної
вітчизняної та зарубіжної науки і практики та врахову
вати специфіку функціонування та вимоги вітчизняно
го законодавства. В сучасних умовах основними напря
мами реалізації фінансової діяльності вітчизняних
суб'єктів господарювання має стати узгоджена оптимі
зація обсягів поточної дебіторської заборгованості,
грошових коштів, поточних фінансових інвестицій та
оцінка впливу ключових критеріїв управління ними на
їх платоспроможність, ліквідність, прибутковість
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвитку теорії та практики реалізації фінансової
діяльності суб'єктів господарювання присвячені праці
І.О. Бланка, М.Д. Білик, Є.Ф. Брігхема, Р. Брейлі, Ван
Хорна, Зви Боди, В.Е. Леонтьєва, С. Майєрса, А.М. Под
дєрьогіна, С. Росса, І.Я. Чугунова, А. Шапіро, Є.І. Шо
хіна.
Зважаючи на численні здобутки вітчизняних нау
ковців, сучасні умови функціонування вітчизняних
суб'єктів господарювання визначають необхідність
реалізації таких напрямів фінансової діяльності, які за
безпечать підвищення ефективності господарської
діяльності на основі відображення взаємозв'язку "пла
тоспроможність — ліквідність — прибутковість".
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Завданнями дослідження є обгрунтування сучасних
напрямів удосконалення фінансової діяльності суб'єктів
господарювання на основі взаємозв'язку платоспро
можність — ліквідність — прибутковість, що забезпе
чить підвищення ефективності їх функціонування.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Фінансова діяльність — це діяльність, спрямована на
забезпечення суб'єктів господарювання фінансовими
ресурсами, досягнення ними визначених цілей еконо
мічного та соціального розвитку. Фінансова діяльність
зумовлює зміни як обсягу, так і складу власного та за
лученого капіталів суб'єктів господарювання.
Поточними завданнями фінансової діяльності є за
безпечення дієвого управління оборотними активами,
які дозволять вчасно задовольняти не тільки поточні
зобов'язання, інші платіжні потреби, але й забезпечать
поточні економічні вигоди, шляхом ефективного управ
ління дебіторською заборгованістю, грошовими кошта
ми та поточними фінансовими інвестиціями), взаємо
зв'язок яких наведено на рисунку 1.
До завдань управління грошовими коштами слід
віднести: забезпечення достатності грошових коштів;
формування збалансованості в надходженні та викори
станні грошових коштів; ефективність використання і
надходження грошових коштів; аналіз та облік руху
грошових коштів; прогнозування надходжень та вико
ристання грошових коштів; оптимізація залишку грошо
вих коштів; забезпечення своєчасної трансформації
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залишку грошових коштів у поточні фінансові інвестиції
та їх зворотня трансформація для поповнення залишку
грошових коштів.
До завдань управління залишками грошових коштів
та поточними фінансовими інвестиціями доцільно відне
сти: дослідження обсягів дебіторської заборгованості;
обгрунтування оптимальної величини дебіторської за
боргованості; встановлення раціональних умов та форм
розрахунків з покупцями; контроль співвідношення де
біторської та кредиторської заборгованостей; аналіз
впливу на обсяги грошових коштів.
З метою створення відповідних умов для забезпе
чення платоспроможності, ліквідності та прибутковості
суб'єктів господарювання доцільним є розробка відпо
відного методичного підходу. Основними його складо
вими мають бути:
1. Формування умов надання комерційних кредитів
та визначення допустимого обсягу портфеля дебіторсь
кої заборгованості.
2. Моніторинг складових портфеля дебіторської
заборгованості та структурування її за термінами по
гашення.
3. Розробка змін умов кредитування покупців з ме
тою збільшення обсягів продажу.
4. Аналіз та планування грошових потоків.
5. Обгрунтування величини залишків грошових
коштів.
6. Забезпечення раціонального використання тим
часово вільних грошових коштів та здійснення поточ
них фінансових інвестицій.
7. Оцінка впливу управління дебіторською заборго
ваністю, грошовими коштами та поточними фінансови
ми інвестиціями на ліквідність, платоспроможність, при
бутковість суб'єкта господарювання.
Сучасні тенденції функціонування вітчизняної еко
номіки свідчать про те, що умови кредитування покупців
є досить важливим фактором, який визначає обсяги
отриманих суб'єктами господарювання доходів. У цьо
му напрямі важливим є аналіз платоспроможності та
ліквідності покупців, який надасть можливість суб'єкту
господарювання прийняти рішення про доцільність про
дажу лише за передплатою, або навпаки — про мож
ливість надання комерційного кредиту, який відобра
зить для окремих покупців строки оплати, обсяги зни
жок за своєчасність оплати, терміни дії знижок. Рішен
ня про ліквідність та платоспроможність потенційного
покупця доцільно приймати з урахуванням тенденцій
змін показників ліквідності та обов'язковим порівнян
ням отриманих значень коефіцієнтів ліквідності з відпо
відними показниками господарської діяльності.
Аналізуючи існуючі підходи до визначення допус
тимого обсягу дебіторської заборгованості, їх можна
поділити на 2 напрями, ті, що базуються на розрахунку
необхідної суми оборотного капіталу, яка направляєть
ся в дебіторську заборгованість за день [1, с. 356; 9, с.
110] та ті, що передбачають розрахунок граничного роз
міру дебіторської заборгованості за рік [2, с. 26]. Наве
дені підходи передбачають розрахунок допустимого
обсягу дебіторської заборгованості на основі коефіці
єнта собівартості продукції або на основі маржиналь
ного доходу.
Але, національні стандарти (положення) бухгал
терського обліку свідчать про те, що до собівартості
реалізованої продукції не відносяться адміністративні
витрати та витрати на збут [3; 4]. Тому річний макси
мальнодопустимий обсяг дебіторської заборгованості
(ОДЗмакс.) доцільно розраховувати на основі такої фор
мули:
О ДЗ макс . = ОР пр ⋅ К п / в ⋅ (ПК + ППК )
(1),
де ОР пр. — плановий обсяг реалізації;
Кп/в — коефіцієнт повних;
ПК — середній період надання кредиту покупцям;
ППК — середній період прострочки за наданим кредитом.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Моніторинг складових портфеля дебіторської
заборгованості та структурування її за термінами
погашення включає контроль за поточним обсягом
дебіторської заборгованості, відслідковування об
сягів дебіторської заборгованості всіх покупців за
термінами погашення, виявлення дебіторів з найб
ільшим обсягом простроченої дебіторської забор
гованості, розробку негайних заходів в управлінні
дебіторською заборгованістю. Для цього необхід
но щомісяця розраховувати поточний обсяг дебі
торської заборгованості та зміну питомої ваги де
біторської заборгованості за різними термінами
погашення.
Узагальнюючи точки зору різних економістів [5,
с. 348; 6, с. 588; 7, с. 835; 8, с. 512], розроблено ав
торський підхід до оцінки зміни в кредитній по
літиці.
Порядок оцінки змін в кредитній політиці су
б'єкта господарювання може відбуватися у випад
ках:
— при переході від передплати до продажу в кре
дит;
— при подовженні строків кредитування;
— при наданні знижок за дострокову оплату.
Процедура оцінки змін у кредитній політиці су
б'єкта господарювання може базуватися на такому
інструментарії:
1. За умови переходу від передплати до продажу
в кредит:
1. МД 1 = (Ц − ЗВ ) ⋅ К 1
(2),
де Ц — ціна одиниці продукції, грн;
ЗВ — змінні витрати на одиницю, грн;
К1, К2 — кількість проданих одиниць відповідно
до і після змін, од.;
2. МД 2 = (Ц − ЗВ ) ⋅ К 2
(3),
МД1, МД2 — маржинальний дохід відповідно до
і після змін у кредитній політиці суб'єкта господа
рювання, грн
(4),
3. ΔМД = МД2 − МД1
де: ΔМД — додатковий маржинальний дохід, грн.
4. В

ОП

=

Δ МД
С %
100

(5),

де С% — дохідність за недоотриманими грошо
вими коштами, %.
(6).
5. ВЗКП = (Ц ⋅ К1) + (ЗВ⋅ ΔК)
6. ВУК = ВОП − ВЗКП
(7),
де: ВОП — поточна оцінка вигоди, грн
(8),
7. В ОП > ВЗ КП
рішення приймається, оскільки зростання прода
жу компенсує відстрочку платежів.
2. За умови подовження строків кредитування:
(9),
1. ΔМД = (Ц − ЗВ ) ⋅ ΔК
де: ΔК — кількість додатково проданих одиниць,
од.
Δ ВР
2. Δ ДЗ =
(10),
К 2ДЗ
де: ΔДЗ — додатковий обсяг дебіторської забор
гованості пов'язаний із новим продажем, грн.
ЗВ
⋅ Δ ДЗ
3. І 2 =
(11).
Ц
ВР 1
4. ДЗ 1 =
(12),
К 1ДЗ
де: К 1ДЗ, К 2ДЗ — коефіцієнт оборотності дебіторсь
кої заборгованості відповідно до і після змін у кре
дитній політиці, обороти.
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5. ДЗ

2

=

ВР
К

1
ДЗ
2

(13),

де ДЗ 1, ДЗ 2 — обсяг дебіторської заборгованості
до і після змін в кредитній політиці, грн.
6. І 1 = ДЗ 2 − ДЗ 1
(14),
де: І1, І2 — інвестиції в додаткову дебіторську за
боргованість, пов'язані відповідно з першочергови
ми та новими обсягами продажів, грн.
7. І з = І 2 + І 1
(15),
де Із — загальні інвестиції в дебіторську забор
гованість, грн.
8. П = С % ⋅ І З
(16),
де П — прийнятний прибуток додаткових інвес
тицій, грн.
9. В УК = Δ МД − П
(17),
де: ВУК — вигода (втрати) суб'єкта господарюван
ня при зміні умов кредитування.
10. ΔМД>П
(18),
рішення приймається, оскільки прибуток від до
даткового продажу перевищує прибуток на основі
потрібної дохідності інвестицій в додаткову дебі
торську заборгованість.
3. За умови надання знижок за дострокову опла
ту:
ВР 1
(19).
1. ДЗ 1 =
К 1ДЗ
2. ДЗ

2

=

ВР
К

1
ДЗ
2

(20).

3. Δ І ДЗ = ДЗ 1 − ДЗ 2
(21).
4. ВЗКП = З ⋅ П % ⋅ ВР1
(22),
де: ВЗКП — витрати, пов'язані із прийняттям
рішень, грн;
З — знижка, %;
П% — частка покупців, які бажають отримати
знижку, %;
ВР 1, ВР 2 — виручка від реалізації, грн.
(23),
5. Е = С % ⋅ Δ І ДЗ
Е — економія з врахуванням альтернативних вит
рат, грн.
(24),
6. В УК = Е − В ЗКП
де: ΔІДЗ — скорочення інвестицій в дебіторську
заборгованість, грн.
(25),
7. Е> ВЗКП
рішення приймається, оскільки економія, отримана
завдяки прискоренню інкасації дебіторської заборго
ваності перевищує витрати, які матиме підприємство у
разі надання покупцям знижки за прискорення розра
хунків за боргами.
Поряд з дебіторською заборгованістю для за
безпечення достатнього рівня ліквідності, платос
проможності, прибутковості в межах удосконален
ня напрямів управління фінансовою діяльністю
суб'єктів господарювання має вирішуватися комп
лекс завдань, які зумовлю ють виділення в уп
равлінні грошовими коштами двох об'єктів опера
тивних управлінських рішень. З одного боку, гро
шові по то ки, а з і ншог о — залишки г ро шо вих
коштів.
Під управлінням грошовими потоками слід ро
зуміти сукупність способів і прийомів реалізації
управлінських рішень пов'язаних з формуванням і
використанням грошових коштів у процесі здійс
нення господарської діяльності, і що направлені на
забезпечення постійної ліквідності, платоспро
можності та прибутковості суб'єкта господарю
вання.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
У діяльності суб'єктів господарювання можуть
виникати такі ситуації, пов'язані з грошовими по
токами: 1) рівновага вхідних та вихідних грошових
потоків; 2) перевищення вихідного грошового по
то ку над вхі дним (виникає дефі цит г ро шо вих
коштів); 3) перевищення вхідного грошового пото
ку над вихі дним (виникає надлишо к гро шо вих
коштів).
Для отримання обгрунтованих висновків про
грошові потоки в процесі аналізу необхідно оціни
ти обсяги грошових потоків за звітний період та
основні їх елементи, визначити основні джерела
формування грошових коштів, встановити зв'язок,
який існує між грошовими коштами підприємства
та фінансовим результатом діяльності, обгрунту
вати достатність грошових коштів у звітному пер
іоді, розрахувати обсяг чистого грошового пото
ку на кінець звітного періоду, визначити можли
вості погашення першочергові зобов'язання, роз
робити рекомендації щодо прогнозування грошо
вих потоків суб'єкта господарювання на плановий
період.
Прогнозування надходжень грошових коштів за
певний період починається із прогнозування обсягів
реалізації продукції та, на їх основі, надходжень від
погашення дебіторської заборгованості. Прогнозо
вані показники обсягів реалізації слід розрахову
вати на основі аналізу стану ринку, статистичних
даних господарської діяльності, маркетингових
досліджень, наявних виробничих та фінансових по
тужностей. Прогноз надходжень від погашення де
біторської заборгованості за реалізовану продук
цію здійснюється на основі статистичної інформації
про класифікацію дебіторської заборгованості за
термінами погашення та розраховується шляхом
визначення частки обсягу реалізації даного періо
ду, яка буде оплачена саме в цьому періоді, і част
ки, яка буде оплачена в наступних періодах. Як на
слідок, розроблені прогнози вхідних та вихідних
г р о ш о ви х по то к і в , д о з во л ят ь о б г ру нту ва ти
мінімально величини залишку грошових коштів, яка
необхідна та оцінити можливості здійснення поточ
них фінансових інвестицій.
За умови використання тимчасово вільного за
лишку грошових коштів важливим є вивчення про
позиції на фінансовому ринку щодо можливостей
здійснення поточних фінансових інвестицій, відбір
найбільш прийнятних шляхів здійснення короткост
рокових фінансових вкладень, проведення оцінки
доходності поточних фінансових інвестицій, обгрун
тування ступеню ризику за поточними фінансовими
інвестиціями, формування по ртфеля по то чних
фінансових інвестицій.
За умови перетворення поточних фінансових
інвестицій на грошові кошти, важливим є упорядку
вання наявних у суб'єкта господарювання поточних
фінансових інвестицій за термінами погашення та
рівнем доходності, розрахунок доходності поточних
фінансових інвестицій із врахуванням термінів пога
шення, оцінка доцільності перетворення окремих
фінансових інвестицій на грошові кошти.
Останній напрям розробленого підходу до реа
лізації фінансової політики суб'єкта господарюван
ня полягає в обгрунтуванні отриманої інформації
на попередніх етапах та оцінці впливу ефективності
управління дебіторською заборгованістю, грошови
ми коштами, поточними фінансовими інвестиціями
на показники ліквідності, платоспроможності, при
бутковості. При цьому слід обов'язково враховува
ти те, що не можливо зробити точну оцінку, аналі
зуючи значення окремих показників. Для більш точ
ної оцінки потрібно порівнювати отриманні показ
ники в динаміці та проводити взаємозв'язки між
ними. Для прийняття обгрунтованих фінансових

14

рішень пропонується керуватися такими правила
ми:
1. Обсяги дебіторської заборгованості слід по
рівнювати з обсягами продажу. Якщо зменшення
обсягів дебіторської заборгованості супровод
жується зростанням обсягів продажу або обсяги де
біторської заборгованості зростають із збільшен
ням обсягів продажу, це характеризує позитивні
тенденції. Збільшення обсягів дебіторської забор
гованості із зменшенням обсягів продажу свідчать
про неефективну політику інкасації боргів. Якщо
зменшення дебіторської заборгованості відбуваєть
ся за рахунок скорочення обсягів продажу, це
свідчить про зниження ділової активності. У цьому
випадку фінансова політика має бути спрямована на
удосконалення механізму надання комерційних
кредитів.
2. Обсяги продажу слід порівнювати з часткою
в них дебіторської заборгованості. Якщо питома
вага дебіторської заборгованості в обсязі про
дажів зростає, це свідчить про невиконання покуп
цями зобов'язань та вимагає більш жорстких умов
надання комерційних кредитів. Якщо частка дебі
торської заборгованості зменшується в обсягах
продажів, це відображає покращення умов робо
ти з покупцями.
3. Період погашення дебіторської заборгованості
слід порівнювати з періодом погашення кредиторсь
кої заборгованості. Якщо тривалість погашення де
біторської заборгованості не перевищує тривалості
по г ашення кредито рсь ко ї заб о рг о вано сті , це
свідчить про позитивні моменти в господарській
діяльності. Якщо ж спостерігається тенденція до
подовження строків погашення дебіторської забор
гованості порівняно з незмінними строками погашен
ня кредиторської, то суб'єкту господарювання не
обхідно приділити увагу політиці інкасації заборго
ваності.
4. Коефіцієнт простроченої дебіторської за
боргованості по кожному дебітору слід порівню
вати з обсягами їх простроченої заборгованості за
термінами погашення та з обсягами дебіторської
заборгованості. Це дозволить відслідкувати дебі
торів з найбільшим обсягом простроченої дебі
торської заборгованості, виявити, який термін не
погашення у кожного дебітора займає найбільшу
питому вагу, та розробити заходи по інкасації де
біторської заборгованості щодо конкретного де
бітора. Порівняння динаміки коефіцієнта простро
ченої дебіторської заборгованості з динамікою
обсягів дебіторської заборгованості дозволить
оцінити якості управління цією складовою оборот
них активів.
5. Період перебування капіталу в грошових кош
тах потрібно порівнювати з обсягом прострочених
платежів суб'єкта господарювання. Якщо період пе
ребування капіталу в грошових коштах зменшуєть
ся, і у суб'єкта господарювання не існує простро
чених платежів, це свідчить про раціональне управ
ління грошовими коштами та збалансованість гро
шових потоків. Якщо ж період перебування капіта
лу у грошових коштах зменшується, а прострочені
платежі зростають, це свідчить про нестачу грошо
вих коштів.
6. К оефіцієнт рентабельності використання
віль них г рошо вих ко штів у коро тко строко вих
фінансових вкладеннях слід порівнювати з обсягом
поточних фінансових інвестицій. Якщо такий показ
ник зростає із збільшенням обсягів поточних фінан
сових інвестицій, це характеризує позитивні тен
денції в управлінні грошовими коштами та поточ
ними фінансовими інвестиціями. Якщо обсяги по
точних фінансових інвестицій зростають, а значен
ня ко ефі ц і єнта рентаб ель но с ті вик о риста ння
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вільних грошових коштів в короткострокових фі
нансових вкладеннях знижується, необхідно пере
глянути процедури використання тимчасововіль
них грошових коштів.
7. Коефіцієнт швидкої ліквідності слід порівню
вати з динамікою питомої ваги простроченої дебі
торської заборгованості. Якщо значну частку обо
ротних ліквідних активів становить дебіторська за
б о рг о ва ні сть , яку в час но не п о г а ша ю ть , то
співвідношення між оборотними ліквідними актива
ми та поточними зобов'язаннями повинно бути
більшим, ніж нормативне значення (нормативне
значення 0,7—1).
8. Коефіцієнт швидкої ліквідності слід порівню
вати з динамікою питомої ваги грошових коштів і по
точних фінансових інвестицій. Якщо більшу частку
займають грошові кошти та поточні фінансові інвес
тиції, то значення коефіцієнта швидкої ліквідності
може бути меншим за нормативне (нормативне зна
чення 0,7—1).
9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності слід по
рівнювати з коефіцієнтом ліквідності грошових по
токів. Чим більша величина коефіцієнта абсолютної
ліквідності, тим вища гарантія погашення короткос
трокових зобов'язань наявною готівкою. Норматив
не значення коефіцієнта абсолютної ліквідності
складає 0,2. Однак і при невеликому його значенні
суб'єкт господарювання є платоспроможним, якщо
забезпечує збалансованість грошових потоків. За
умови, коли коефіцієнт ліквідності грошових потоків
набуває значення не менше одиниці, навіть при низь
кому коефіцієнті абсолютної ліквідності, це свідчить
про ефективне управління грошовими коштами. Пе
ревищення значення коефіцієнту ліквідності грошо
вих потоків одиниці може свідчити про неефективне
використання грошових коштів, хоча при цьому ко
ефіцієнт абсолютної ліквідності буде збільшувати
ся.
На о снові представлених правил можливою
стає кількісна оцінка ефективності реалізації на
прямів фінансової політики суб'єкта господарю
вання.
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FINANCIAL POLICY IN THE CONDITIONS OF INSTITUTIONAL ECONOMY

Фінансова політика держави забезпечує високий рівень соціальноLекономічного розвитку та є клюL
човим елементом, складовою загальнодержавної економічної політики. Статтю присвячено аналізу тенL
денцій розвитку фінансової політики України в умовах інституційної економіки, виокремленню проблем,
що впливають на рівень реалізації фінансової політики та визначенню пріоритетних завдань у подальL
шому її розвитку. У статті проаналізовано питому вагу державних видатків у валовому внутрішньому
продукті країни; динаміку доходів та видатків Зведеного бюджету України та питому вагу державного та
гарантованого боргу у валовому внутрішньому продукті України.
The state's financial policy provides a high level of socioLeconomic development and is a key element of the
national economic policy. The article is devoted to the analysis of trends in the development of financial policy
of Ukraine in the conditions of the institutional economy, the identification of problems that affect the level of
implementation of financial policy and the definition of priority tasks in the future of its development. The article
analyzes the share of government expenditures in the gross domestic product of the country; the dynamics of
incomes and expenditures of the Consolidated Budget of Ukraine and the specific weight of the state and
guaranteed debt in the gross domestic product of Ukraine.
Ключові слова: фінансова політика, інституційна економіка, бюджетна політика, валовий внутрішній
продукт, видатки, доходи, державний борг, гарантований борг.
Key words: financial policy, institutional economy, fiscal policy, gross domestic product, expenditures, incomes,
state debt, guaranteed debt.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток суспільних відносин потребує злагоджених
дій усіх гілок влади всередині країни, гармонійного поєднан
ня економічних механізмів та вдосконалення соціальних
процесів, забезпечення їхнього ефективного функціонуван
ня з метою досягнення стратегічних цілей. На цьому шляху
ключову роль відіграє фінансова політика держави, яка є
втіленням інтересів населення, суб'єктів господарювання,
інвесторів, органів влади усіх рівнів тощо.
Держава, формуючи та реалізовуючи фінансову полі
тику, концентрує увагу суб'єктів господарювання пере
дусім на створенні фінансових ресурсів, їх ефективному
розподілі та використанні. Здійснення фінансової політи
ки держави спрямовується на забезпечення високого рівня
соціальноекономічного розвитку. Ця політика є ключо
вим елементом, складовою загальнодержавної економіч
ної політики. У ній визначаються джерела наповнення
фінансових ресурсів, напрями їх використання відповідно
до пріоритетів розвитку економіки та формується систе
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ма ефективного управління фінансами для стимулювання
за допомогою фінансових інструментів соціальноеконо
мічних процесів [1].
Досвід розвинутих країн показує, що ефективна фінан
сова політика є вагомим інструментом забезпечення со
ціальноекономічного розвитку країни. Проведення недо
статньо обгрунтованих тактичних заходів і відсутність чіткої
стратегії розвитку, відрив фінансової політики від фактич
ного стану справ у економіці та соціальній сфері свідчать
про її неузгодженість із сучасними реаліями. Пошук
найбільш дієвих інструментів та механізмів формування
ефективної фінансової політики стає першочерговим вик
ликом в умовах постійної мінливості зовнішнього середо
вища, що нині відбуваються у вітчизняній економіці.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження теоретичних і практичних аспектів фінан
сової політики знайшли своє відображення у працях таких

1
Роботу виконано в межах фундаментальної науководослідної роботи (№ 645/20 "Архітектоніка фінансової системи як інстру
мент суспільного розвитку" 0117U000506).
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Питома вага державних видатків у валовому внутрішньому продукті в країнах з розвинутою
та трансформаційною економікою у 2007—2016 роках, %
КРАЇНА
Бельгія
Болгарія
Великобританія
Греція
Данія
Іспанія
Італія
Естонія
Латвія
Литва
Нідерланди
Німеччина
Норвегія
Польща
Румунія
Україна
Фінляндія
Швейцарія
Швеція

2007
48,4
33,7
42,9
45,1
49,8
38,3
47,6
33,6
36,2
34,3
43
44,7
40,8
44,8
35,2
17,98
48,3
32,2
51,3

2008
48,2
37,4
42,8
47,1
49,6
38,9
46,8
34,1
34,1
35,3
42,5
42,8
41,4
43,1
38,2
19,24
46,8
31
49,7

2009
50,3
36,9
46,6
50,8
50,5
41,1
47,8
39,7
37,3
38,1
43,6
43,6
40,2
44,5
38,8
19,74
48,3
31,2
50,3

2010
54,1
39,5
49,6
54,1
56,8
45,8
51,2
46,1
43,7
44,9
48,2
47,6
46,1
45,3
40,9
20,86
54,8
33,1
53,1

РОКИ
2011
2012
53,3
54,4
36,7
34,1
48,8
46,9
52,5
54,2
57,1
56,8
45,6
45,8
49,9
49,1
40,5
37,4
44,8
39,1
42,3
42,5
48,2
47
47,3
44,7
45
43,8
45,6
43,6
39,6
39,1
18,12
19,25
54,8
54,4
32,9
32,9
51,2
50,5

2013
55,8
34,7
46,8
55,3
58,3
48
50,8
39,1
37,2
36,1
47,1
44,5
42,9
42,6
37,1
19,77
56,2
33,3
51,7

2014
55,6
37,6
45
62,1
56,5
45,1
51
38,3
37
35,6
46,4
44,5
44
42,4
35,2
19,44
57,5
34
52,4

2015
55,1
42,1
43,9
50,7
56
44,5
51,2
38
37,5
34,8
46,2
44,3
45,6
42,2
34,3
20,35
58,1
33,7
51,7

2016
53,9
40,2
43,2
55,3
55,7
43,3
50,5
39,5
37,2
35,1
44,9
43,9
48,5
41,5
35,5
24,21
58,3
33,6
50,4

Джерело: побудовано за даними [9; 10].

вітчизняних вчених, як: О. Василик, В. Гейць, І. Запатріна,
І. Лютий [2], В. Федосов, І. Чугунов [3], С. Юрій та інші.
Не зважаючи на високі здобутки у дослідження вітчиз
няних та закордонних науковців, державна фінансова пол
ітика не може визначатися раз і назавжди, на сучасному
етапі розвитку вітчизняної економіки вона повинна бути
гнучкою та коригуватися у відповідь на зміни зовнішніх та
внутрішніх факторів.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою проведення дослідження є аналіз тенденцій роз
витку фінансової політики України в умовах інституційної
економіки та визначення пріоритетних напрямів її розвит
ку.
ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою сучасного етапу розвитку економіки України
є ефективна фінансова політика, яка безпосередньо випли
ває з моделі економічного розвитку держави. Сучасні мо
делі, які використовуються в країнах з трансформаційною
та розвинутою економікою, є тим фундаментом, який виз
начає особливості їх економічної політики та розподіл і пе
рерозподіл фінансових ресурсів на макро та мікрорівні.
Фінансова політика — динамічне явище. Як зазначив П.
Юхименко, з позицій сучасних критеріїв аналізу, весь істо
ричний процес її формування і зміни не можна подавати од
нозначно — як розвиток по висхідній або як розвиток цик
лічного характеру. Він має складніший характер, що викли
кано змінами цілей економічної політики, впливом зовнішніх
умов і чинників, які загрожують зміною геополітичного ста
новища України [4, с. 102].
Фінансова політика є особливою сферою діяльності, що
спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціо
нальний розподіл та використання для забезпечення сталого
розвитку країни. Основними завданнями фінансової пол
ітики є пошук нових можливостей формування та ефектив
ного розподілу фінансових ресурсів, організація регулюван
ня й стимулювання економічних і соціальних процесів
фінансовими методами, формування дієвого механізму
фінансового управління.
Метою фінансової політики є забезпечення рівня опти
мізації розподілу ВВП, який би сприяв зростанню економі
ки та покращенню добробуту громадян. Тобто ця політика
в класичному розумінні завжди має чіткий вектор дій, а її
реалізація — це компроміс між можливостями й потребами
національної економіки.
Пріоритетними заходами державної фінансової політи
ки, які реалізуються у країнах з розвинутою на трансфор
маційною економікою є підвищення фіскальної ефектив
ності податкової системи, удосконалення системи управлі
ння державними фінансами, підвищення дієвості механіз
му середньострокового бюджетного планування та прогно
зування, зниження показників структурного дефіциту бю
джету та державного боргу, оптимізація видаткової части
ни бюджету [5].
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Сучасна фінансова політика — це сукупність цілеспря
мованих державних заходів щодо формування й ефектив
ного використання фінансових ресурсів країни, які містять
у собі ресурси її окремих регіонів, секторів економіки,
підприємств і домогосподарств, для забезпечення стабіль
ного соціальноекономічного розвитку на основі викорис
тання відповідних фінансових і монетарних важелів та ство
рення відповідного інституційного середовища, котрі спри
яють реалізації цієї політики [6]. Лише за умови спрямова
ності фінансової політики на забезпечення умов для роз
витку економіки та нарощування фінансових ресурсів краї
ни, можливе задоволення зростаючих потреб соціальної
сфери й державного управління, процвітання країни в май
бутньому.
На сучасному етапі розвитку економічної системи, ме
ханізм формування виваженої та дієвої фінансової політи
ки знаходиться в процесі інституційних перетворень, що
обумовлено потребами вирішення основних питань соціаль
ноекономічного розвитку країни. Вітчизняній фінансовій
політиці характерні структурні вдосконалення інституцій
ної системи та адаптація до внутрішніх та зовнішніх тен
денцій трансформаційного економічного середовища.
Основу фінансової політики становить бюджетна полі
тика, яка пов'язана насамперед із формуванням та виконан
ням бюджетів усіх рівнів. Економічна нестабільність і спад
виробництва негативно впливають на формування доходів
та фінансування видатків бюджету [7].
Для визначення напряму впливу державних видатків на
економічне зростання в економічній теорії використовуєть
ся закон Вагнера, який у сучасному трактуванні набуває
такого змісту: зростання валового внутрішнього продукту
супроводжується прискореним зростанням державних вит
рат [8, с. 6]. Отже, основним показником, який відображає
значущість державних видатків як фактору економічного
зростання, є частка відповідних видатків у ВВП. Той факт,
що питома вага державних видатків у ВВП і їхня структура
в різних країнах значно відрізняються, відбиває ступінь важ
ливості виконання покладених на державу функцій. Пито
му вагу державних видатків у валовому внутрішньому про
дукті в країнах з розвинутою та трансформаційною еконо
мікою наведено у таблиці 1.
Як видно із даних, наведених у таблиці 1, питома вага
середнього показника державних видатків у ВВП країн євро
пейського співтовариства коливається в межах від 31,0 (у
2008 році у Швейцарії) до 58,3% (у 2016 році у Фінляндії),
що свідчить про високий рівень централізації державних
видатків. Домінуючими тут є соціальні видатки, що є на
слідком соціальної переорієнтації економічної системи
країн з розвинутою та трансформаційною економікою.
За даними таблиці 1, питома вага видатків державного
бюджету України у валовому внутрішньому продукті є най
нижчою серед країн з трансформаційною та розвинутою
економікою, отже структура державних видатків не справ
ляє позитивного впливу на соціальноекономічний розви
ток України, оскільки спостерігається обернена залежність
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Рис. 1. Динаміка доходів та видатків Зведеного бюджету України у валовому внутрішньому продукті
у 1996—2016 роках, %
Джерело: розраховано за даними Міністерства фінансів України [10].

між макроекономічними показниками. Для України харак
терний негативний вплив нарощування державних видатків
на динаміку економічного зростання: збільшення держав
них витрат на 1% супроводжується скороченням ВВП (при
зростанні обсягу державних видатків на 1% відбувається
зниження ВВП на 0,09%).
Проблема оптимізації рівня державних видатків є од
нією з основних для сучасної економічної теорії та практи
ки, оскільки зміна обсягів і структури державних видатків
спричиняє зміну сукупного попиту в економіці та істотно
впливає на змістовні характеристики економічної системи
(конкуренція, ефективність, ступінь впровадження ринко
вих механізмів та інші). Так, зростання видаткової частини
державного бюджету України в цілому сприяє підвищенню
економічної активності, оскільки є фінансовим джерелом
її обслуговування, однак лише до певної міри. Економічно
необгрунтовані високі обсяги державних видатків є занад
то обтяжливими для економіки нашої країни.
Державний бюджет є важливим інструментом фінансо
вого регулювання економіки, збалансованість та тривалість
економічних циклів є необхідними передумовами для
підтримки стійкого економічного зростання [11, с. 54].
Бюджетна політика, як зазначається в ст. 10 Господарсь
кого кодексу України, виступаючи частиною основних на
прямів економічної політики, що визначаються державою,
спрямовується на оптимізацію та раціоналізацію формуван
ня доходів і використання державних фінансових ресурсів,
підвищення ефективності державних інвестицій у економі
ку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у
сфері міжбюджетних відносин, регулювання державного
боргу та забезпечення соціальної справедливості при пере
розподілі національного доходу [12].
На процес формування видаткової частини бюджету,
яка є одним з основних елементів системи бюджетного ре
гулювання, впливає дохідна частина бюджету та показник
дефіциту (профіциту) бюджету. Завданнями держави в умо
вах економічного спаду є не тільки підтримка державних ви
датків на постійному рівні, а по можливості їх збільшення.
Основне призначення системи державних доходів — ство
рення надійної фінансової бази для забезпечення фінансо
вої діяльності держави.
Динаміку доходів та видатків зведеного бюджету Украї
ни у валовому внутрішньому продукті за період 1996—
2016 років наведено на рисунку 1.
Складним та важливим завданням формування ефек
тивної фінансової політики є забезпечення принципу зба
лансованості бюджету, згідно з яким повноваження на
здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу над
ходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. Дані
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рисунка 1 свідчать про необхідність структурних заходів
щодо оптимізації складу видатків бюджету, оскільки наве
дена динаміка показників показує незбалансованість дохі
дної та видаткової частин бюджету.
Оскільки в Україні протягом 1996—2016 років видатки
бюджету переважно перевищують доходи, то, як наслідок,
зростає питома вага державного та гарантованого держав
ного боргу у валовому внутрішньому продукті (табл. 2).
Ефективність бюджетного процесу впливає на
успішність реалізації управлінських функцій держави. Од
ним із важливих завдань посилення якісного рівня викори
стання бюджетних ресурсів держави, підвищення ефектив
ності, є реалізація заходів щодо зміни пріоритетів фінансу
вання, а саме: оптимізація видатків на утримання органів
державної влади й управління, раціоналізація видатків на
соціальну сферу та використання бюджетних коштів на ре
алізацію інфраструктурних проектів, наукоємних розробок.
Рівень бюджетних видатків на державне управління має
відповідати якості надання державних послуг суспільству,
що забезпечить високий рівень соціального захисту та дос
татній рівень добробуту населення.
Як закономірність можна відзначити зростання обсягів
боргу у періоди криз і його скорочення у періоди ста
більності. Так, найбільший приріст відзначено 2009 р.
(58,9%), 2014 р. (36%)та 2015 р. (22,45%). Загалом, у динаміці
гарантованого державного боргу можна виділити такі пер
іоди: період істотного зростання — 2009 рік; період пост
кризового уповільнення приросту — 2011—2013 роки; пер
іод нової економічної кризи — 2014—2016 роки.
Отже, державний та державний гарантований борг
України за період 2007—2016 роки мають стійку тенден
цію до зростання. Роками найбільш інтенсивного борго
вого зростання можна назвати 2009 та 2014—2015 роки,
які характеризуються наслідками загострення економіч
ної нестабільності країни внаслідок високих валютних
ризиків запозичень та значного боргового навантаження
на бюджет.
Проблема наповнення дохідної частини державного
бюджету України на сьогодні є однією з найбільш гострих
економічних проблем в Україні. На підставі аналізу можна
зробити висновок, що на сьогодні сукупний влив факторів
на формування доходів державного бюджету України є не
гативним. Можна виділити низку проблем, пов'язаних з
факторами, що впливають на формування бюджету, а отже,
і на фінансову політику в Україні: стрімке зростання нега
тивного сальдо зовнішньої торгівлі товарами, погіршення
фінансового вітчизняних суб'єктів господарювання, щоріч
не скорочення обсягів ВВП, зростання зовнішнього боргу,
неефективність чинної податкової системи.
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Однією з головних про
Таблиця 2. Питома вага державного та гарантованого державного боргу у валовому
блем реалізації фінансової
внутрішньому продукті у 2007—2016 роках, %
політики є незабезпечення
Гарантований
Гарантований
високої ефективності вико
Гарантований
Державний
Державний
державний
державний
Державний
ристання бюджетних коштів
Всього
державний
зовнішній
внутрішній
Рік
внутрішній
зовнішній
борг
з метою досягнення кращих
борг
борг
борг
борг
борг
показників соціальноеко
9,9
2,5
7,4
2,4
0,1
2,3
12,3
номічного розвитку. Недо 2007
сконалий бюджетний ме 2008
13,8
4,7
9,1
6,2
0,2
6
20
ханізм негативно впливає на 2009
11,9
10
1,9
9,8
1,5
8,3
21,7
фінансову політику, а отже, 2010
29,9
13,1
16,8
10,1
1,3
8,8
40
стримує економічну полі 2011
27,4
12,4
15
8,9
0,9
8
36,3
тику держави загалом. Роз 2012
28,3
13,5
14,8
8,2
7,1
1,1
36,5
в'язання цієї проблеми вба 2013
33,1
17,7
15,4
7,2
1,9
5,3
40,3
чається у визначенні чітких 2014
60,4
29,4
31
9,8
1,8
8
70,2
пріоритетів розвитку еконо 2015
67,4
25,7
41,7
12
1,1
10,9
79,4
міки, соціальної сфери та
69,2
28,1
41,1
11,7
0,8
10,9
80,9
посиленні відповідальності 2016
15,71
19,42
8,63
1,67
6,96
43,76
розпорядників коштів за їх 2007- 35,13
цільове та ефективне вико 2016
ристання.
Джерело: складено на основі даних Міністерства фінансів України [13].
Держава як основний
8. Біль Д. Закон Вагнера: до останньої версії статті
суб'єкт фінансової політики повинна рішучіше застосову
вати фінансові методи планування, управління, контролю, Адольфа Вагнера, опублікованої 1911 р., та її переклад //
а також фінансові важелі нормативів, санкцій, стимулів із Журнал Європейської економіки. — 2003. — Т. 3 (1). — С.
метою забезпечення фінансової стабільності та підвищен 5—15.
9. Європейський комітет статистики: офіційний сайт.
ня рівня життя населення [1, с. 26].
URL: http://ec.europa.eu/eurostat
10. Державний комітет статистики України: офіційний
ВИСНОВКИ
Фінансова політика нинішнього інституціонального ета сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
11. Селіверстова Л.С. Фінанси корпорацій: монографія.
пу розвитку розроблена на основі вимог фінансової стратегії
та з урахуванням сформованих економічних умов. Вона пе — К.: КНТЕУ, 2013. — 320 с.
12. Господарський кодекс України. URL: http://
редбачає подолання кризового стану, в якому знаходяться
сьогодні фінанси. Свідченням кризи в галузі фінансів висту zakon5.rada.gov.ua/laws/show/43615
13. Державний та гарантований державою борг [Елект
пає величезний дефіцит державного бюджету; зростання внут
рішнього і, особливо, зовнішнього державного боргу; наявність ронний ресурс]. URL: http://www.minfin.gov.ua/news/view/
великої кількості збиткових і малорентабельних підприємств. statistichnimaterialischododerzhavnogotagarantovanogo
Кризові явища проявляються як у сфері державних фінансів, derzhavojuborguukraini
так і в сфері фінансів суб'єктів господарювання.
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IMPROVING OF AUDIT METHODS PRODUCTION COSTS AT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES

Авторами статті проаналізовано та обгрунтовано необхідність методики аудиту виробничих витрат
на промислових підприємствах; запропонована методика аудиторської перевірки, програму перевірки
та робочі документи аудитора. У статті викладено основні етапи проведення аудиту виробничих витрат
та роль аудиторської перевірки у прийнятті управлінських рішень на промислових підприємствах. РозкL
рито організаційні та методичні аспекти аудиту виробничих витрат. Подано послідовність проведення
аудиту виробничої собівартості. Запропонована аудиторська перевірка виробничих витрат передбачає
моніторинг елементів витрат, яка дає змогу проаналізувати та перевірити процес формування виробниL
чої собівартості продукції у розрізі складу витрат. Розроблено комплекс аудиторських процедур, які виL
користовуються при аудиті виробничих витрат.
The authors of the article have analysed and reasonable necessity of methodology of audit of productive
charges at the industrial enterprises; they have offered the methodology of public accountant verification and
the check program and working documents of public accountant. In the article the basic stages of realization of
audit of productive charges and role of public accountant verification are expounded in the acceptance of
administrative decisions at the industrial enterprises. The organizational and methodical aspects of audit of
productive charges are exposed. The sequence of realization of audit of productive prime price is given. The
public accountant verification of productive charges envisagesing the monitoring of elements of charges, that
gives an opportunity to analyse and check the process of forming of productive unit cost in the cut of composition
of chargesis is offered. The complex of public accountant procedures is worked out and can be used for the audit
of productive costs.

Ключові слова: аудит, собівартість, виробничі витрати, калькуляція, аудиторська перевірка, програма
аудиту.
Key words: audit, prime price, productive charges, calculation, public accountant verification, program of audit.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Важливою складовою ефективності системи управ
ління на промислових підприємствах є проведення ауди
ту. Особливу увагу потрібно звернути на виробничу со
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бівартість продукції, бо собівартість є основним елемен
том формування витрат з точки зору фінансового та по
даткового обліку. Зниження собівартості продукції є
найважливішим чинником розвитку економіки підприє
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Аудиторська перевірка виробничої собівартості

Розподіл перевірки за переділами (вивчення процесу виробництва, збір даних,
направлення запитів керівникам виробничих підрозділів)

Аналіз виникнення виробничих витрат (процес аудиторської перевірки за
елементами утворення виробничої собівартості)

Рис. 1. Процес аудиторської перевірки виробничих витрат

мства, оскільки формування ринкової економіки в Ук
раїні залежить від виробництва конкурентоспроможної
продукції та її реалізації на внутрішніх та зарубіжних
ринках [3 с. 126].
Розробка ефективної методики аудиту виробничих
витрат на промислових підприємствах, дозволяє якісно
прийняти управлінські рішення щодо складу витрат.
Також за допомогою аудиту виробничих витрат,
підприємство може розробити шляхи вдосконалення
системи обліку виробничої собівартості на підприємстві.
Мета аудиту виробничої собівартості — підтверд
ження достовірності та якості формування витрат, ви
ходу продукції, облік браку та правильності відобра
ження їх в обліку. При проведенні аудиту витрат вироб
ництва вивчаються процеси і явища, відображені доку
ментально і пов'язані з виробничою діяльністю підприє
мства.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Аудит виробничих витрат є важливим елементом си
стеми формування доходу та витрат на підприємстві.
Дослідженню проблематики з цього питання присвяти
ли свої праці такі вчені, як: Ф.Ф. Бутинець [2], Г.М. Бес
коста [1], Макаренко [5—14], Л.П. Кулаковська [4],
Т.О. Меліхова [15—17], О.В. Гамова [3] та інші, але не
зважаючи на багатогранність висвітлення методика
аудиторської перевірки, програма перевірки та робочі

документи аудитора потребують подальшого удоскона
лення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Основою успішності підприємства є прибуткове ви
робництво продукції або надання будьяких послуг.
Важливість цього процесу потребує звернутися до ауди
тора для того, щоб перевірити точність ведення обліку
виробничих витрат, оскільки без висновку експерта не
можливо зрозуміти достовірність фінансової інфор
мації в усіх її аспектах. Аудитор повинен з'ясувати, на
скільки діюча на підприємстві методика його ведення
відповідає нормативним документам.
Згідно з П(С)БО16, собівартість поділяється на
виробничу та повну. Виробнича собівартість — це
витрати, які безпосередньо приймають участь у ви
готовленні продукції. В свою чергу виробнича со
бівартість включає: прямі матеріальні витрати, вит
рати на оплату праці, амортизацію виробничих ос
новних засобів, вартість прямих послуг виробничо
го призначення, інші прямі і непрямі витрати (енер
гетика, брак у виробництві, послуги ремонту та тех
нічне обслуговування обладнання і т. ін). Повна со
бівартість включає виробничу собівартість, витрати
на управління, збут, інші витрати не пов'язані з ви
робництвом [18].

Аудит елементів виробничих витрат

Аналіз списання
виробничих
запасів
(методи вибуття
запасів,
документальне
оформлення
вибуття запасів у
виробництво,
автоматизація
списання)

Нарахування
заробітної плати та
ЄСВ (первинний
документообіг,
методи
нарахування
заробітної плати,
правильність
розрахунку ЄСВ,
автоматизація
обліку зарплати)

Амортизація
необоротних
активів (методи
нарахування
амортизації,
процес та
періодичність
проведення
переоцінки,
первинний
документообіг,
автоматизація)

Аналіз виникнення
інших прямих витрат
(процес нарахування
енергетичних витрат,
послуги підрядних
організацій,
обслуговування,
процес розподілу
загальновиробничих
витрат)

Рис. 2. Комплекс аудиту елементів виробничих витрат
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Таблиця 1. Анкета перевірки виробничих витрат
Варіанти відповіді
№

Зміст

1

2
Чи є відділ внутрішнього контролю на
підприємстві?
Чи контролюються первинні документи, що
підтверджують формування виробничих витрат на
підприємстві?
Чи проводилась аудиторська перевірка за останні
два роки?
Чи були виявлені аудитором порушення?
Чи відповідає документація вимогам чинного
законодавства?
Чи ведеться окремо облік виробничих витрат за
елементами формування на підприємстві?
Як ведеться аналітичний облік виробничих витрат?
Чи відповідає визнання витрат П(С)БО16?

1
2
3
4
5
6
10
14

Так

Ні

3

4

Основними первинними документами, що регламен
тують утворення виробничої собівартості під час ауди
торської перевірки, є: картки складського обліку,
лімітнозабірні картки, акти проведення ремонтів та
технічного обслуговування та ін. Основним документом,
що відтворює склад виробничих витрат є калькуляція
продукції.
Відповідно до вищесказаного, проведення аудиту
виробничих витрат є обов'язковим, бо підприємство
може нераціонально та неправильно відтворювати каль
куляцію собівартості, тим самим або занижувати або за
вищувати показники вироблення продукції, як наслідок,
спотворювати реальну ціну на продукцію.
Для початку, аудитору потрібно з'ясувати процес ви
робництва на підприємстві для більш якісної перевірки. У
свою чергу, вивчення процесу виробництва припускає аналіз
технічних документацій, положень, посадових інструкцій,
схеми документообігу, прийнятої облікової політики
підприємства, матеріальних і фінансових ресурсів.
На підприємствах з складним виробничим циклом,
структура поділена на переділи — технологічні части

Інф.
відсутня
5

Оцінка системи
внутрішнього
контролю
6

ни процесу виготовлення продукції. Тому доречно ауди
торові, поділити перевірку на частини технологічного
процесу, котрі у кінці консолідуються в аудиторський
висновок за весь технологічний процес (рис. 1).
У свою чергу аналіз виникнення виробничих витрат
складається з елементів напряму перевірки: аналізу спи
сання матеріальних запасів, нарахування заробітної
плати та ЄСВ, амортизації основних засобів, аналізу
інших прямих матеріальних витрат, розподілу загаль
новиробничих витрат (рис. 2).
У процесі аудиту потрібно визначити основні етапи
та стадії аудиторської перевірки виробничих витрат.
Аудиторський процес складається з таких стадій:
— початкова (встановлення об'єкту аудиту вироб
ничих витрат та методики підготовки до аудиторської
перевірки);
— дослідна (безпосередньо проведення аудиторсь
кої перевірки виробничих витрат);
— завершальна (консолідація інформації, аналіз ре
зультатів та складання аудиторського висновку) [1, с.
24—25].

Таблиця 2. Загальний план процедур аудиту виробничих витрат
№
п\п
1
1

22

Етап
аудиторської
перевірки
2
Підготовчий

2

Фактичний
(основний)

3

Заключний

Мета завдання
3
Дослідити
підприємство
(ознайомитись із
структурою,
технологією,
минулими
порушеннями та
ін.)
Перевірити процес
формування
виробничих витрат

Формування думки
щодо обліку
виробничих витрат
на підприємстві

Аудиторські процедури
5
Укладання договору, ознайомлення з діяльністю підприємства,
оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку,
визначення аудиторського ризику, суттєвості, планування аудиту
виробничих витрат

1. Перевірка відповідності залишків незавершеного виробництва на
початок періоду.
2. Перевірка повноти та правильності формування залишків на
початок періоду.
3. Перевірка правильності, обліку формування складу прямих
матеріальних витрат.
4. Перевірка правильності обліку витрат на оплату праці.
5. Перевірка правильності обліку нарахування амортизації
необоротних активів.
6. Перевірка правильності обліку нарахування амортизації
необоротних активів.
7. Перевірка правильності обліку нарахування та розподілення
загальновиробничих витрат.
8. Перевірка правильності обліку інших прямих витрат.
9. Перевірка та аналіз правильності, повноти калькуляції продукції.
10. Перевірка правильності, повноти формування статей калькуляції
продукції згідно з аналітичним обліком виробничих витрат
підприємства.
11. Перевірка та наліз правильності повноти зіставлення
синтетичного та аналітичного обліку з формами звітності
Здійснення, аналіз та обґрунтування отриманої інформації
(підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського
звіту)
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Термін виконання,
виконавець
6

Таблиця 3. Програма аудиторської перевірки виробничих витрат
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Таблиця 4. Робочий документ аудитора
ВС 1.1 — Перевірка залишків незавершеного виробництва на кінець періоду
№
1

Дата
2

Журнал-№ 5
4

Фінансові результати
5

Відхилення Журналу № 5 від Ф2
6

Таблиця 5. Робочий документ аудитора
ВС 1.2 — Перевірка відображання та правильності формування прямих матеріальних витрат
За даними підприємства
№
1
1
2

Показники
2
Залишок у Журналу № 5
Залишок у фінансовій звітності
(Фінансові результати) – рядок 2500

На початок
звіт. період

На кінець
звіт. період

3

4

За даними аудиту
На
На кінець
початок
звіт.
звіт.
період
період
5
6

Відхилення
+ збільшення
- зменшення
7

Таблиця 6. Робочий документ аудитора
ВС 1.3 — Перевірка відображання та правильності формування прямих витрат на оплату праці та ЄСВ
За даними підприємства
№
1
1
2
3

Показники
2
Залишок у Журналі № 5
Розрахунково-платіжна відомість
Залишок у фінансовій звітності
(Фінансові результати) – рядок 2505

На початок
звіт. період

На кінець
звіт. період

3

4

За даними аудиту
На
На кінець
початок
звіт.
звіт.
період
період
5
6

Відхилення
+ збільшення
- зменшення
7

Таблиця 7 . Робочий документ аудитора
ВС 1.4 — Перевірка відображання та правильності формування нарахування амортизації необоротних активів
За даними підприємства
№
1
1
2
3

Показники
2
Залишок у Журналі № 4
Відомість нарахування амортизації
Залишок у фінансовій звітності
(Фінансові результати) – рядок 2515

На початок
звіт. період

На кінець
звіт. період

3

4

За даними аудиту
На
На кінець
початок
звіт.
звіт.
період
період
5
6

Відхилення
+ збільшення
- зменшення
7

Таблиця 8. Робочий документ аудитора
ВС 1.5 — Перевірка відображання та правильності формування інших прямих витрат
За даними підприємства
№
1
1
2
3

Показники
2
Залишок у Журналі № 5
Головна книга
Залишок у фінансовій звітності
(Фінансові результати) – рядок 2520

На початок
звіт. період

На кінець
звіт. період

3

4

За даними аудиту
На
На кінець
початок
звіт.
звіт.
період
період
5
6

Відхилення
+ збільшення
- зменшення
7

Таблиця 9 . Робочий документ аудитора
ВС 1.6 — Перевірка відображання та правильності формування загальновиробничих витрат
За даними підприємства
№
1
1
2
3

24

Показники
2
Залишок у Журналі № 5
Відомість загальновиробничих витрат
Залишок у фінансовій звітності
(Фінансові результати) – рядок 2050

На початок
звіт. період

На кінець
звіт. період

3

4

За даними аудиту
На
початок
На кінець
звіт.
звіт. період
період
5
6
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Відхилення
+ збільшення
- зменшення
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Таблиця 10 . Робочий документ аудитора
ВС 1.7 — Вибіркова перевірка складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції
За даними підприємства
№

Показники

1
1
2
3
4
5

2
Прямі матеріальні витрати
Прямі витрати на оплату праці
Амортизація необоротних активів
Загальновиробничі витрати
Інші прямі витрати

На початок
звіт. період

На кінець
звіт. період

3

4

За даними аудиту
На
початок
На кінець
звіт.
звіт. період
період
5
6

Відхилення
+ збільшення
- зменшення
7

Таблиця 11. Робочий документ аудитора
ВС 1.8 — Перевірка правильності відображення кореспонденції рахунків синтетичного та аналітичного обліку
виробничих витрат на підприємстві
№
1

Зміст
господарських
операції
2

За даними підприємства

За даними аудита

Відхилення та виправлення

Д-т

К-т

Сума

Д-т

К-т

Сума

Д-т

К-т

Сума

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Також потрібно визначити, що сучасний процес
аудиту складається з таких основних етапів:
1. Укладання (поновлення) договору на проведення
аудиту;
2. Планування аудиторської перевірки.
3. Проведення аудиторської перевірки:
— визначення,оцінка тестування системи внутріш
нього аудиту (контролю);
— підтвердження залишків на рахунках бухгал
терського обліку;
— заключні процедури.
4. Підготовка та підписання аудиторського виснов
ку [1, с. 25].
Для раціонального планування аудиту потрібно роз
робити анкету перевірки виробничих витрат, яка наве
дена у таблиці 1.
Після проведення анкетування та отримання відпо
відей на питання аудитор починає розробляти загаль
ний план аудиту виробничої собівартості (табл. 2).
На підставі загального плану аудиторської пере
вірки виробничої собівартості складається програма
аудиту виробничих витрат (табл. 3).
Програма аудиту деталізує загальний план прове
дення аудиторської перевірки, містить перелік ауди
торських процедур, необхідних для досягнення мети
перевірки, складається до початку аудиторської пере
вірки, але в процесі аудиту вона може змінюватися [3,
с. 67].
Під час аудиторської перевірки виробничих витрат
на підприємстві аудитор повинен фіксувати результати
аудиту у робочих документах.
Робочі документи аудитора — документи, що ство
рюються в процесі аудиту з метою управління ним, або
використовуються як докази достатньої обгрунтова
ності думки аудитора щодо достовірності бухгалтерсь
кої інформації [2, с. 77].
У таблицях 4—11 наведено робочі документи ауди
торської перевірки виробничих витрат.
ВИСНОВОК
У статті розкрито організаційні та методичні аспек
ти аудиту виробничих витрат. Розроблено по елемент
ну методику аудиту виробничих витрат, яка включає в
себе розробку аудиторських процедур, які дозволяють
якісно прийняти управлінські рішення щодо складу вит
рат.
Запропоновано аудиторську перевірку за елемента
ми виробничої собівартості, до складу якої входять:
аудит прямих матеріальних витрат, аудит прямих витрат
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на оплату праці, аудит амортизації необоротних активів,
аудит загальновиробничих витрат та аудит інших пря
мих витрат. з наступною консолідацією аналізу собівар
тості, дає змогу проаналізувати та перевірити процес
формування виробничої собівартості продукції як у
розрізі складу витрат, так і загалом.
Також пропонується поділ аудиторської перевірки
на частини технологічного процесу, які у кінці консол
ідуються за весь технологічний процес. Це дасть змогу
більш якісно проаналізувати облік виробничих витрат
на підприємстві та запропонувати більш ефективні
рішення щодо удосконалення виробничої собівартості.
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У статті досліджено нову промислову політику, яка стає реакцією на розмивання галузевих меж за
рахунок диверсифікації товарного асортименту, активізації діяльності за інсорсингом — аутсорсингом,
а також кооперації з компаніями з інших галузей, що заохочує перехід до політики "структурного переL
проектування" з метою створення конкурентоздатного промислового комплексу. В статті проаналізоваL
но механізми підвищення конкурентоспроможності промисловості на трьох рівнях: продукції, підприєL
мства і національної економіки. Виокремлено і досліджено чотири різні види економічної модернізації:
модернізація процесу, модернізація продукту, функціональна модернізація, міжсекторальна (або ланL
цюгова) модернізація. Виокремлено шість завдань, які є ключовими для промислової політики в умовах
поширення глобальних ланцюгів створення доданої вартості і вертикально спеціалізованої інтеграції,
які відрізняються від тих, що існували за експортноLорієнтованої індустріалізації. Визначено, що імплеL
ментація механізмів стимулювання промислової політики опосередковано сприятиме модернізації
реального сектору економіки як за окремими галузями, так і в цілому з відчутними ефектами в інноL
ваційній, екологічній і соціальній сферах. У такому контексті модернізація характеризується істотним
скороченням первинного та відчутним зростанням вторинного й третинного секторів економіки.
The new industrial policy is studied, which have become a reaction on the blurring industry borders due to
diversification of the product line, the intensified operation by insourcing & outsourcing and cooperation with
companies in other industries, which provokes the transition to the policy of "structural redesign", aimed at
building up a competitive industrial complex. Mechanisms for enhancing the competitiveness in industry are
analyzed at three levels: a product, a company, a national economy. Four types of economic modernization are
identified and analyzed: process modernization, product modernization, functional modernization, and crossL
sectoral (or chain) modernization. Six objectives are highlighted, which are central to the industrial policy in the
environment dominated by global value added chains and vertical integration, which differ from the ones existing
in times of exportLoriented industrialization. It is demonstrated that implementation of the mechanisms for
stimulation of industrial policy will have indirect positive impact on modernization in the productive sector of
the economy as a whole and at industry level, with visible effects in innovation, ecological and social spheres.
This type of modernization will result in the significantly reduced primary sector and the notably grown secondary
and tertiary sectors.
Ключові слова: новий прагматизм, нова промислова політика, конкурентоспроможність, економічна мо
дернізація, глобальні ланцюги створення доданої вартості.
Key words: new pragmatism, new industrial policy, competitiveness, economic modernization, global value chains.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Політика нового прагматизму є реакцією на спів
існування капіталізму зразка ХХІ ст., що поєднує в собі
риси неоліберального і державного капіталізму та соці
альноринкової економіки. Новий прагматизм як на
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прям політичного самовизначення держави базується на
політиці ліберального економічного патріотизму.
Завдання нової політики — збалансування витрат і
доходів за рахунок зростання бюджетних надходжень,
що відбувається за рахунок активізації економічної
діяльності в країні замість зменшення бюджетних ви
трат. Саме в цьому полягає глибинна філософія. Сам
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процес економічного відтворення має будуватись на
нових цінностях, що просуває рівноправну глобаліза
цію "з людським обличчям, де всі рівно користуються її
перевагами". Тож соціальне єднання і сталий розвиток
закладають підвалини прагматизму як фундаменталь
ної основи раціонального економічного менеджменту
держав.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Г. Колодко наголошує на необхідності прагматиз
му, який сприяв би багатокультурності і виходив з тієї
системи цінностей, яка забезпечувала б партиціпаційну
глобалізацію, соціальну згуртованість і врівноважений
розвиток [13]. Він не вбачає в цьому жодного протиріч
чя, оскільки має місце далеко просунута, добре розви
нена тотожність між головними цінностями, що лежать
в основі суспільних процесів господарювання, а також
його економічними цілями. Новий прагматизм, на пере
конання Г. Колодка, вимагає добре зваженої ролі дер
жави і міждержавної координації економічної політи
ки, які повинні коректувати ринкові механізми, а іноді і
зміцнювати їх. Цьому сприятиме оптимізація сфери і
інструментів державного інтервенціоналізма, що не то
тожне засобам господарської політики з її цілями. Не
втомна турбота про рівновагу в усіх її проявах — дуже
важливе питання, але це всього лише засіб політики, а
метою її є розвиток [14]. Зрівноважування економіки
має сприяти цьому розвитку, а не гальмувати його.
О. Феєр розглядає модернізацію як процес, який перед
бачає одночасні якісні зміни на всіх рівнях за всіма на
прямами і впливає на всіх учасників суспільства. Вона,
на переконання автора, неможлива без впровадження
інновацій, але з врахуванням історичних та національ
них особливості країни, і передбачає вдосконалення
соціальної, економічної, політичної, культурної, еколо
гічної складових з метою сталого розвитку при вико
ристанні ефективних систем управління [19]. Модерні
зацію, на думку Н. Валінкевича, необхідно розуміти в
двох її площинах: як явище і як процес. У першому тлу
маченні модернізація — це будьякі цілеспрямовані
зміни в економіці країни. У другому аспекті модерніза
ція є багатогранним процесом цілого комплексу змін
підприємства, в ході якого поєднуються економічні і
організаційні проблеми, що, за умов заздалегідь прогно
зованого результату, мають чітко сформульовану кінце
ву мету [10]. Н. Аберкромбі, С. Хіл, Б.С. Тернер відме
жовує економічну модернізацію від індустріалізації,
наголошуючи, що вона, на відміну від останньої, пов'я
зана з глибокими економічними змінами — все більш
значним поділом праці, використанням методів менед
жменту та вдосконаленням технології, а також розвит
ком сприятливих умов для комерції [9]. О. Ляховець
справедливо відмічає, що якщо у 30ті роки ХХ ст. мо
дернізація виявлялася в індустріалізації, то на сьогодні
мова вже йде не про матеріальні, а про соціокультурні
чинники [15]. Концепція модернізації прийшла на зміну
концепції індустріалізації і нині все більш широко зас
тосовується при вивченні становища в країнах, що роз
виваються, в умовах глобалізації економіки. Водночас
останні публікації Єврокомісії засвідчують актуальність
реанімації промислової політики в межах оголошеного
напряму на реіндустріалізацію.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Таким чином, у рамках промислової політики по
єднуються місія промисловості в контурі соціально
економічної системи держави, і стратегія як форма
реалізації місії, в існуючих історичних реаліях. У рам
ках промислової політики існуючі та потенційні ме
ханізми її реалізації виступають ендогенно детермі
нованими, тоді як інші види державної економічної
політики здійснюють на неї прямий та опосередкова
ний вплив. Мета статті полягає в дослідженні перс
пектив використання потенціалу промислового сек
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тору для стимулювання економічної модернізації
країни та підвищення її конкурентоспроможності із
забезпеченням потреб, продукованих новим прагма
тизмом.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Збалансоване, довготермінове соціальноеконом
ічне зростання або іншими словами — стале економіч
не зростання як результат функціонування ринків то
варів та капіталу, відтворення інвестицій, фінансів,
робочої сили) в поєднанні з соціально сталим зростан
ням (яке передбачає справедливий розподіл доходів,
адекватний доступ всіх груп населення до державних
послуг) та екологічним сталим зростанням (яке вста
новлює "адекватний" баланс між потребою людей та
природою) визнано ціллю економічного прагматизму.
Вищенаведені складові мають стати трьома визначаль
ними імперативами, покладеними в основу політики
майбутнього.
Підвищення конкурентоспроможності промисло
вості може відбуватися на трьох рівнях — продукції,
підприємства і національної економіки. Цьому можуть
сприяти: використання політики конкурентних деваль
вацій як інструменту неопротекціонізму; політика бю
джетного стимулювання в частині активізації держав
них закупівель, а також субсидування покупки товарів
національних виробників у рамках пільгового кредиту
вання; політика митнотарифного регулювання, що уне
можливить або щонайменше значно зменшить сировин
ний експорт; політика податкового стимулювання, що
сприятиме диверсифікації асортименту виготовленої
продукції і поглибленню переробки сировини; визначен
ня "точок зростання" економіки, що матимуть синерге
тичний ефект в національній економіці; залучення пря
мих іноземних інвестицій; заохочення транснаціональ
них компаній до співпраці, що передбачає знаходження
ніші у глобальних ланцюгах доданої вартості; політика
фінансового стимулювання наукових досліджень і до
слідноконструкторських робіт; політика стимулюван
ня розвитку професійнотехнічної освіти.
Для державних і комунальних промислових об'єктів
пріоритетними інструментами державної промислової
політики виступають: реструктуризація, державні за
мовлення, субсидії, прямі інвестиції. Механізмами дер
жавної промислової політики у такому випадку є:
1. Фінансовоекономічні:
— бюджетне фінансування високотехнологічних
виробництв на засадах програмноцільового розподілу
бюджетних коштів;
— посилення тактичної гнучкості тарифного регу
лювання експортуімпорту промислової продукції з
урахуванням вимог СОТ та відповідної практики дер
жавного втручання;
— реструктуризація існуючого капіталу з метою
зближення його з реальним капіталом.
2. Грошовокредитні:
— здійснення політики стимулювання та підтримки
інноваційно пов'язаних інвестицій та кредитів;
— державна підтримка на законодавчому рівні бан
ківських установ, що кредитують інноваційні підприєм
ства.
3. Організаційноінституціональні:
— формування конкурентоспроможних сучасних
промислових структур інтегрованомережевого типу з
високим науковотехнологічним потенціалом;
— розвиток системи державноприватного партнер
ства на національному та регіональному рівнях.
Для приватних промислових підприємств великого
бізнесу пріоритетними інструментами державної про
мислової політики виступають: курсова політика, мит
на політика, нетарифне регулювання зовнішньоеконо
мічної діяльності.
Механізмами державної промислової політики у
такому випадку є:
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1. Фінансовоекономічні:
— посилення тактичної гнучкості тарифного регу
лювання експортуімпорту промислової продукції з
урахуванням вимог СОТ;
— ефективне використання потенціалу, методів, не
тарифного регулювання експорту — імпорту;
— стимулювання процесів капіталізації промисло
вих активів як основи активізації інвестицій та ефектив
ної інтеграції у світовий економічний простір.
2. Грошовокредитні:
— приведення валютного регулювання, насамперед
курсової стратегії та тактики, у відповідність із цілями
підвищення конкурентоспроможності стратегічно зна
чущих промислових виробництв;
— забезпечення прозорості та передбачуваності
валютної політики;
— розширення обсягів і підвищення ефективності
довгострокового кредитування промисловості комер
ційними банками;
— вдосконалення механізмів обов'язкового резер
вування за активними та пасивними операціями банків;
— збільшення обсягів фінансування через фондо
вий ринок.
3. Організаційноінституціональні:
— формування та створення технологічних парків та
наукових парків на базі високотехнологічних підприємств
з високим наукових та технологічним потенціалом;
— розвиток нормативноправової бази та інстру
ментарію підтримки ефективного рівня конкурентного
тиску на стратегічно важливих ринках;
— забезпечення ефективної взаємодії інфраструк
турних учасників ринків фінансових послуг, формуван
ня сприятливого інституційного середовища для їх фун
кціонування і подальшого розвитку;
— формування сучасної інформаційнокомуніка
ційної бази промисловості.
Для приватних промислових підприємств малого і
середнього бізнесу пріоритетними інструментами дер
жавної промислової політики виступають: податкові
пільги, прискорена амортизація, державна підтримка
кредитів, регулювання конкурентного середовища.
Механізмами державної промислової політики у
такому випадку є:
1. Фінансовоекономічні:
— системне вдосконалення податкового регулюван
ня в напрямі оптимізації його впливу на інноваційний
розвиток сектору;
— організація тендерів для продажу високотехно
логічної продукції.
2. Грошовокредитні:
— формування механізму пільгового кредитування
комерційними банками;
— вдосконалення механізму фінансування та кре
дитування небанківськими установами різних форм
власності.
3. Організаційноінституціональні:
— посилення державної цільової підтримки форму
вання ефективних науковотехнологічних і промисло
вих кластерів;
— формування національної та регіональної інно
ваційної інфраструктури підтримки малого і середньо
го бізнесу.
Таким чином, імплементація механізмів стимулюван
ня промислової політики опосередковано сприятиме мо
дернізації реального сектору економіки як за окремими
галузями, так і в цілому з відчутними ефектами в інно
ваційній, екологічній і соціальній сферах [1]. У такому кон
тексті модернізація характеризується істотним скорочен
ням первинного та відчутним зростанням вторинного й
третинного секторів економіки. Промисловість і торгів
ля, а також сфера послуг мають витіснити видобуток та
скоротити низько технологічний сировинний експорт.
Сам процес реалізації державою промислової полі
тики набуватиме модернізаційних рис у випадку інно
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ватизації політики як на мезо та мікрорівні, так і на
макрорівні. Отже, нова промислова політика стає реак
цією на розмивання галузевих меж за рахунок диверси
фікації товарного асортименту, активізації діяльності
за інсорсингом — аутсорсингом, а також кооперації з
компаніями з інших галузей, що заохочує перехід до
політики "структурного перепроектування" з метою
створення конкурентоздатного промислового комплек
су. Перехресне використання інформаційних, біо та
нанотехнологій сприяє зростанню впливу прискорено
го технологічного розвитку на сферу споживання [5].
Для модернізації промисловості України з ураху
ванням досвіду зарубіжних країн необхідно у держав
ному секторі сформувати високотехнологічні науково
виробничі комплекси корпоративного типу за прямої
організаційної участі та фінансової підтримки держа
ви. Для великого приватного бізнесу доцільним є регу
лювання за принципом балансу держави і ринку. Дер
жавна політика стосовно цієї групи об'єктів має сприя
ти їх виходу на світові фондові ринки через реальне
"відкриття" корпорацій, забезпечення мотивації їх влас
ників до ефективного використання активів (а не пошу
ку ренти) на основі інновацій, впровадження природо
охоронних і ресурсозберігаючих технологій [2]. Для ма
лого і середнього бізнесу, регульованого за принципом
"державного мінімалізму", пріоритетне значення має на
лагодження традиційних ринкових стимулів розвитку у
формі податкових пільг, прискореної амортизації, дер
жавних гарантій і субсидування кредитів. Ця група
об'єктів державної промислової політики має забезпе
чити поширення інновацій, задоволення попиту на спо
живчі промислові товари та послуги як на внутрішньо
му, так і на зовнішньому ринках.
Тобто необхідною умовою для модернізації є фор
мування та розвиток дієвих фінансових, грошовокре
дитних та інституціональних механізмів у промисло
вості, яка має інноваційний вектор розвитку. Тому не
обхідно дослідити становлення та розвиток концепції
національної інноваційної системи як інституціональ
ної основи модернізації промисловості України.
У цілому розрізняються три широких визначення
кластера, кожне з яких підкреслює основну рису їх фун
кціонування [8]:
— регіонально обмежені форми економічної актив
ності всередині споріднених секторів, що зазвичай при
в'язані до тих чи інших наукових установ;
— вертикальні виробничі ланцюжки, вузько визна
чені сектори, в яких суміжні етапи виробничого проце
су утворюють ядро кластера (ланцюжок: постачальник
— виробник — збувальник — клієнт), у цю ж категорію
потрапляють мережі, що формуються навколо голов
них фірм;
— галузі промисловості, визначені на високому рівні
агрегації (наприклад, хімічний кластер) або сукупності
секторів на ще більш високому рівні агрегації (наприк
лад, агропромисловий кластер).
На цей час експертами описано сім основних харак
теристик кластерів, на комбінації яких базується вибір
тієї чи іншої кластерної стратегії:
— географічна: побудова просторових кластерів
економічної активності від суто місцевих (наприклад,
садівництво в Нідерландах) до справді глобальних (аеро
космічний кластер — EADS у Європі);
— горизонтальна: кілька галузей / секторів можуть
входити в більший кластер;
— вертикальна: у кластерах можуть бути присутні
суміжні етапи виробничого процесу, при цьому важли
во, хто саме з учасників мережі є ініціатором і кінцевим
виконавцем інновацій у рамках кластера, перебуваючи
на початку і кінці ланцюжка створення та просування
інноваційного продукту;
— латеральна: у кластер об'єднуються різні секто
ри, які можуть забезпечити економію за рахунок ефек
ту масштабу, що призводить до нових комбінацій;
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— технологічна: сукупність галу
зей, що користуються однією і тією
ж технологією (наприклад, біотех
нологічний кластер);
— фокусна: кластер фірм, зосе
реджених навколо одного центру —
підприємства, НДІ або навчального
закладу;
— якісна: істотним є не тільки те,
чи дійсно фірми співпрацюють, але і
те, яким чином вони це роблять.
Цілями кластерної політики є
підвищення конкурентоспромож
ності та інноваційного потенціалу
підприємств та окремих галузей,
розвиток малого й середнього бізне
су та сприяння диверсифікації націо
нальної економіки через стимулю
вання та розвиток регіональних га
лузевих кластерів [20].
Адаптація вдалих бізнесстра
тегій є ключовим фактором для про
відних вітчизняних фірм, що спеціа
лізуються на постачанні. Промисло
ва політика за "вертикально спеціа
Рис. 1. Промисловість як основа ланцюгів вартості
лізованої індустріалізації" (ВСІ) по
винна орієнтуватися як на лідируючі
Джерело: [8].
фірми і їх стратегії, так і на держави
(і на недержавні суб'єкти) у створенні політики і/або ном, для таких фірм бізнесстратегією стає так зване
стратегій, які б впливали на економічні та соціальні ре економічне пониження. Наприклад, у тайванській ком
зультати від модернізації. Постачальникам з країн, що п'ютерній індустрії Acer вирішив, що може модернізу
розвиваються, необхідно наладити тісні зв'язки і вести ватися, розвиваючи власний бренд комп'ютерів і успіш
торгівлю із різноманітними провідними фірми.
но робить це, а його конкурент, Mitac, спочатку вирі
Це є протилежним до імпортозаміщуальної індуст шив проводити стратегію ОВБ, але незабаром повернув
ріалізації (ІЗІ), експортноорієнтованої політики інду ся до ОВО, де прибуток був нижчим, але більш безпеч
стріалізації (ЕОІ) і стратегіями держав "пізньої індуст ним.
ріалізації". Таким чином, промислова політика за "вер
Вступ до нової галузі і вихід з нею на експортні рин
тикально спеціалізованої індустріалізації" вимагає від ки часто є можливим лише шляхом виробництва імпор
держави знайти достатньо складний з політичної точки тних комплектуючих. Саме це було типовою тактикою
зору баланс.
в таких секторах, як виробництво одягу, електроніки і
У термінології глобальних ланцюгів створення вар транспортних засобів. У цьому випадку на ранній стадії
тості (ГЛСВ), модернізація визначається як можливість "вертикально спеціалізованої індустріалізації" (ВСІ)
для виробників з країн, що розвиваються рухатися вго мова йде про низькі показники доданої вартості в струк
ру по ланцюжку створення вартості або за рахунок пе турі товарів, призначених на експорт. Хоча розвиток
реходу на більш високі функціональні позиції шляхом експортних зон при цьому створює можливості для актив
створення продуктів, які мають більшу додану вартість ного включення до процесу виробництва і до експансії
і які можуть генерувати більші доходи виробникам. зовнішнього ринку, не слід ігнорувати й потенційні про
Тому у центрі уваги більшості досліджень з модернізації блеми для економічного оновлення [7].
лежить ступінь технологічної складності виробництва і
Модернізація в ГЛСВ невід'ємно ускладняється тим,
особливо додана вартість.
що вона вимагає, аби фірма (або група фірм) переходи
Виокремлюють чотири різні види економічної мо ла до рівня з більш високою доданою вартістю в лан
дернізації: модернізація процесу, модернізація продук цюзі (таким чином захоплюючи додану від інших еле
ту, функціональна модернізація, міжсекторальна (або ментів ланцюга), і водночас залишалася як активний
ланцюгова) модернізація.
постачальник в цьому ж ланцюзі. Тобто, фірмі в конк
Модернізація процесу — це зростання продуктив ретній країні необхідно буде зменшити ступінь верти
ності праці в існуючій діяльності в ланцюжку. Модер кальної спеціалізації та збільшити масштаби або ж
нізація продукту передбачає перехід до створення про вартість вхідних матеріалів. Успішна індустріалізація
дуктів з більш високою доданою вартістю в межах од буде відповідати скороченню вертикальної спеціалізації
ного ланцюжка. Більшість наукових робіт розглядають (див. рис. 1).
функціональну модернізацію, тобто перехід до техно
Так, на початку 1980х років, деякі з країн Централь
логічно складнішого виробничого процесу. Однак еко ноСхідної Європи почали вести зовнішню торгівлю
номічна модернізація не завжди є найбільш придатною товарами для переробки (ЗТТП) з нерадянськими рин
стратегією для довгострокового сталого зростання.
ками в Західній Європі, в першу чергу, з німецькими по
Існує переконаність, що шляхи модернізації від купцями і підрядниками. Враховуючи спадщину таких
інтегрованої або "повнопакетної" виробничої діяльності країн, де вже існувала індустріалізована економіка, ак
(також відомої як оригінальне виготовлення обладнан цент на експорті одягу можна вважати кроком назад,
ня (ОВО)) до оригінального виробництва дизайну (ОВД) особливо з точки зору іміджевих втрат.
та оригінального виробництва бренду (ОВБ) були дуже
Водночас більш розвинені на той час економіки такі,
корисними для деяких фірм, залучених в глобальні лан як Словаччина змогли рухатися швидше від ЗТТП до
цюги створення вартості. Проте така схема не може пра "повнопакетної" експортної продукції (OВО), і, в кінце
цювати для всіх, тому що ризик і конкуренція є набага вому підсумку, прийти до ОВД і ОВБ, тоді як менш
то вищими в більш розвинених сегментах ГЛСВ. Деякі розвинені країни, такі, як Болгарія мали набагато більше
фірми воліють залишатися у своїй більш надійній ніші труднощів з виходом за межі договорів типу ЗТТП.
ОВО, не проводячи подальшої модернізації. Таким чи Проте в країнах ЦСЄ зазвичай було легше розробити
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стратегії модернізації ОВД та ОВБ для внутрішнього
роздрібного ринку, ніж для більш вимогливого і швид
кого ринку в Західній Європі.
Новий прагматизм передбачає адаптацію українсь
кими фірмами паралельно різних стратегій участі у
ГЛСВ для потреб внутрішнього і зовнішнього ринків.
Водночас слід взяти до уваги, що ланцюги доданої вар
тості неоднорідні для різних галузей промисловості,
підприємств, товарів або послуг. Деякі частини лан
цюжків дотримуються класичної конвеєрної структу
ри, коли продукт або послуга піддаються послідовній
обробці, в той час як інші включають фінальну збірку
декількох проміжних товарів або послуг. Найбільш гло
бальний характер ланцюжка доданої вартості отрима
ли у виробництві транспортного устаткування і елект
ронної промисловості.
Для цих галузей характерна максимальна частка іно
земної (реекспортованої) доданої вартості у валовому
експорті (близько 40%); вони припускають довгі і
складні ланцюжки, оскільки багато деталей і вузлів мо
жуть бути легко зроблені окремо, транспортовані на
великі відстані, а збірка кінцевої продукції може бути
винесена в вільні економічні зони. У виробництві одягу
властиве використання близько третини імпортних про
міжних товарів для виробництва експортних товарів.
Менш глобальний характер мають ланцюги доданої вар
тості в видобувних галузях, сфері телекомунікацій,
фінансів та інших послуг, оскільки в цих сферах не
обхідність іноземної сировини, компонентів або облад
нання істотно нижча.
Експертами UNCTAD було виділено понад п'ятдесят
перспективних ринків і близько ста інноваційних про
дуктів і послуг. Усі ринки були класифіковані за двома
критеріями: характер проникнення ("горизонтальні" і
"вертикальні") і формат споживача (промислові і кінце
вого споживача). У числі "вертикальних" — ринки інно
ваційних продуктів і послуг за такими пріоритетними
напрямами: медицина і охорона здоров'я, транспортні та
космічні системи, енергетика і енергоеффектвіность, ра
ціональне природокористування. До "горизонтальних"
ринків, які в силу специфіки пріоритетного напрямку
охоплюють практично всі сектори економіки, були відне
сені ринки нанотехнологій, нових матеріалів, інформац
ійнокомунікаційних систем і біотехнологій [8].
За оцінками експертів, в середньостроковій перспек
тиві (до 2020 р.) очікується зростання застосування на
нотехнологічних продуктів в освітлювальному облад
нанні, індустрії спорту, текстильної промисловості; на
більш тривалому часовому горизонті (2020—2030 роки)
прогнозується розширення застосування нанотехно
логій на транспорті (автомобільна, аерокосмічна галузь,
суднобудування), в харчовій промисловості, будівель
ному комплексі. При цьому поєднання великих обсягів
і високих темпів зростання прогнозується в середньо
строковому періоді для нанотехнологічних програм в
автомобільній галузі, обладнанні для добувної та оброб
ної промисловості, фармацевтиці та виробництві медич
ного обладнання, електроенергетиці. Серед невеликих
за обсягом ринків з високим потенціалом розвитку —
ринки житловокомунального господарства, спортив
них товарів.
Серед найбільш динамічних, за експертними оцін
ками, ринків застосування інформаційнотелекомуніка
ційних систем — охорона здоров'я, енергетика, маши
нобудування і транспорт. Також прогнозується приско
рене зростання самого сектора: програмного забезпе
чення та ІТпослуг. За оцінками експертів, до 2020 року
з'являться загальнодоступні системи формалізованих
знань, нові технології аналізу інформації (Next
Generation BI). До 2025 року очікується створення при
строїв в концепції "Інтернет речей", перспективних
платформ подання контенту і знань, що, в свою чергу,
буде сприяти вирішенню завдань формування інформа
ційного суспільства, а також соціальнозначущих про
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блем. Очікується інтеграція вбудованих цифрових при
строїв в перспективні продукти галузі машинобудуван
ня. Будуть впроваджені електронні паспорти здоров'я,
створені мережі телемедичних центрів, розроблена си
стема контролю якості і безпеки лікарських засобів і
медичних послуг.
Для біотехнологічних ринків найбільш перспектив
ними є харчова промисловість, сільське господарство,
фармацевтика та медичне обладнання, лісопромисловий
комплекс, побутова хімія та парфумерія. Згідно з опти
містичними прогнозами експертів, при наявності достат
ньої державної підтримки, в першу чергу, підтримки
НДДКР і підприємницького сектора (переобладнання
існуючих виробництв, перенавчання персоналу), част
ка біотехнологічної складової в загальному обсязі про
дукції значно зросте.
Серед найбільш перспективних ринків в галузі енер
гетики експертами були виділені: обладнання для від
новлюваної енергетики, паливні елементи, біоенерге
тичні технології. Крім енергоресурсів енергетика пред
ставляє ще і ряд послуг, що обумовлено технологічною
специфікою сектора. До таких послуг належать: акуму
лювання електроенергії, тепла і холоду, надання потуж
ності і системних послуг в електроенергетиці.
Провідні компанії в промислово розвинених краї
нах працюють на високому рівні спеціалізації в ГЛСВ,
дедалі більше зосереджуючись на етапах виробництва,
які дають відчутніші доходи і додану вартість (наприк
лад, супутні послуги, у тому числі НДДКР, дизайн та
маркетинг) і відправляють на аутсорсинг все інше, тим
самим, підвищуючи вміст імпорту в процесі. Apple Inc.
добре демонструє це на практиці. Так, більш низький
рівень доданої вартості — в основному процес вироб
ництва — був переданий до Східної Азії, в той час, як в
США материнська компанія залишила за собою функції
НДДКР, дизайну продукту, маркетингу та фінансів.
Тиск, що відбувається на такі лідируючі фірми з метою
підвищення акціонерної вартості, заохочує таку модель
зростання вертикальної спеціалізації.
Виокремлюється щонайменше шість задач, які є
ключовими для промислової політики за ГЛСВ і верти
кально спеціалізованої інтеграції, які відрізняються від
тих, що існували за експортноорієнтованої індустріа
лізації.
1. Деінтеграція промисловості.
Перше завдання за ВСІ — це перехід від традицій
ної позиції промислової політики, яка була спрямова
на на розвиток "промисловості", де "промисловість"
була задумана як повністю інтегрована виробнича
структура. За ГЛСВ, конкурентні переваги приходять
не з розвитком повністю інтегрованої сфери діяльності
в промисловості, а при переході до завдань, що мають
більшу додану вартість, і пов'язані з промисловістю.
Наприклад, субсидії, спрямовані на заохочення розвит
ку вертикально інтегрованої галузі, можуть бути вкрай
неефективними. Протекціоністська торгова політика,
яка традиційно може бути виправдана для створення
потенціалу у підприємствах, які лише зароджуються, та
на навчання в процесі роботи, може мати неприємні на
слідки в контексті ГЛСВ при умові, що імпорт матиме
вирішальне значення для успішного експорту.
ГЛСВ представляє новий ряд зовнішніх ефектів, які
є результатом координації мереж, і ці ефекти вимага
ють державної підтримки, координації для досягнен
ня успіху і поширення в різних секторах і для виявлен
ня потенційної прибутковості від нових видів діяль
ності. Втім, є ризик "тонкої" індустріалізації, в резуль
таті чого країна все ж таки долучається до виробни
чих процесів у промисловості, але тільки в його низь
кокваліфікованих нішах таких, як монтаж виробів
електроніки або створення коллцентрів у сфері ІТ, не
маючи можливості адаптації повноцінної міжсекто
ральної модернізації у конкретних ГЛСВ. Описаний
феномен є новою формою "пастки рівноваги низького
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рівня", яка існувала і в попередні епохи, коли країни
застрягли на рівні виробництва з низькою доданою
вартістю у кінцевій продукції. Як і раніше, вихід із та
ких пасток розвитку вимагає активного державного
втручання.
2. Просування експорту з одночасною лібераліза
цією імпорту проміжних продуктів.
Друге завдання відноситься до сфери торговельної
політики в контексті промислової політики. У той час,
як традиційна промислова політика може включити і
захист від імпорту аналогічної вітчизняній промисло
вості продукції, конкурентний успіх за умови ГЛСВ ви
магає простий і дешевий доступ до імпорту, зокрема, для
необхідних проміжних продуктів.
3. Координація з провідними фірмами та фірмами
постачальниками.
Трете завдання пов'язане з роллю ТНК. Традицій
на промислова політика прагне побудувати внутрішній
потенціал для того, щоб у кінцевому підсумку конкуру
вати з провідними ТНК. Проте ГЛСВ регулюються ТНК,
тому промислова політика повинна відноситися до та
ких лідируючих фірм поіншому. Глобалізація вироб
ництва зробила сьогоденну індустріалізація відмінною
від експортноорієнтованого процесу, який існував
лише двадцять років тому. Відтепер основним питанням,
що стоїть перед компаніями і урядами, є не знаходжен
ня нового більш капіталомісткого товару, який вони
можуть продати споживачам на ринках зарубіжних
країн. Замість цього головним завданням є переміщен
ня вгору по ланцюжку виробництва певного товару чи
набору товарів до рівнів з вищою доданою вартістю. Це
передбачає підвищення продуктивності праці і кваліфі
кації через механізацію та впровадження нових техно
логій. Це також вимагає використання існуючої корпо
ративної стратегії і підключення до тісної співпраці з
рядом лідируючих фірм.
Водночас захоплення вартості в ГЛСВ залежить від
розподілу влади серед провідних фірм, фірмпостачаль
ників та працівників. Так, традиційна торгівельна пол
ітика була заснована на припущенні, що промислова
додана вартість створюється повністю вітчизняними ак
торами, і питання про владу в структурі виробництва
було менш важливим для аналізу національного добро
буту.
4. Просування регіональних виробничих мереж.
ГЛСВ стають все більш регіональними, і логіка ре
гіоналізації більше не є просто традиційною метою роз
ширення ринку. Зараз вона стає основою ГЛСВ, особ
ливо це є помітним у секторі електроніки в Централь
ноСхідній Азії та швейній промисловості в південній
частині Африки.
5. Інституційна підтримка соціальної модернізації.
П'яте задання пов'язане з переходом промислової
модернізації при ГЛСВ до стійких внутрішніх соціаль
них здобутків, у тому числі до збільшення зайнятості,
зростання заробітної плати і поліпшення трудових і еко
логічних стандартів. Таким чином, інноваційний розви
ток, притаманний ГЛСВ, призведе до розширеного
відтворення фінансового потенціалу населення. Водно
час окремі дослідження поставили під сумнів те, що
модернізація промисловості обов'язково приносить
відповідну "соціальну модернізацію". При вивченні
умов, за яких економічна і соціальна модернізація відбу
деться одночасно, аналіз ланцюжка створення вартості
продемонстрував важливість багатосторонніх ініціатив
і зв'язків між комерційними фірмами, працівниками та
дрібними виробниками, бо саме ці фактори є основою
для спільної модернізації у різноманітних сферах.
6. Вимірювання доданої вартості в торгівлі.
Важливість вертикальної спеціалізації означає, що
додана вартість в торгівлі не буде такою ж, як значення
торгівлі, яке вимірюється за допомогою стандартної
статистики. ВСІ створює проблеми для політики як для
країн із середнім рівнем доходу, так і для країн з висо
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ким рівнем доходів. Країни із середнім рівнем доходу
стикаються з тією проблемою, що вони досягають по
рогового рівня зниження у вертикальній спеціалізації
по відношенню до інших країн, що розвиваються, і тоді
збільшення доходів може потребувати проведення мо
дернізації та можливого підвищення рівня вертикаль
ної спеціалізації в процесі аутсорсингу з більш низькою
доданою вартістю. Труднощі переходу до цієї більш
інноваційної стадії можуть стати одним з основних чин
ників появи "пастки середнього рівня доходу".
ВИСНОВКИ
Інтеграція українських виробників у глобальні лан
цюги створення вартості призведе до зростання інно
ваційності процесу виробництва, а тому сприятиме
зменшенню галузевих загроз інноваційній безпеці у про
мисловості. У машинобудівній промисловості загроза
ми визначено: розбалансованість внутрішнього ринку
наукоємної продукції; гальмування процесів упровад
ження європейських стандартів виробництва на
підприємствах; нерозвиненість великих комплексних
центрів машинобудування з повним циклом робіт; не
достатню реалізацію потенціалу спільного виробницт
ва товарів з іноземними партнерами; низький рівень кон
центрації виробництва, насамперед, у наукоємних галу
зях великих організаційних структур. У металургійній
промисловості участь у ГЛСВ здатна подолати: техніч
ну та технологічну відсталість, високу енерго та ресур
соємність виробництва; залежність галузі від кон'юнк
тури зовнішніх ринків внаслідок її експортної орієн
тації, слабкості внутрішнього ринку; низькі екологічні
характеристики виробництва; нерозвиненість внутріш
ньогалузевої та міжгалузевої кооперації. У хімічній та
нафтохімічній промисловості — відсутність резервів для
зростання високотехнологічного сегменту; недостатню
ємність внутрішнього ринку для споживання іннова
ційної продукції хімічного комплексу; монополізацію
підгалузі основної хімії; повільне впровадження нових
ресурсо та енергозберігаючих процесів для реконст
рукції та модернізації устаткування.
У харчовій промисловості слід уникати: дезінтег
рації підприємств у ланцюгах створення продукції з ви
щим ступенем обробки; повільний процес адаптації си
стеми управління якістю та безпечністю харчової про
дукції до європейських та міжнародних вимог; нероз
виненості перспективних напрямів інноваційного роз
витку. У легкій промисловості участь у ГЛСВ має змен
шити надмірну орієнтацію підприємств галузі на робо
ту за давальницькими схемами; недостатню маркетин
гову діяльність підприємств щодо просування товарів
вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку;
відсутність налагоджених зв'язків виробництва з рин
ками збуту; ускладненість доступу підприємств до ви
робничих ресурсів [17].
Вплив інноваційного фактору на економіку країни
має відбуватися шляхом узгодження інноваційної по
літики з науковотехнічною, бюджетнофінансовою,
грошовокредитною, промисловою та зовнішньоеконо
мічною політикою за умови досягнення єдності інтересів
та злагоджених взаємовідносин між суспільством, дер
жавою, владою, бізнесом, громадськими і науковими
інституціями.
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NATIONAL DEFENCE AS PUBLIC GOODS AND SPECIFICS OF ITS REPRODUCTION IN UKRAINE

Наведено теоретикоLметодологічні засади визначення сутності суспільного блага. Досліджено основні
характерні риси, притаманні національній обороні як суспільному благу. Розглянуто практичні питання
відтворення національної оборони як суспільного блага. Проаналізовано джерела фінансування націоL
нальної оборони та шляхи вирішення "проблеми безбілетника" в умовах геополітичних викликів та заL
гроз. Окреслено завдання щодо добровільного додаткового залучення громадян до різних форм участі у
створенні (або компенсації виробництва) суспільного блага національна оборона. Окреслено нові можL
ливості та виклики демократичним перетворенням у нашій державі, що виникають внаслідок необхідL
ності продукування національної оборони у певних обсягах в умовах гібридної війни.
The theoretical and methodological principles of the definition of public goods essence are given in this
article. Main characteristic features of national defense as a social good are explored. Practical questions of
reproduction of national defense as a public good are considered. Sources of financing of national defense and
ways of solving the "problem of a nonLcash" in the conditions of geopolitical challenges and threats are analyzed.
Task of voluntary additional involvement of citizens in various forms of participation in the creation (or
compensation of production) of the public goods as national defense is outlined. New possibilities and challenges
of democratic transformations in our state, arising from the necessity of producing national defense in certain
volumes in the context of a hybrid war were also outlined.
Ключові слова: держава, суспільні блага, національна оборона, виключність, невиключність, бюджет.
Key words: state, public goods, national defense, excludability, non excludability, budget.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Загально прийнято вважати, що однією з базових
економічних функцій держави є забезпечення вироб
ництва суспільних благ як важливої передумови досяг
нення високих стандартів добробуту населення, підви
щення конкурентоспроможності та сприяння сталому
розвитку національної економіки. В умовах посткризо
вого відновлення економіки України особливого значен
ня набуває концептуалізація теоретикоприкладних за
сад відтворення суспільних благ з урахуванням існую
чих світоглядних підходів до взаємодії держави, фірм і
домогосподарств, а також визначення їх особливостей
в епоху геополітичних змін та викликів.
Одним з таких викликів, що поставив під загрозу ук
раїнську державність та цілісність країни, є російська
"гібридна" агресія, яка завдала Україні безпрецедентних
людських, територіальних та економічних втрат, призве
ла до необхідності у пріоритетному порядку здійснювати
комплексну реформу і зміцнювати сектор безпеки краї
ни, нарощувати надійний воєнний потенціал, зокрема, по
силювати та модернізувати Збройні Сили та інші силові
структури України. У цих нових реаліях постало актуаль
не питання щодо переосмислення місця та ролі національ
ної оборони в системі суспільних благ, дослідження особ
ливостей її продукування та пошуку шляхів та методів
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побудови ефективної системи надання цього блага, яка має
базуватися на розширеній моделі відтворення.
Основні труднощі з визначенням оптимального об
сягу виробництва суспільного блага полягає в тому, що
граничні вигоди від його використання на ринку ніяк не
проявляються. На відміну від попиту на звичайний то
вар, попит на суспільне благо безпосередньо виміряти
неможливо. Більше того, у споживачів виникають се
рйозні стимули до спотворення інформації щодо своїх
дійсних переваг. Така ситуація із суспільним благом,
відома як проблема безбілетника, тобто особи, яка ко
ристується благом, проте нічого за це не сплачує, в умо
вах затяжного військового конфлікту та вкрай повільно
го економічного зростання спонукає віднайти дієві ме
ханізми та засоби додаткового (примусового чи добро
вільного) залучення громадян до різних форм участі у
створенні (або компенсації виробництва) такого су
спільного блага, як національна оборона.
Враховуючи стан національної економіки, геополі
тичну ситуацію та глобальні світові тенденції, адекват
на інтерпретація, управління виробництвом, розподілом
і споживанням такого стратегічно важливого суспіль
ного блага, як національна оборона, є запорукою ефек
тивного функціонування держави як інституту політич
ної організації суспільства.
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АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблема аналізу суспільних благ була поставлена
шведським економістом Кнутом Вікселем у 1896 році,
одержала розвиток в роботах шведського економіста
Еріка Роберта Ліндаля (1919 рік), американських еко
номістів Пола Ентоні Самуельсона (лауреата Нобелівсь
кої премії з економіки за 1970 р.), Джеймса Макгілла
Б'юкенена (лауреата Нобелівської премії з економіки
за1986 р.), Річарда Тейлера (лауреата Нобелівської
премії з економіки за 2017 р.). Всі вони зробили ваго
мий внесок у розуміння соціальності держави, теорію
добробуту та поведінкову економіку.
Сама концепція суспільного блага з часом зазнала
суттєвих змін, оскільки ця концепція, як і будьяка інша,
притаманна певній епосі, віддзеркалює реалії та полі
тичні особливості відповідного історичного періоду.
Сутність суспільних благ та притаманні їм риси дослід
жували Е.А. Андерсен, Б. Ліндснес, які під суспільними
благами розуміли ті блага, котрі ринкова економіка не
в змозі купувати чи підтримувати, проте які все рівно
залишаються бажаними для більшості населення,
М. Веласкес, К. Андре, Т. Шенкс, М. Дж. Мейєр, які заз
начали, що суспільне благо перш за все включає в себе
соціальні системи і інститути, які функціонують на бла
го всім громадянам, Х. Шварц, котрий вважав, що су
спільне благо може розглядатися і як кінцева мета уп
равління, і як концепція, що регулює та структурує пра
во.
Першим економістом, що запропонував теорію су
спільних благ в контексті держави добробуту, був
П.Е. Самуельсон, на думку якого, держава несе відпо
відальність за досягнення національного суспільного
блага, оскільки на неї покладено обов'язок по забезпе
ченню добробуту своїх громадян. Згідно з його теорією,
держава має в своєму розпорядженні відповідним чи
ном організований механізм державного управління, за
безпечення суспільних благ фінансується за рахунок по
датків до бюджету, та держава може передбачити, які
блага є бажаними для громадян [1, р. 30]. Про неспро
можність функціонування в окремих ситуаціях ринко
вих механізмів і необхідність втручання держави у
фінансування та розподіл суспільних благ шляхом за
стосування примусових дій писали С. Коголаті, Л. Хемід,
Н. Вансталлен. На думку Е.А. Андерсена та Б. Ліндсне
са, по відношенню до суспільних благ взагалі не існує
ринку як такого, оскільки споживачами є все населення
в цілому, тому забезпечення суспільних благ є необхід
ним доповненням до вільної ринкової економіки.
І. Кауль відмічав, що окремі суспільні блага (такі як пра
вові норми і доступ до окремої інформації) також не
обхідні для того, щоб ринок міг відповідним чином фун
кціонувати [2, с. 152].
М. Веласкес, К. Андре, Т. Шенкс і М.Дж. Мейєр ви
явили низку основних перешкод для ефективної реалі
зації концепції суспільного блага на практиці. Зокрема
може мати місце ситуація, коли індивіди, що користу
ються суспільним благом, відмовляються робити свій
внесок в його підтримку, а з критичним збільшенням
кількості таких індивідів суспільне благо може взагалі
бути знищено [3, р. 18]. Крім того, в сучасних демокра
тіях велике значення надається особистій свободі
індивідів, захисту особистих прав, їх конституційному
закріпленню і забезпеченню реалізації, і може бути ус
кладненим досягнення того, щоб окремі індивіди жерт
вували своїми інтересами заради досягнення загально
го блага [3, р. 18].
Наукові дослідження, пов'язані із з'ясуванням особ
ливостей впливу економічної системи та низки політич
них чинників на окремі складові відтворення суспільних
благ, проводила низка українських і зарубіжних вчених,
серед яких М. Олсон, С.Л. Брю, К.Р. Макконнелл, Р. Мас
грейв, Є. Арістов, З. Варналій, О. Ватаманюк, В. Виш
невський, Б. Гаврилишин, В. Геєць, І. Луніна, М. Кічур
чак, О. Отрошко, Ю. Радіонов, Л. Корнаї, Т. Єфименко
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та інші. Хоча в роботах цих та інших авторів розглянуто
різні теоретикометодологічні та практичні аспекти
відтворення суспільних благ, залишається низка не по
вною мірою висвітлених питань, пов'язаних з особли
востями відтворення такого специфічного суспільного
блага, як національна оборона, та пошуком шляхів його
забезпечення в умовах військової агресії, процесів
Євроінтеграції та в контексті необхідності реалізації
стратегії сталого розвитку національної економіки.
МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити економічну сутність на
ціональної оборони як суспільного блага, дослідити її
основні характерні риси, розглянути особливості
відтворення та шляхи забезпечення оптимального об
сягу виробництва цього блага в національній економіці.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
До основних завдань держави як інституту політич
ної організації суспільства належить створення еконо
мікоправового середовища, що сприяє спільній діяль
ності всіх суб'єктів суспільних відносин, та гарантує
наявність належних умов для сталого зростання еконо
мічного добробуту країни. Для цього державі необхід
но в першу чергу забезпечувати захист життя людей,
їхньої свободи і власності, якщо остання набута ними
законним шляхом без вчинення насильства, шахрайства
або крадіжки, а також забезпечувати певні суспільні
блага, які мають специфічні властивості, внаслідок чого
люди не можуть отримати їх за допомогою обміну на
ринку [4, с. 22].
На думку Л. Цай, незалежно від того, наскільки
ефективно за різними іншими показниками органи дер
жавної влади реалізують свою діяльність в частині прий
няття рішень, бюджетного планування, збору інфор
мації, її не можна вважати цілком результативною, якщо
вона не призводить до забезпечення суспільних благ для
населення. Держава зобов'язана забезпечувати своє
населення належної якості транспортною інфраструк
турою, чистою водою, національною обороною та інши
ми благами, які населення не в змозі виробляти само
стійно [5, с. 5].
З практичної точки зору забезпечення суспільних
благ відіграє важливу роль у досягненні та підтримці
відповідного рівня якості життя населення держави. У
політичному сенсі те, яким чином держава надає су
спільні блага і чи надає їх взагалі, впливає на розвиток
державних інститутів і на легітимність держави в ціло
му. Існує думка, згідно з якою тільки ефективне забез
печення суспільних благ та послуг може надати легі
тимність державі. Ті держави, які отримують ресурси
для існування від свого населення, не забезпечуючи його
необхідними благами, змушені застосовувати силу в
процесі здійснення публічного управління, та навіть у
цьому випадку створення стабільних інститутів зали
шається проблематичним [5, с. 6].
У сучасній науковій літературі немає універсально
го і точного визначення поняття суспільного блага і об
сягу даного блага. Так, Менкур Олсон у своїй фунда
ментальній праці "Логіка колективної дії: суспільні блага
і теорія груп" стверджує, що "досягнення будьякої
спільної мети або задоволення якогось спільного інте
ресу означає, що для цієї групи надається суспільне, або
колективне благо" [6, с. 24]. Пол Самуельсон і Вільям
Нордхаус притримуються думки, що "Суспільні блага —
це блага, витрати на додаткове використання яких ще
однією людиною дорівнюють нулю і використання яких
не можна обмежити" [7, с. 55]. Згідно з економічним
енциклопедичним словником за редакцією С.В. Мочер
ного, під суспільними благами і послугами розуміють
сукупність матеріальних і нематеріальних благ, які на
даються населенню державою у прямій і опосередко
ваній формах на здебільшого еквівалентній основі (шля
хом вилучення податків) [4, с. 23].
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Як бачимо, при визначенні сутності суспільного бла
га беруться до уваги наявність групових інтересів,
відповідність тим чи іншим властивостям та шляхи
фінансування виробництва таких благ. В залежності від
того, на яке саме трактування опираються дослідники,
вони отримують різні результати як у класифікації су
спільних благ, так і у визначенні оптимального обсягу,
способу виробництва та ролі держави у забезпеченні
їхнього створення та розподілу.
Проте попри існуючі дискусії щодо природи су
спільних благ, до них традиційно відносять екологію, чи
сте повітря, національну оборону, громадську безпеку,
суди, прокуратуру, громадський транспорт, охорону
здоров'я, освіту, національні бібліотеки, громадське
телебачення, громадські парки та ін. Роль та місце кож
ного з цих благ в системі суспільних благ може суттєво
різнитися в залежності від політичного устрою, рівня
економічного розвитку, соціокультурного та економі
коправового середовища, загроз і ризиків тієї чи іншої
держави. Події останніх років в Україні призвели до
усвідомлення того, що національна оборона повинна
розглядатися як пріоритетне суспільне благо, а забез
печення його оптимальних обсягів виробництва є пер
шочерговим завданням держави.
Поняття "національна оборона" можна визначити в
широкому сенсі як діяльність держави, спрямовану на
захист народу від зовнішніх і внутрішніх факторів, які
впливають на існування основоположних підвалин су
спільства сьогодення. Згідно зі Статтею 1 Закону Ук
раїни "Про оборону України" оборона України — це си
стема політичних, економічних, соціальних, воєнних,
наукових, науковотехнічних, інформаційних, правових,
організаційних, інших заходів держави щодо підготов
ки до збройного захисту та її захист у разі збройної
агресії або збройного конфлікту.
Використовуючи таке тлумачення національної обо
рони, розглянемо особливості формування та забезпе
чення існування цього суспільного блага.
Традиційно до основних характерних рис суспіль
них благ відносять невиключність, неконкурентність,
неподільність та неринковий характер вартості. Роз
глянемо, в якому ступені і за яких обставин ці риси при
таманні національній обороні.
1. Відсутність конкуренції у споживанні суспільних
благ обумовлено тим, що використання благ одними
людьми не зменшує їх цінності і значення, а також мож
ливості споживання іншими людьми. До прикладу, коли
"індивідуум користується благами системи національної
оборони, він не заважає використовувати її комусь ще"
[8, с. 155]. Проте за певних обставин національна оборо
на може бути конкурентним благом. Зокрема у разі, коли
"концентрація збройних сил на першочерговому захисті
від збройного нападу одних регіонів країни призводить
до зниження рівнів безпеки мешканців інших регіонів
країни" [9, с. 72]. Ця ситуація спостерігалася на початку
російської збройної агресії, коли основні оборонні ре
сурси нашої держави були зосереджені на західних кор
донах, оскільки воєнні дії на Сході не розглядалася як
потенційно можливі та високо вірогідні.
2. Неподільність споживання — це властивість бла
га, яке полягає у неможливості його споживання по ча
стинах. Традиційно вважається, що оборона — непо
дільне благо. Будучи громадянином України, перебува
ючи на території цієї країни, ви споживаєте повний набір
блага "оборона". Ви не можете споживати це благо "по
частинах" (як у випадку, коли ви користуєтесь телеба
ченням як подільним благом, адже можете обирати ка
нали на свій розсуд). Проте внаслідок гібридної війни
на Сході частина населення, яка проживає, зокрема, у
так званих "сірих зонах" або близько до зони розмежу
вання, якраз і споживає це благо по частинах, оскільки
не є гарантованими у повному обсязі особиста безпека,
безпека пересування, збереження майна, ведення до
машнього господарства та ін.
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3. Невиключність споживання суспільного блага по
лягає у тому, що не існує способів виключити із числа його
споживачів тих, хто за нього не платить. К.Р. Макконнелл
і С.Л. Брю зазначають, що "на ці блага не поширюється
принцип виключення, тобто немає ефективних способів
відсторонення індивідуумів від користування вигодами
суспільних благ у разі їх появи". Якщо вигоди від отри
мання товарів індивідуального споживання базуються,
на їхню думку, на купівлі таких благ, то "вигоди від сус
пільних благ дістаються суспільству внаслідок вироб
ництва таких благ" [10, с. 95].
4. Неринковий характер вартості суспільного блага
пов'язують з тим, що на нього не діють закони вільного
ринку і конкуренції. Виробництво суспільних благ не
може бути регульовано законами ринку, а тому на себе
цю функцію бере держава, штучно визначаючи харак
тер виробництва і розподілу суспільних благ. Проте Пол
Самуельсон і Вільям Нордхаус зазначають, що купую
чи суспільні блага у вигляді системи національної обо
рони або маяків, держава поводить себе як і будьяка
інша фірма: "Перераспределяя достаточное количество
"денежных голосов" в нужном направлении, государ
ство заставляет "идти" туда же и ресурсы. Как только
"денежные голоса" перераспределены, вступает рыноч
ный механизм и направляет ресурсы к фирмам для того,
чтобы можно было получить маяки и танки" [7, с. 76].
Держава є організатором виробництва суспільних
благ, однак це зовсім не вказує на те, що виключно дер
жава буде здійснювати їх виробництво. Державне
фінансування швидше носить характер підтримки при
ватного сектора економіки, який не справляється з ви
робництвом суспільних благ (провали ринку). У деяких
випадках виробництво, а відповідно і фінансування су
спільного блага може здійснювати приватна компанія,
громадська організація або фізичні особи, які або висо
ко оцінюють позитивні зовнішні ефекти від виробництва
або споживання конкретного блага, або хочуть отримати
вигоду нематеріального характеру. Можливі випадки,
коли виробництво суспільних товарів і послуг фінан
сується за рахунок поєднання державних і недержав
них засобів.
Підбиваючи підсумок можемо стверджувати, що
невиключність є єдиною ознакою, притаманною націо
нальній обороні як суспільному благу, оскільки не мож
на захистити одну особу, не захищаючи інших (зокрема
тих, хто за нього не платить). Постає питання, наскільки
усвідомлення першочерговості цього блага для існуван
ня держави здатне вплинути на "проблему безбілетни
ка", чи здатне суспільство до самоорганізації у вирішенні
цієї проблеми, за яких умов і у який спосіб.
Згідно з теорією американського економіста Мен
кура Олсона спроможність забезпечення суспільного
блага для певної групи людей визначається узгоджені
стю її дії. Основними чинниками узгодженості дій
індивідів є однорідність уподобань щодо обсягів та спо
собу фінансування надання суспільного блага (чим вона
більша, тим вірогіднішим є надання блага), та кількість
учасників групи (чим вона більша, тим менша ймовірність
успішної добровільної колективної дії) [6, с. 195].
Проведений М. Олсоном економічний аналіз пока
зує, що у менших групах, які майже завжди характери
зуються значною нерівністю учасників, існує більша
вірогідність надання суспільного блага, бо має місце
більш значний інтерес до нього кожного окремого інди
віда, навіть якщо вони самі будуть змушені сплачувати
усі витрати групи. Навпаки, у великій групі, де внесок
одного індивіда є неістотний для групи загалом, тобто
не впливає на тягар витрат або вигоди для окремого чле
на групи, ймовірність отримання суспільного блага
зменшується. На думку М. Олсона, у великій групі су
спільне благо не буде надаватися за відсутності приму
су або інших зовнішніх стимулів, які б спонукали членів
групи до дій у їхніх спільних інтересах. Чим більшою є
група, то тим далі вона буде від отримання оптимально
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10,00
го обсягу суспільного блага, оскільки у члена групи 70 000 000,0
зменшується мотивація за власні кошти забезпечу
9,00
вати більший обсяг суспільного блага, якщо він от 60 000 000,0
8,00
римує безкоштовно ці блага за рахунок інших членів
групи.
50 000 000,0
7,00
Якщо застосувати цей підхід до національної
Видатки на
6,00
оборони, то можемо стверджувати, що для забезпе 40 000 000,0
армію, тис.грн
чення оптимального обсягу цього блага необхідно
5,00
застосування як різних форм державного примусу, 30 000 000,0
4,00
так і формування в суспільстві таких світоглядних ус
Частка видатків
тановок і норм поведінки, що забезпечать добро 20 000 000,0
3,00
на армію у
вільну участь громадян у його створенні або у відшко
бюджеті, %
2,00
дуванні витрат на його виробництво.
10 000 000,0
1,00
Виробництво такого суспільного блага, як націо
нальна оборона, покривається в першу чергу за ра
0,00
0,0
хунок бюджетних витрат. У Законі України "Про
2011 2012 2013 2014 2015 2016
оборону України" вказується, що фінансування по
треб національної оборони держави здійснюється за Рис. 1. Динаміка видатків на армію в Україні за період 2011—
рахунок і в межах коштів, визначених у законі про
2016 рр.
Державний бюджет України на відповідний рік. Та
Джерело:
побудовано
автором
на основі даних [11].
кож фінансування потреб національної оборони дер
жави може здійснюватися додатково за рахунок бла
годійних пожертв фізичних та юридичних осіб у поряд
Якщо 2015 рік поклав кінець скороченню бюджетів,
ку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Останнє 2016 рік ознаменував собою "початок десятиліття зро
положення було внесено як поправку до закону у 2014 стання оборонних витрат", вважають аналітики IHS
році через необхідність легітимізувати підтримку армії Markit, уважно розглянувши військові витрати 105 країн,
через волонтерський рух та різноманітні громадські на яких припадає 99% загальносвітових[13]. Зокрема у
організації, що розпочали активну діяльність у відповідь 2016 році країничлени ЄС досягли в сукупності познач
на збройну агресію на Сході України.
ки 219 мільярдів на оборону, що трохи більше третини
Як додаткове джерело фінансування національної американського бюджету (622 мільярда) і більше ки
оборони, 31 липня 2014 року, за ініціативою урядовців, тайського (191,8 мільярда). Ситуація зміниться, впевнені
був введений військовий збір, розмір якого склав 1,5% в IHS Markit: "Оборонний бюджет Китаю обійде бюд
від доходів українців. Платити військовий збір мають не жет ЄС до 2020 року, коли вони повинні скласти відпо
тільки безпосередньо громадяни України, але і всі іно відно 232 мільярда доларів і 230,4 мільярда" (прогноз
земці, які отримають прибуток на території країни. включає в себе британський бюджет, незважаючи на
Щодо "проблеми безбілетника", то однією з форм при перспективу Брекзиту).
мусу є, зокрема, законодавча норма, згідно з якою по
Найбільш відчутний приріст витрат на оборону спо
датковий агент, який має реквізити для сплати військо стерігається в Прибалтиці, для якої анексія Криму ста
вого збору в 2017 році і не перерахував його у державну ла справжньою психологічною травмою. З початку ук
казну, буде вимушений платити штраф, розмір якого раїнської кризи її закупівлі озброєнь збільшилися вдвічі
складає 25% від загальної суми збору.
і повинні збільшитися ще на 100% у найближчі два роки,
Загалом, починаючи з 2014 року спостерігається вважають аналітики. Якщо у 2005 році загальний обо
значне збільшення фінансування оборони та безпеки ронний бюджет країн регіону становив 930 мільйонів
держави. Протягом 2014 та 2015 років приріст фінансу доларів, до 2020 року він зросте до 2,1 мільярда [13].
вання становив 90% до попереднього року. За чотири
Крім необхідності збільшення бюджетних витрат на
роки, з 2013 до 2016 року, загальний бюджет сектору реформування, переозброєння та утримання українсь
збільшився у чотири рази, з 14,8 млрд грн до 59,4 млрд кої армії, важливим є пошук альтернативних шляхів за
грн. Таким чином, загальні видатки державного бюдже лучення громадян до процесу створення цього суспіль
ту на оборону у 2016 році досягли 8,7% від усіх видатків ного блага. Адже ані військовий збір, ані податки до
держави.
бюджету не сплачує та частина населення, що задіяна у
Попри значне зростання видатків на армію, на дум неформальному, або тіньовому секторі економіки. В
ку багатьох аналітиків, сума фінансування оборонного таблиці 1, крім видатків на армію, наведено загальну
сектора, яку Кабмін запропонував у бюджеті на 2018 рік, оцінку кількості громадян, що є офіційно зайнятими і у
лише частково забезпечить реалізацію планів з рефор встановлений спосіб здійснюють відрахування, які в по
мування і забезпечення армії. Для порівняння, утриман дальшому використовуються як джерела фінансування
ня одного солдата в Україні в 2016 році становило $6 національної оборони.
тис. 700, у США на солдата витрачають $500 тис. на рік, у
Системна сплата військового збору свідчить не
Росії — $86 тис., у країнах Балтії — $80 тис., Польщі — стільки про ефективність заходів ДФС з детінізації до
$90 тис., Албанії — $20 тис. [12].
ходів, зокрема, щодо легалізації заробітної плати,
Зростання витрат на оборону в Україні не є локаль скільки про сумління і патріотизм платників податків,
ним явищем, пов'язаним з геополітичною ситуацією в які відповідально ставляться до виконання свого кон
регіоні, хоча усвідомлення першочерговості виробниц ституційного обов'язку по наповненню бюджету.
тва такого суспільного блага, як національна оборона,
Хоча відсоток населення, зайнятого у неформаль
прийшло після анексії Криму і загроз щодо подальших ному секторі, має тенденцію до скорочення, він все ж
втрат територій. Згідно із статистикою, це є загальнос залишається на високому рівні, у зв'язку з чим особли
вітовою тенденцією. Так, у 2016 році загальний обсяг вої актуальності набувають питання залучення цієї ча
оборонних витрат у світі значно зріс, досягнувши по стини суспільства на добровільних засадах до створен
значки в 1,57 трильйона доларів, стверджується в що ня (або компенсації виробництва) суспільного блага
річному звіті компанії IHS Markit. Найбільший процен національна оборона.
тний приріст демонструють Азія і Прибалтика, тоді як
На користь можливості такого залучення громадян
бюджети США і Європи виросли незначно. Росія випа можна привести результати соціологічного досліджен
ла із п'ятірки лідерів, пропустивши вперед Саудівську ня, що проводилося Українським центром економічних
Аравію та Індію. Незабаром її повинна обійти і Фран і політичних досліджень імені Олександра Разумкова
ція.
22—26 квітня 2016 р. у усіх регіонах України за винят

www.economy.in.ua

37

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Видатки на армію та джерела їх походження
Роки
ВВП,
млн грн
Видатки на армію,
тис. грн
% у бюджетних
видатках, %
Розмір військового
збору, тис. грн
Зайняте населення,
тис. осіб
Населення, зайняте у
неформальному
секторі, тис. осіб
% Населення, зайнятого у
неформальному секторі,
%

2011

2012

2013

2015

2016

1 316 600

1 408 889

1 454 931

1 566 728

2014

1 979 458

2 383 182

13 242 155

14 486 944

14 844 362

27 365 464

52 015 771

59 359 145

3,14

2,94

2,93

5,23

7,65

7,1

-

-

-

2534662

9153977

11457212

19231,1

19261,4

19314,2

18073,3

16443,2

16276,9

4387,3

4349,7

4519,7

4540,9

4303,3

3961,2

22,81

22,58

23,4

25,12

26,17

24,34

Джерело: побудовано автором на основі даних [11].

ком Криму та окупованих територій Донецької та Лу
ганської областей. Ставилося запитання: " Якою мірою
Ви довіряєте наведеним соціальним інститутам?", при
цьому було опитано 2 018 респондента віком від 18 років.
Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Баланс
розраховувався як різниця між довірою ("довіряю" +
"скоріше довіряю") та недовірою ("не довіряю" + "ско
ріше не довіряю"). Із трьох десятків інститутів позитив
ний баланс довіри був лише до наведених нижче семи
інститутів.
Найвищим рівень довіри виявився до волонтерських
організацій (39,7%) та збройних сил України (32%). Для
інших державних інститутів баланс був від'ємний. Зок
рема для порівняння, органи місцевого самоврядуван
ня одержали оцінку (13,2%), Служба безпеки України
(23,5%), політичні партії (68,6%), суди (72,7%), дер
жавний апарат (чиновники) (79,7%).
Отже, залишається віднайти дієві механізми та за
соби добровільного додаткового залучення громадян до
різних форм участі у створенні (або компенсації вироб
ництва) суспільного блага національна оборона. Важ
ливу роль у цьому питанні має відігравати інформацій
на політика держави, спрямована, зокрема, на інфор
маційне забезпечення формування громадянського су
спільства в Україні та виховання молоді на засадах пат
ріотизму. Щодо молоді, то про певні провали у цій сфері
можуть засвідчити результати опитування 120 здобу
вачів вищої освіти, проведеного автором в одному із
столичних університетів. Так, 31,4% опитаних вважають,
що їх не стосується військове протистояння на Сході, і
підтримувати армію вони ніяким чином не збираються.
При цьому мир у нашій державі, на думку 33,8% опита
них, — це майбутня найближча перспектива для розвит

ку країни, хоча 6,4% вважають мир для нашої держави
нездійсненною мрією.
Нарешті вкрай важливим видається питання дотри
мання балансів між примусом, добровільною участю та
відмовою окремих громадян від участі у виробництві
суспільного блага національна оборона. Чи не призве
дуть ті чи інші обмеження до порушення принципів де
мократії? На думку деяких дослідників, в історії роз
витку суспільства і держави є чимало прикладів того,
як саме війна призвела до більшої демократії. Так, у ста
родавньому Китаї необхідність укомплектувати армію,
що розширялася, примусила правителів дослухатися до
різних вимог людей. Англійська громадянська війна,
американська війна за незалежність, Перша та Друга
світові війни і нещодавні вторгнення до Афганістану та
Іраку — усі вони велися, більшою чи меншою мірою, в
ім'я демократії, і усі вони закінчувалися принаймні спро
бами розширити участь пересічних людей у політично
му житті. Люди готові тимчасово змиритися з поневі
ряннями і обмеженням прав, якщо вони переконані, що
подальше виживання демократії вимагає саме цього [15,
с. 618]. Проте існують загрози того, що демократія сама
може виявити схильність до війни у тому випадку, коли
еліти мають можливість маніпулювати загрозами ззовні
і урапатріотизмом зсередини для досягнення власних
політичних і економічних цілей.
ВИСНОВКИ
Таким чином, проаналізувавши існуючі теоретико
методологічні підходи до визначення сутності суспіль
ного блага та його відмінних рис, можна дійти висновку,
що невиключність є єдиною ознакою, притаманною на
ціональній обороні як суспільному благу, а забезпечен

25000,0

20000,0
Зайняте
населення, тис.
осіб

15000,0

10000,0
22,81

22,58

23,40

25,12

26,17

24,34

Зайнято у
неформальному
секторі, тис. осіб
Відсоток
зайнятих у
неформальному
секторі, %
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0,0
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Рис. 2. Зайнятість населення у неформальному секторі
Джерело: побудовано автором на основі даних [11].
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Таблиця 2. Рівень довіри до соціальних інститутів ( у % опитаних)

13,6

50,1

Скоріше
не довіряю
12,8

12,1

49,7

15,7

14,1

8,3

32

19,7
17,1

40,8
41,4

16,2
13,4

12,6
17,3

10,6
10,7

31,7
27,8

13,2

44,1

17,0

15,2

10,4

25,1

7,8

36,1

18,0

14,9

23,2

11,0

4,9

41,9

23,4

14,8

15,0

8,6

Довіряю
Волонтерські
організації
Збройні cили
України
Церква
Добровольчі
батальйони
Національна
гвардія України
Патрульна поліція
(нова)
Громадські
організації

Скоріше довіряю

Важко відповісти

БАЛАНС

11,2

Не довіряю

12,4

39,7

Джерело: [14].

ня його відтворення є першочерговим завданням держа
ви. Для забезпечення оптимального обсягу виробництва
цього блага необхідно застосування як різних форм дер
жавного примусу, так і формування в суспільстві таких
світоглядних установок і норм поведінки, що забезпечать
добровільну участь громадян у його створенні або у
відшкодуванні витрат на його виробництво. Важливу роль
у цьому питанні має відігравати, зокрема, інформаційна
політика держави, спрямована на інформаційне забезпе
чення формування громадянського суспільства в Україні
та виховання молоді на засадах патріотизму.
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CONTEMPORARY STATUS OF SYSTEM MANAGEMENT OF RESOURCE AT THE AGRICULTURAL
ENTERPRISES

У статті проведено дослідження систем управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських
підприємств Черкаської області. Окреслено фактори та чинники, що впливають на подальший розвиток
галузі сільського господарства. Проведено кореляційноLрегресійний аналіз з метою виявлення впливу
окремих чинників, які пов'язані з особливістю організації сільськогосподарського виробництва, на ефекL
тивність останнього. За критерій ефективності було взято виручку від реалізації сільськогосподарської
продукції.
Визначено взаємозв'язок організаційноLправових форм сільськогосподарських підприємств ЧеркасьL
кої області та результати їх функціонування. Встановлено, що основними організаційноLправовими форL
мами сільськогосподарських підприємств, є товариства з обмеженою відповідальністю. Результати проL
ведених досліджень засвідчують низький рівень ефективності функціонування практично всіх організаL
ційноLправових форм господарювання в сільському господарстві. З'ясовано, що на формування динаміL
ки ефективності управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств Черкаській
області вплинула негативна динаміка ресурсного забезпечення, що є наслідком зниження інвестиційної
активності та відсутність державної підтримки.
In article research of management systems of resource potential of agricultural enterprises of Cherkassy
region was conducted. The factors influencing further development of the branch of agriculture are determined.
A correlation regression analysis was conducted in order to identify the influence of individual factors that are
related to the peculiarity of the organization of agricultural production, on the efficiency of the latter. According
to the efficiency criterion, proceeds from the sale of agricultural products were taken.
The relationship between organizational legal forms of agricultural enterprises of Cherkasy region and the
results of their functioning is determined. It was established that the main organizational and legal forms of
agricultural enterprises are limited liability companies. The results of the conducted researches testify to the low
level of efficiency of functioning of practically all organizational and legal forms of management in agriculture.
It is found out, that on the formation of the dynamics of management of resource potential of agricultural
enterprises of Cherkassy region affected the negative dynamics of resource support, which is the result of a
decrease in investment activity and the lack of state support.
Ключові слова: сільське господарство, підприємство, діяльність, управління, ефективність, потенціал,
ресурс.
Key words: agriculture, enterprise, activity, management, efficiency, potential, resource.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На нинішньому етапі розвитку сільськогосподарсь
кого сектору чи не найважливішим чинником успішності
кожного підприємства є його забезпеченість ресурса
ми та ефективність їх використання. Ресурсний потен
ціал підприємств є значним, та з кожним роком зростає
потреба у провадженні ефективного управління остан
нім. Необхідність формування основних засад підви
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щення результативності управління ресурсами та їх
віддачі зумовлює актуальність обраної теми досліджен
ня.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Наукові аспекти проблемного характеру щодо тео
ретикометодичних процесів формування ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств розгля
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даються у працях: Бернар І. [1], Бобровської Н.В. [2],
Вініченко І.І. [3], Горшкова М.А. [4], Джаффе А. [15],
Ілляшенко С.М. [14], Ілляшенко Н.С. [14], Коллі Ж.К.
[1], Кужель В.В. [6], Лернера Дж. [15], Мінського М. [16],
Мрачковської Н.К. [7], Олексюк О.І. [12], Осауленко О.Г.
[11], Павловської Л.Д. [7], Піняги Н.О. [8], Рєпіна І.М.
[12], Россохи В.В. [10], Сороки Ю.О. [3], Стерна С. [15],
Федоніна О.С. [12], Шаманської О.І. [13], Шипуліної
Ю.С. [14] та ін.
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Однак результати аналітичного опрацювання нау
кового доробку вказаних авторів показують, що на сьо
годні ще залишаються невирішеними теоретичні, мето
дологічні, методичні і практичні питання, пов'язані з
окремими аспектами управління ресурсним потенціалом
у галузі. Зокрема методика ефективності управління
ресурсним потенціалом не враховує дію специфічних
чинників, властивих кожному з ресурсів, що не дозво
ляє дати адекватну оцінку реальному стану речей в
діяльності сільськогосподарського підприємства, а тому
зумовлює необхідність продовження наукових дослід
жень у цьому напрямі.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження стану та тенденцій роз
витку систем управління ресурсним потенціалом
сільськогосподарських підприємств.
Зважаючи на мету статті, головним завданням до
слідження є визначення факторів та чинників, що впли
вають на формування та використання ресурсного по
тенціалу сільськогосподарських підприємства та по
дальший розвиток галузі на регіональному рівні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Від рівня забезпеченості організації всіма необхід
ними їй ресурсами залежить успішність та результа
тивність функціонування. З цього слідує важливість
управління ресурсним потенціалом підприємства. При
чому в сучасних умовах обмеженості ресурсів управ
ління ними має здійснюватися з максимальною ефектив
ністю для досягнення найвищої ресурсовіддачі.
Основний зміст поняття "потенціал підприємства"
полягає в інтегральному відображенні (оцінці) поточ
них і майбутніх можливостей економічної системи
трансформувати вхідні ресурси за допомогою прита
манних її персоналу підприємницьких здібностей в еко
номічні блага й максимально задовольняти корпора
тивні та суспільні інтереси [1, с. 47]. За визначенням Пав
ловської Л.Д., ресурсний потенціал — це три групи ре
сурсів, які використовуються у процесі виробництва
аграрної продукції та продуктів харчування. Перша —
природнобіологічні ресурси, друга — трудові ресурси
(або трудовий потенціал), третя — виробничі фонди [2,
с. 75]. Проте варто звернути увагу на те, що поняття
"ресурсний потенціал" включає в себе сукупність потен
ціалів усіх ресурсів підприємства, що є необхідними для
здійснення процесу виробництва продукції та надання
послуг для задоволення потреб суспільства [2, с. 16]. До
таких ресурсів важливо, на нашу думку, віднести: тру
дові, виробничі, природні, фінансові, інформаційні. Крім
того, у своїй сукупності зазначені ресурси створюють
передумови для формування інвестиційноінноваційно
го потенціалу підприємства.
Практично третина всієї економіки нашої країни має
безпосереднє відношення до сільськогосподарського
виробництва. Одне створюване робоче місце в сфері
сільського господарства дозволяє забезпечити зай
нятість 5—6 чоловік в інших сферах економіки, а зрос
тання виробництва сільськогосподарської продукції на
1% забезпечує зростання всієї економіки країни на 2,0—
2,3% [5]. У виробництві продукції сільськогосподарські
організації відіграють вагому роль, водночас ринкові пе
ретворення не створили певний клас підприємств, кот
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рий здатен забезпечити країну сільгосппродукцією. При
цьому було ліквідовано колгоспи і радгоспи — основа
сільського господарства дореформеного періоду,
"...створювалися нежиттєздатні господарства, руйнува
лася інфраструктура сільськогосподарських під
приємств, порушувалася структура сільськогосподарсь
кого землекористування, міжгосподарські зв'язку" [4,
с. 67]. Непродумані поспішні реформи в АПК призвели
до найгострішої кризи і слід повернутися до планової
системи господарювання [10, с. 24].
На частку сільськогосподарських організацій України
в 2016 р. доводилося 47,6% всієї продукції галузі. В ос
новних житницях країни — Вінницькій, Черкаській, Дніп
ропетровській, Запорізькій, Херсонській областях —
сільськогосподарські організації давали більше полови
ни всієї продукції аграрного сектору [5]. За стратегіч
ними продуктами — зерном, молоком і м'ясом — їх ча
стка становить 2/3 всього обсягу сільгосппродукції,
виробленої в Україні [5]. Крім того, сільське господар
ство — головна сфера економіки. На частку сільського
господарства припадає 1/4 валового регіонального про
дукту.
Сільськогосподарська галузь Черкаської області
має певний потенціал і конкурентні переваги, які за пев
них умов можуть бути залучені у регіональну економі
ку. За окремими напрямами господарювання Черкась
ка область займає одну з лідируючих позицій в ПКФО:
2е місце з вирощування овочів, 2е місце поголів'я ВРХ,
3е місце — по площах багаторічних насаджень в країні
[9]. При цьому для сільського господарства області є
характерною дрібнотоварність, а відсутність великого
товарного сільськогосподарського виробництва гальмує
розвиток переробної промисловості та логістичної
інфраструктури АПК.
Селянські (фермерські) господарства та сільсько
господарські організації за останні 10 років досягли
приблизно рівних часток у загальному обсязі продукції
галузі області. З 2013 по 2016 р. намітилася певна тен
денція поступового зростання частки сільськогоспо
дарських організацій і селянських господарств у за
гальному обсязі продукції, однак частка продукції
сільськогосподарських організацій, в загальному об
сязі продукції сільського господарства Черкаської
області в 2016 р., склала всього 14,3% [9]. У зв'язку з
великими можливостями використання у виробництві
інноваційної техніки і новітніх технологій великі
сільськогосподарські організації за часткою продук
тивності праці мають переваги перед дрібними госпо
дарствами. Отримати доступ до результатів НТР дрібні
господарства можуть, лише об'єднуючись у різні коо
перативи.
Демонструючи успіхи сільського господарства у
розвинених країнах, основним виробником продукції
виступає фермер [15, с. 36]. При цьому не слід забувати,
що кожен фермер є учасником кількох спільнот — зі
збуту продукції, із використання техніки, із ветеринар
ного обслуговування, з одержання позик тощо. Однак
надії на те, що і в Україні фермер стане основним году
вальником, поки не виправдалися. Ми з легкістю поз
булися колгоспів, але не створили нового інституційно
го середовища, здатного забезпечити розвиток сіль
ськогосподарського виробництва як по вертикалі, так і
горизонталі.
До ринкових реформ 1991 року в Черкаській області
працювало 627 колгоспів. Багато з них були перетворені
в сільськогосподарські виробничі кооперативи (СВК),
колективні підприємства, ТОВ тощо До 2016 р. в області
налічувалося 653 сільськогосподарських організацій, з
них 65% були СВК. Колективні підприємства мають ба
гато спільного з СВК і складають трохи більше 7% від
загального числа сільськогосподарських організацій.
Таким чином, понад 70% сільгоспорганізацій області —
це кооперативні підприємства, проте майже всі вони —
результат приватизації колгоспів [5; 9].
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Таблиця 1. Розподіл виробництва основних сільськогосподарських ресурсів Черкаської області
згідно з організаційно'правовими формами (станом на 2016 р.), од.
Форма
господарювання
Сільськогосподарські підприємства
Державні
Недержавні
з них:
– господарські товариства
– приватні підприємства
– с.-г. кооперативи
– селянські (фермерські) господарства
– інші підприємства
Господарства населення, тис.

1898
20
1878

1879
29
1850

1825
22
1803

1937
23
1914

2016 р.
до 2013 р., %
102,1
115,0
101,9

271
159
28
1149
271
401,4

328
244
17
1143
18
414,8

352
215
17
1194
25
378,8

362
243
23
1258
28
323,1

133,6
152,8
82,1
109,5
10,3
80,5

2013 р.

2014 р.

2015 р.

2016 р.

Джерело: побудовано автором за даними [5; 9].

Динаміку основних сільгоспвиробників згідно
організаційноправовової форми відображено у таблиці
1.
У структурі земельних угідь сільськогосподарських
виробників збільшилась площа землі, яка використо
вується населенням. Найбільшу питому вагу серед сіль
ськогосподарських підприємств мають угіддя госпо
дарських товариств, хоча й спостерігається тенденція
до поступового зменшення. У структурі поголів'я вели
кої рогатої худоби протягом 2013—2016 рр. питома вага
сільськогосподарських підприємств зменшилася з 63,5%
до 11,2% [9]. У господарствах населення питомий ресур
сний потенціал (на 1 га сільськогосподарських угідь)
вищий, ніж у сільськогосподарських підприємствах, у
1,4 рази, що є наслідком високого рівня зайнятості в них
живої праці (0,76 працівника на 1 га проти 0,08 — у
підприємствах). У структурі ресурсного потенціалу гос
подарств населення основну питому вагу займають зем
ля і трудові ресурси (90%), тоді як у сільськогосподарсь
ких підприємствах — земля і матеріальнотехнічні ре
сурси (92,5%) [9]. У господарствах населення зосеред
жено 1/4 ресурсного потенціалу сільськогосподарської
продукції [5].
Із розрахунку на одиницю ресурсного потенціалу
господарства населення загалом одержують валової
сільськогосподарської продукції в 4,4 рази більше, а
валової сільськогосподарської кінцевої продукції нет
то — у 2,5 рази більше, ніж сільськогосподарські
підприємства. Виробництво сільськогосподарської про
дукції в господарствах населення здійснюється з мен
шими на 9% затратами з розрахунку на умовну одини
цю валової сільськогосподарської продукції, в т.ч. у
рослинництві — на 43,5%, в тваринництві — на 4,5% [9].
Результати проведених досліджень засвідчують низький
рівень ефективності функціонування практично всіх
організаційноправових форм господарювання в
сільському господарстві. Певні позитивні зрушення
щодо ефективності є нестабільними і недостатньо мас
штабними для того, щоб стверджувати про наявність
тенденції до покращення ситуації.
Значною мірою на формування динаміки ефектив
ності господарювання у різних організаційноправових
формах у Черкаській області вплинула негативна дина
міка ресурсного забезпечення досліджуваних госпо
дарств, що є наслідком зниження інвестиційної актив
ності сільськогосподарських підприємств як результа
ту погіршення їх фінансовоекономічного стану, чому
значною мірою сприяла відсутність конкретної держав
ної підтримки їх розвитку й необхідних для цього умов.
Основними організаційноправовими формами
сільськогосподарських підприємств, що набули поши
рення у Черкаській області, є товариства з обмеженою
відповідальністю як одна з форм господарських това
риств і приватні (приватноорендні) підприємства, до
яких належать окремі господарства, що мають статус
фермерських. Певні відмінності результатів функціону
вання підприємств цих двох різних організаційнопра
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вових форм дозволило встановити опрацювання інфор
мації про сільськогосподарські підприємства трьох роз
винутих районів Черкаської області — Жашківський,
Уманський та Христинівський (табл. 2). Усього опра
цьовано дані про 62 сільськогосподарські підприємства,
з яких 37 є товариствами з обмеженою відповідальні
стю, 25 — приватні підприємства.
Рівень інтенсифікації сільськогосподарського ви
робництва у приватних підприємствах загалом вищий,
ніж у товариствах з обмеженою відповідальністю. За
кономірним підсумком є вища економічна ефективність
сільськогосподарського виробництва у приватних
підприємствах. Якщо у досліджуваній сукупності
підприємств у товариствах з обмеженою відповідальні
стю сільськогосподарське виробництво є збитковим, то
в приватних підприємствах — за рахунок кращого ста
ну матеріальнотехнічної бази, вищої інтенсифікації ви
робництва, ефективнішої діяльності адміністративного
апарату — рентабельним.
Ефективність використання ресурсного потенціалу
підприємствами сфери сільського господарства зумов
люється впливом ряду чинників, які нами розподілено
на дві групи: чинники формування ресурсного потен
ціалу та чинники його ефективного використання (рис.
1).
Представлені чинники поділено на керовані та не
керовані по відношенню до окремого суб'єкта господа
рювання. Керованими слід вважати ті чинники впливу,
виникнення і сила дії яких може регулюватися самим
підприємством. До цієї категорії віднесено якісний склад
матеріальних і трудових ресурсів, маркетингову політи
ку підприємства, рівень організації та управління на
підприємстві тощо. Некерованими є чинники зовнішнь
ого впливу, появу та інтенсивність яких підприємство
може передбачити, однак впливати на них не має змоги.
Для обстежених сільськогосподарських підпри
ємств проведено кореляційнорегресійний аналіз з ме
тою виявлення впливу окремих чинників, які пов'язані з
особливістю організації сільськогосподарського вироб
ництва, на ефективність останнього. За критерій ефек
тивності було взято виручку від реалізації сільськогос
подарської продукції із розрахунку на 1 га сільськогос
подарських угідь (ух). Розглядався вплив на неї наступ
них чинників: середньорічної вартості активів з розра
хунку на 1 га сільськогосподарських угідь, грн (х1); ви
робничих витрат на 1 га сільськогосподарських угідь,
грн (х2); адміністративних витрат на 1 га сільськогоспо
дарських угідь, грн (х3); частки оплати праці у структурі
виробничих витрат, % (х4); затрат праці на 1 га сільсько
господарських угідь, людгод. (х5); частки виручки від
реалізації продукції тваринництва у структурі виручки
від продажу сільськогосподарської продукції, % (х6);
площі використовуваних угідь (характеризує масштаб
виробництва), га (х7).
Отримане рівняння регресії має вигляд:
ух = 20,1 + 0,0056·х1 + 0,6568·х2 + 0,8381·х3 
 0,4169·х4 + 0,4072·х5 — 2,0534·х6 + 0,0235·х7 (1).
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Таблиця 2. Взаємозв'язок організаційно',правової форми сільськогосподарських підприємств
і результатів їх функціонування у Черкаській області, 2016 р.
Показник
Кількість підприємств
Площа с.-г. угідь на одне підприємство, га
Середньорічна вартість активів на одне підприємство, тис. грн
Кількість працівників, зайнятих у с.-г. виробництві
на 1 підприємство, осіб
Кількість працівників, зайнятих у с.-г. виробництві на 100 га
с.-г. угідь, осіб
Адміністративні витрати на 1 га с.-г. угідь, грн
Відношення адміністративних витрат до виробничих витрат, %
Прибуток від реалізації
с.-г. продукції на 1 га с.-г. угідь, грн
Рівень рентабельності с.-г. продукції, %

Товариства з обмеженою
відповідальністю
37
707
1659,5

Приватні
підприємства
25
947
3140,2

62
804
2256,6

44

74

56

6
51
5,4

8
59
3,9

7
55
4,5

- 115
- 24,4

42
8,3

-52
-12,4

Разом

Джерело: побудовано автором за даними [9].

На основі парних коефіцієнтів кореляції між резуль
тативною й окремими факторними ознаками встанов
лено відсутність впливу на виручку від реалізації про
дукції з розрахунку на 1га сільськогосподарських угідь
вартості активів з розрахунку на 1 га угідь (х1), значу
щості в економіці підприємств тваринницьких галузей
(х6) і масштабів виробництва (х7). Це свідчить про нера
ціональність складу активів. Значна кількість несправ
ної техніки чи тваринницьких приміщень взагалі не ви
користовуються у виробництві.
У досліджуваній сукупності підприємств, у розпо
рядженні яких знаходилося від кількох сотень до
кількох тисяч гектарів угідь, суттєвої залежності рівня
доходів від масштабів землекористування не зафіксо
вано. Це пов'язано з тим, що в сільськогосподарських
підприємствах угіддя використовуються з різною інтен
сивністю. Частка недосіяної ріллі в сільськогосподарсь
ких підприємствах області відзначається тенденцією до
зростання. Через занепад тваринницьких галузей вкрай
неефективно використовуються в багатьох підприєм
ствах природні кормові угіддя.
Вплив інших чинників із досліджуваної нами сукуп
ності є суттєвішим. Про це свідчить множинний коефі
цієнт кореляції між ними та результативною ознакою,
який становить 0,92.

Результати кореляційнорегресійного аналізу вка
зали на значущість проблем оптимізацією ресурсного
потенціалу сільськогосподарських підприємств, велику
варіацію економічної ефективності виробництва окре
мих видів продукції, що не дозволяє сформувати раціо
нальну за наявних умов спеціалізацію підприємства, за
безпечити ефективне використання земельних і трудо
вих ресурсів тощо. Це означає, що для підвищення ефек
тивності функціонування підприємств галузі слід вести
мову не тільки про поліпшення фінансування їх діяль
ності, а й про вдосконалення принципів формування і
зміцнення матеріальнотехнічної бази, розробку нових
підходів до використання трудових ресурсів, розвиток
системи аграрного землекористування.
ВИСНОВКИ
Отже, ресурсний потенціал сільськогосподарських
підприємств є необхідним елементом системи управ
ління. Необхідність стратегічного управління ресурсним
потенціалом обумовлюється тим, що в сучасних умовах
неефективне використання ресурсів зменшує конкурен
тоспроможність підприємства та робить їх діяльність
нераціональною.
Розроблення методології формування ресурсної
стратегії дає можливість підприємству забезпечити ре

Чинники формування та використання ресурсного потенціалу
сільськогосподарських підприємств
Чинники формування
ресурсного потенціалу

Чинники ефективного
використання ресурсного
Соціально-правові

Природні

Культурне середовище
Правові норми

Кліматичні умови
Родючість ґрунту

Економічні
Фінансовий стан підприємства
Ціни
Податки
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Технологія

Трудові ресурси території

Маркетинг та логістика

Рис. 1. Чинники формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств
Джерело: побудовано автором на основі проведеного дослідження.
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зультативність процесу забезпечення ресурсами
підприємства. Існуюча ситуація, коли ресурсна страте
гія або зовсім не розробляється, або є частиною вироб
ничої стратегії призводить до того, що ресурси розгля
даються як засоби, що забезпечують процес виробниц
тва, а не як джерела конкурентних переваг, що дають
можливість подальшого розвитку.
Наведені чинники та умови стратегічного управлін
ня ресурсним потенціалом підприємства сприяють по
дальшому розвиткові прикладних аспектів використан
ня теорії ресурсного потенціалу підприємствами сфери
сільського господарства.
Подальші дослідження в системі управління ресур
сним потенціалом сільськогосподарських підприємств
слід спрямувати на виявлення тенденцій і змін щодо роз
ширення економічних реформ у галузі. Сучасна систе
ма управління повинна оперативно реагувати на зміни
форм власності в секторі сільського господарства, на
розширення виробничої та соціальної інфраструктур,
різних форм малого бізнесу та підприємництва тощо.
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THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE: DEVELOPMENT AND REALIZATION
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT COMPANY

У статті досліджено поняття та сутність фінансової стратегії підприємства, проведено порівняльний
аналіз цілей фінансової та загальної економічної стратегії. У публікації автор наводить найважливіші
сутнісні характеристики фінансової стратегії, а також докладно розглянуто існуючі підходи з позиції
різних авторів щодо визначення категорії "фінансова стратегія підприємства". У статті обгрунтовано особL
ливості розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства в умовах функціонування девелоперсьL
кої компанії. Виявлено, що управління фінансовою діяльністю в усі часи має займати у підприємців чільне
місце. Ефективне функціонування компанії, забезпечення високих темпів її розвитку та підвищення конL
курентоспроможності в умовах ринкового середовища неможливі без стратегічного управління її фінанL
совою діяльністю. Фінансова діяльність — це цілеспрямований процес реалізації функцій компанії, які
пов'язані з формуванням і використанням її фінансових ресурсів і які будуть забезпечувати економічний
і соціальний розвиток. У статті мова йде про те, що ефективним інструментом перспективного управлінL
ня фінансовою діяльністю компанії, яке підпорядковане досягненню цілей розвитку в умовах змін ринL
ку, виступає фінансова стратегія.
In the article the concept and essence of the financial strategy of the enterprise are investigated, the
comparative analysis of goals of the financial and general economic strategy is conducted. In the publication
the author gives the most important essential characteristics of the financial strategy, and also elaborates the
existing approaches from the standpoint of different authors regarding the definition of the category "financial
strategy of the enterprise". The article substantiates the peculiarities of the development and implementation of
the company's financial strategy in the conditions of the development company's operation. It has been found
that the management of financial activity at all times should take the prominent place among entrepreneurs.
Effective functioning of the company, ensuring its high rates of development and increasing competitiveness in
a market environment is impossible without strategic management of its financial activities. Financial activity is
a purposeful process of implementing the functions of a company that are associated with the formation and use
of its financial resources and which will ensure economic and social development. In the article it is said that a
financial strategy is an effective tool for the future management of a company's financial activity, which is
subordinated to the achievement of development goals in conditions of market changes.
Ключові слова: фінансова стратегія, економічна стратегія, розвиток, реалізація ефективність, девело
перська компанія, перспективи, цілі, фінансові ресурси, девелоперська компанія.
Key words: financial strategy, economic strategy, development, implementation efficiency, development company,
prospects, goals, financial resources, development company.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Мінливість ринкового середовища, обмеженість
фінансових ресурсів, нестабільність політичного се
редовища змушують підприємства швидко адапту
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ватися до змін, приймаючи оптимальні рішення,
максимально використовуючи всі свої можливості
і резерви. Трансформаційні процеси, що відбува
ються на вітчизняних підприємствах, багато в чому
пов'язані з управлінням фінансами. Аналіз грошо
вих потоків, пошук ефективних джерел фінансуван
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Таблиця 1. Порівняльний аналіз цілей фінансової та загальної економічної стратегій
Цілі фінансової стратегії
1. Прискорення зростання виручки
2. Прискорення зростання прибутку
3. Збільшення дивідендів
4. Збільшення маржі
5. Зростання рентабельності інвестицій

Цілі загальної економічної стратегії
1. Збільшення частки ринку
2. Більш високий, безпечний рейтинг в галузі
3. Підвищення якості продукції
4. Більш низькі витрати в порівнянні з конкурентами
5. Більш широкий або більш привабливий спектр продукції, що
випускається
6. Посилення рейтингу облігацій і кредитного рейтингу 6. Поліпшення репутації у споживачів
7. Збільшення потоку грошових коштів
7. Краще обслуговування клієнтів, споживачів
8. Зростання вартості акцій
8. Розпізнавання компанії як лідера в технології або інноваціях
продуктів
9. Розпізнавання компанії як "Блакитний фішки"
9. Збільшення можливості конкурувати на міжнародних ринках
10. Більш диверсифікована база надходжень виручки
10. Розширення можливостей для зростання
11. Стабільний прибуток в період спаду
11. Збільшення заробітної плати та інших благ для співробітників

ня, вигідних інвестиційних рішень, грамотний мон
іторинг дебіторської та кредиторської заборгова
ності, а також розробка раціональної облікової і
податкової політики — все це є наріжним каменем
діяльності сучасних підприємств. Тому наразі усе
більш широке використання в практиці господарю
вання українських підприємств отримує застосу
вання методики стратегічного фінансового менед
жменту. У зв'язку з цим питання щодо формування
оптимальної фінансової стратегії набувають особ
ливої актуальності.
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
У теорії фінансового менеджменту немає чіткого
визначення поняття фінансової стратегії. Дискусій
ний характер носять питання щодо визначення місця
і ролі в діяльності підприємства, а також недостат
ньо дослідженими залишаються основні механізми
взаємозв'язку фінансової політики та фінансової
стратегії.
Так, наприклад, на думку доктора економічних наук,
професора В.П. Грузинова, стратегія є узагальненою
моделлю дій, необхідних для досягнення поставлених
цілей. Професор Л.А. Мочалова зазначає, що "страте
гія — це компас, який вказує шлях, вектор напряму роз
витку підприємства" [11]. Панов А.І. трактує стратегію
як "процес визначення і встановлення зв'язку підприє
мства з її оточенням, що складається в реалізації обра
них цілей і в спробах досягти бажаного стану взаємин з
оточенням за допомогою розподілу ресурсів, що доз
воляє ефективно і результативно діяти підприємству, а
також його підрозділам" [12].
Більшість авторів визначають фінансову стратегію
підприємства як набір або послідовність дій фінансово
го характеру для досягнення певної мети.
На наш погляд, найбільш повно зміст фінансової
стратегії відображає визначення, що дав Бланк І.А.:
"Фінансова стратегія являє собою один із найважливі
ших видів функціональної стратегії підприємства, що за
безпечує всі основні напрями розвитку його фінансо
вої діяльності та фінансових відносин шляхом форму
вання довгострокових фінансових цілей, вибору
найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватно
го коригування напрямків формування та використан
ня фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього се
редовища" [1].
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою публікації є дослідження теоретичних аспек
тів фінансової стратегії підприємства та обгрунтуван
ня особливостей її розробки та реалізації в діяльності
девелоперських компаній.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Ефективність функціонування підприємств зале
жить від правильності вибору і обгрунтування фінан
сової стратегії, що є істотним компонентом загальної
економічної стратегії підприємства. Фінансова страте
гія визначає поведінку підприємства на ринку, формує
його ринкову позицію залежно від наявності фінансо
вих ресурсів, методів та напрямів їх використання.
Основна мета загальної економічної стратегії під
приємства пов'язана з тенденціями розвитку відповід
ного товарного ринку, які можуть не збігатися з тен
денціями розвитку фінансового ринку, отже, може ви
никнути ситуація, коли цілі загальної економічної стра
тегії розвитку підприємства не зможуть бути реалізо
вані у зв'язку з різними фінансовими обмеженнями.
Суперечності загальної економічної стратегії та фінан
сової стратегії посилюється спочатку тим, що досягнен
ня обраної стратегічної мети може суперечити досяг
ненню поставлених фінансових цілей. Виникає проти
річчя пов'язане з тим, що будьяке підприємство діє в
умовах обмеженості ресурсів, і реалізація обраної ке
рівництвом фінансової стратегії може привести до зни
ження прибутку в короткостроковому періоді, по
гіршення фінансової стійкості та ліквідності підприєм
ства [4].
Аналіз, проведений за даними таблиці 1, показує, що
реалізація низки спільних економічних цілей, наприк
лад, цілей № 5, 6, 10, 11, може негативно позначитися
на досягненні фінансових цілей № 2, 3, 10. Під час роз
робки фінансової стратегії необхідно враховувати
зовнішні і внутрішні фактори, що на неї впливають. До
таких факторів можна віднести діючий фінансовокре
дитний механізм, ступінь розвиненості фінансового рин
ку в країні, а також виробничі та фінансові можливості
підприємства.
Особливу увагу під час розробки фінансової стра
тегії варто приділити оптимізації рівня грошових до
ходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному
зниженню собівартості продукції, оптимальному роз
поділу та використання прибутку, визначенню потреби
в оборотних коштах, раціональному використанню ка
піталу підприємства. Фінансова стратегія розробляєть
ся з урахуванням ризику неплатежів, інфляції та інших
непередбачених обставин. Вона повинна відповідати
виробничим завданням і при необхідності коригувати
ся і змінюватися.
Фірмадевелопер (девелоперська компанія) — юри
дична особа, що переймає на себе функції з повної реа
лізації інвестованого капіталу. Така фірма зазвичай
здійснює самостійно пошук найвигіднішого місця вкла
дення засобів інвестора, розробку проекту, його фінан
сування, реалізацію, введення в експлуатацію [8, c. 12].
У сучасних умовах застосування інструментів та
методів фінансової стратегії носить ситуаційний харак
тер: конкретні фактори, включаючи соціальноеко
номічні та політичні, визначають вибір тієї чи іншої їх
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комбінації в різних варіантах. Дослідження методології
формування фінансової стратегії девелоперської ком
панії і теоретичних основ функціонування підприєм
ства в умовах ринку передбачає врахування інтеграц
ійних тенденцій, значення яких дедалі зростає.
Особливості сучасного кризового періоду змушу
ють підприємства відійти від уже наявних західних
шляхів розвитку фінансової стратегії розвитку деве
лоперської компанії або, принаймні, спробувати вне
сти в неї необхідні корективи для імплементації в ук
раїнські ринкові умови.
Розглянемо головні особливості українського рин
ку. Перш за все, це висока інфляція і високі ризики гос
подарських суб'єктів, які пов'язані з інституційними,
правовими і політичними особливостями України. Крім
того, сюди слід додати такі фактори, як цінова не
стабільність і курсова невизначеність. Не можна також
не згадати і про такий деструктивний фактор, як нероз
виненість ринку фінансових інструментів, а також не
відповідності законодавчої бази, що регулюють
діяльність, пов'язану з використанням цих фінансових
інструментів.
Також не можна не зазначити, що наразі не існує
чіткого розуміння характеру девелоперської діяльності
в Україні. Професійний девелопмент в Україні пережи
ває період раннього становлення. В даний час тільки
намітилася тенденція до виділення девелопменту в особ
ливий вид підприємницької діяльності серед інших
суб'єктів інвестиційнобудівельних процесів. Терміно
логія, що характеризує питання розвитку нерухомості,
знаходиться в стадії формування.
Фінансова стратегія є основною в системі перспек
тивних розробок девелоперської компанії та є склад
ною багатофакторною орієнтованою моделлю дій і за
ходів, необхідних для досягнення поставлених перспек
тивних цілей в загальній концепції розвитку в галузі
формування і використання фінансоворесурсного по
тенціалу девелоперської компанії. Економічна сутність
фінансової стратегії обумовлена фінансовими відноси
нами девелоперської компанії з економічними суб'єкта
ми і державними органами влади, взаємодією з ними в
процесі здійснення ділових відносин в галузі фінансів.
Фінансова стратегія девелоперської компанії у
найбільш загальному вигляді є визначенням економіч
ної мети і результатів діяльності компанії, обсягу ре
сурсів і досягнення їх в умовах заданої загальної стра
тегії девелоперської компанії.
Ефективна фінансова стратегія підтримує своїми
ініціативами загальну стратегію девелоперської ком
панії і є сполучною ланкою між довгостроковою метою,
напрямом руху капіталу і оперативним управлінням, має
бути обладнана системою комунікацій з усіма зацікав
леними сторонами, систему винагород і як окремий еле
мент внутрішню і зовнішню звітність (рис. 1).
Фінансова стратегія інкорпорує в собі цілі, плани їх
досягнення і системи комунікації, мотивації та контро
лю. До компетенції фінансової стратегії підприємства
входять такі питання:
— способи порівняння різних напрямків діяльності
девелоперської компанії;
— вибір критеріїв зовнішньої звітності девелоперсь
кої компанії (для різних зацікавлених груп);
— управління структурою капіталу (для залучення
інвестицій з оптимальними ризиками і рівнями ROE);
— конфігурація портфеля накопичення вартості де
велоперської компанії;
— структура звітності всередині девелоперської
компанії (проекти, напрямки);
— розподіл ресурсів всередині девелоперської ком
панії;
— критерії з питань злиття, поглинання, розподі
лупродажу девелоперської компанії;
— облік і фінансова оцінка ризиків (оптимальна точ
ка risk / return).
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Довгострокова
мета

Фінансова
стратегія

Оперативне
управління

Комунікації

Рис. 1. Місце фінансової стратегії у загальній стратегії
девелоперської компанії

Фінансова стратегія повинна відповідати рівню
ділового ризику і потребам фінансування бізнеспла
ну, повинна розглядати фінансові цілі девелоперсь
кої компанії, потреби фінансування, дивідендну пол
ітику і ринкові умови. Фінансова стратегія не одна
кова для всіх підприємств і залежить від розмірів де
велоперської компанії, стадії його розвитку, сфери
діяльності, фінансового стану, обсягу наявних ре
сурсів.
Як основні компоненти фінансової стратегії можна
розглядати:
— вибір пріоритетних для компанії фінансових
ринків;
— аналіз і обгрунтування стійких джерел фінансу
вання;
— вибір фінансових інститутів в якості прийнятних
партнерів і посередників, які можуть ефективно співпра
цювати з компанією в перспективі;
— розробка інвестиційної стратегії відповідно до
пріоритетних напрямів розвитку компанії;
— вибір заходів щодо фінансової реструктуризації
компанії;
— створення умов для збільшення ринкової вартості
компанії;
— формування та вдосконалення в довгостроково
му аспекті ефективних внутрішньофірмових фінансових
потоків;
— побудова ефективної системи управління фінан
сами в узгодженні з іншими управлінськими функціями
в рамках цілісної системи управління;
— забезпечення результативності проведених за
ходів і підтримку досягнутого рівня функціонування
фірми.
Фінансова стратегія не існує як окрема економічна
категорія і є лише інструментом реалізації загальної
стратегії девелоперської компанії. Фінансова стратегія
підприємства включає в себе: аналіз фінансового стану;
оптимізацію основних та обігових коштів, розподілу
прибутку, безготівкових розрахунків, податкову і ціно
ву політику, політику в області цінних паперів. Далі ви
діляються генеральна і оперативна фінансові стратегії,
період оперативної фінансової стратегії обмежується
одним роком, надаючи їй функцію оперативного фінан
сового планування.
Фінансова стратегія девелоперської компанії має
бути спрямована на виконання п'яти цілей:
— забезпечення підприємства необхідними грошо
вими коштами і на цій основі його стабільності і ліквід
ності;
— забезпечення його рентабельності і отримання
оптимального прибутку;
— задоволення матеріальних і соціальних потреб
його працівників і власників;
— максимізація ринкової вартості підприємства;
— збільшення економічної доданої вартості (EVA).
Фінансова стратегія передбачає передусім орієнта
цію на довгострокову перспективу або на вирішення
ключового пріоритетного завдання в конкретному пері
оді часу. Таким чином, визначення "фінансова страте
гія" характеризує економічну природу таких базових
категорій, як фінанси, гроші, кредит, капітал, ресурси
та ін. Концепція фінансової стратегії підприємства по
винна формуватися з урахуванням:
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Програми

Плани

Контроль за
виконанням
Рис. 2. Схема дострокового планування
Джерело: [15].

— загальної теорії стратегії розвитку девелоперсь блем, які необхідно вирішувати. Дані тенденції девело
кої компанії;
перська компанія має передбачати та враховувати при
— сутності фінансів;
розробці своєї стратегії.
— специфіки фінансової стратегії, обумовленої
функціями фінансів і пов'язаними з ними категоріями
ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
(гроші, кредит, капітал і ін.);
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
— особливостей реалізації фінансової стратегії в су
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
часних умовах розвитку економіки України.
Формування фінансової стратегії пов'язана з поста
Вивчення сучасної теорії і практики управління новкою цілей і завдань підприємства, підтримкою фінан
фінансами переконує в тому, що найбільш обгрунтова сових взаємозв'язків між підприємством і суб'єктами на
ною є головна цільова установка фінансового менедж вколишнього середовища (фінансовим ринком, держав
менту на зростання ринкової вартості девелоперської ними регулюючими органами, спеціалізованими фінан
компанії. При цьому є й інші цілі фінансового менедж совими інститутами, діловими партнерами і т.д.).
менту: максимізація (оптимізація) прибутку, зростання Підприємство досягає своїх стратегічних фінансових
доходів власника і ін.
цілей, коли зазначені взаємозв'язки відповідають її
Виявлення найважливіших сутнісних характеристик внутрішнім фінансовим можливостям, а також дозво
фінансової стратегії в світлі сучасної парадигми управ ляють їй залишатися сприйнятливою до зовнішніх соці
ління підприємством дозволяє так сформулювати її альноекономічних вимог.
зміст: "фінансова стратегія являє собою один з найваж
Успіх фінансової стратегії підприємства гарантуєть
ливіших видів функціональної стратегії підприємства, ся, коли стратегічні цілі відповідають реальним фінан
що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінан совим можливостям підприємства, коли фінансове
сової діяльності та фінансових відносин шляхом фор управління є чітко централізованим, а методи його
мування довгострокових фінансових цілей, вибору втілення є гнучкими й адекватними змінам фінансово
найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватної економічних параметрів розвитку підприємства.
коригування напрямів формування та використання
Таким чином, фінансова стратегія може бути модел
фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього сере лю використання можливостей девелоперської ком
довища" [3]. При виборі стратегії необхідно мати на панії, дій підприємства на стратегічну перспективу для
увазі, що нові стратегії як у традиційних галузях, так і в досягнення поставлених цілей, в основу створення якої
нових сферах бізнесу повинні відповідати накопичено належить управління фінансовими ресурсами.
му потенціалу підприємства. У системі довгостроково
Формування і розподіл прибутку, забезпечення при
го планування (рис. 2) мета втілюється в програми дій, бутковості інвестицій за допомогою застосування
бюджети (річний план), плани прибутків, що розробля фінансових методів та інструментів означають задово
ються для кожного з головних підрозділів
підприємства. Потім програми й бюджети
Перспективи
виконуються цими підрозділами і визнача
ються відхилення фактичних показників від
запланованих [15].
Як видно зі схеми (рис. 3), перспективи і
Цілі
Стратегія
цілі пов'язані між собою для вироблення
стратегії. Поточні програми (бюджети) орі
єнтують оперативні підрозділи підприємства
Задачі
в їх повсякденній роботі, спрямованій на за
безпечення поточної рентабельності; стра
тегічні програми і бюджети закладають ос
Бюджети/поточні
Бюджети/поточні
нови майбутньої рентабельності, що вимагає
програми
програми
створення спеціальної системи виконання,
побудованої на управлінні проектами [14].
Виконання проектів
Для сучасних девелоперських компаній
Виконання у
необхідним є розробка стратегії, оскільки
підрозділах
розвитку фірмдевелоперів часто заважає
непродумана і неефективна економічна стра
Стратегічний
тегія інвесторів, які звертаються до послуг
Оперативний
контроль
девелоперів не на початковій стадії реалі
контроль
зації проекту (коли девелопер має мож
Рис. 3. Схема стратегічного планування
ливість запропонувати найбільш ефективні
рішення), а вже на стадії виникнення про
Джерело: [14].
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лення чиїхось інтересів і в підсумку участь у реалізації
сукупного соціального ефекту. Фінансова стратегія зав
жди повинна враховувати як інтереси власника, так і
інтереси інших суб'єктів взаємодії. Це дозволяє зроби
ти такі висновки:
— загальна мета розвитку девелоперської компанії,
мета стратегії управління, фінансової стратегії та фінан
сового менеджменту збігаються — зростання вартості
девелоперської компанії;
— внутрішні фінансові відносини на підприємстві за
лежать значною мірою від зовнішніх чинників; чим вище
рівень управління, тим ця залежність більш тісний, а
необхідність врахування зовнішніх факторів сильніша;
— фінансовий менеджмент і фінансова стратегія, як
інструмент фінансового менеджменту, сприяють реа
лізації економічних і соціальних інтересів власників,
персоналу девелоперської компанії і суспільства в ціло
му.
Фактори зовнішнього середовища, що визначають
складність поведінки підприємства на ринку і невизна
ченість його результатів, вимагають нових підходів до
управління фінансами, зокрема розробки стратегічних
схем. Трансформація термінів, які закладаються в схе
му управління фінансами девелоперської компанії, в
плані їх значного подовження є також вимога сучасної
ситуації. Вона диктує необхідність формування ідео
логії, концепції стратегічного фінансового розвитку
девелоперської компанії. Застосування інструментів і
методів фінансової стратегії носить ситуаційний харак
тер: конкретні фактори, включаючи соціальноеко
номічні та політичні, визначають вибір тієї чи іншої їх
комбінації в різних варіантах. Дослідження методології
формування фінансової стратегії девелоперської ком
панії і теоретичних основ функціонування підприємства
в умовах ринку передбачає врахування інтеграційних
тенденцій, значення яких дедалі зростає.
Перспективами подальших розвиток у напрямі до
слідження теми фінансової стратегії девелоперської
компанії має стати розробка практичного механізму
реалізації фінансової стратегії на підприємстві з вико
ристанням світового досвіду.
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IMPROVEMENT OF ACCOUNTING OF ECONOMIC ACTIVITY EXPENDITURE

У статті досліджено сучасний стан методики відображення екологічних витрат у системі обліку. ПроL
аналізовано останні дослідження і публікації з удосконалення обліку екологічних витрат. Визначено
відсутність належного інформаційного забезпечення для прийняття рішень в екоменеджменті. ОбгрунL
товано проблему обліковоLінформаційного забезпечення в частині екологічної діяльності, що потребує
подальшого поглибленого дослідження. Запропоновано в системі бухгалтерського обліку виділити статті
для обліку поточних і загальних екологічних витрат. Розроблено типову форму внутрішньої звітності з
обліку екологічних витрат. Запроваджено внести доповнювання до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінанL
сової звітності" в частині формування інформації про екологічні витрати, у Формі 2 "Звіт про фінансові
результати".
Запропоновано внести зміни до П(С)БО 16 "Витрати", в якому чітко оговорити порядок визначення
екологічних витрат, їх оцінку, класифікацію та відображення в обліку.
The article examines the current state of the method of displaying environmental costs in the accounting
system. The latest research and publications on improving the accounting of environmental costs have been
analyzed. The lack of proper information support for decision making in ecoLmanagement has been determined.
The problem of accounting and informational support in the part of ecological activity is substantiated, it requires
further inLdepth research. It is proposed in the accounting system to allocate articles for accounting of current
and general environmental costs. A standard form of internal accounting for environmental costs is developed.
Introduced to add to the NP (C) BO 1 "General Requirements to Financial Reporting" regarding the formation of
information on environmental costs, in Form 2, "Statement of financial results". It is proposed to amend P (C) BO
16 "Costs", which clearly stipulates the procedure for the determination of environmental costs, their assessment,
classification and accounting.

Ключові слова: екологічна діяльність, екологічні витрати, природоохоронні витрати, сукупні екологічні
витрати.
Key words: ecological activity, environmental costs, environmental costs, accumulated environmental costs.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Широкомасштабні втручання в природні екосисте
ми та неврахування екологічних факторів у економіч
них системах призвело до формування екологічної кри
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зи. Гонитва за прибутком спричинила експлуатацію при
родних ресурсів і зменшення собівартості продукції за
рахунок забруднення середовища. Усвідомлення нега
тивних явищ, що виникають внаслідок впливу госпо
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Таблиця 1. Сутність екологічних витрат в літературних джерелах
№
1

Дьоміна Т.Л.

Джерело

2

Замула І.В.

3

Кожушко Л.Ф.

4

Кондратюк О.М.

5

Максимів Л.І.

6

7

Методологічні положення з організації
державного статистичного
спостереження щодо витрат на охорону
навколишнього природного
середовища
Мішенін Є.В.

8

Саєнко К.С.

9

Синякевич І.М.

10

Туниця Ю.Ю.

Визначення
Природоохоронні виграти – це виражена у вартісній формі сукупність всіх видів
ресурсів, необхідних для здійснення природоохоронної діяльності
Екологічні витрати – це всі витрати, пов'язані зі здійсненням екологічної діяльності
підприємство
Екологічні витрати – сумарні кошти, які підприємство може вкласти в запобігання
емісії, а також різні платежі за виробниче споживання ресурсів та відшкодування
заподіяних збитків навколишньому середовищу
Сукупні екологічні витрати – сума витрачених матеріальних, трудових і фінансових
ресурсів дія здійснення операційної та інвестиційної діяльності у сфері
ресурсозбереження й охорони навколишнього природного середовища (за винятком
реалізованих знешкоджених і повторно використаних відходів), екологічні зобов'язання
у вигляді екологічних платежів, інші понесені витрати через екологічно несприятливу
діяльність підприємства
Екологічні витрати – це інтерналізовані витрати, які виникають внаслідок добровільних
або обов'язкових заходів з метою запобігання, усунення, зменшення навантажень на
довкілля, а також внаслідок втрат продуктивності та незворотних втрат енергії,
сировини і матеріалів
Витрати на охорону навколишнього природного середовища всі види витрат держави,
підприємств (організацій, установ), спрямовані на запобігання, контроль, зменшення чи
ліквідацію забруднення навколишнього природного середовища та охорону природи,
управління природоохоронними ресурсами
Екологічні витрати – це витрат и на природоохоронні заходи, які враховують витрати
на попередження інтенсивного забруднення навколишнього середовища і на різке
зменшення негативного впливу на природу
Екологічні витрати – це витрати на придбання ліцензії на право користування надрами:
витрати на освоєння природних ресурсів: плата за негативний вплив на навколишнє
середовище: капітальні і поточні втрати природоохоронної діяльності
Екологічні витрати виробництва це сукупність живої та уречевленої праці, яка
витрачається на відтворення природних ресурсів і природного довкілля, попередження
та ліквідацію забруднення довкілля, підтримання в нормальному стані і покращення
якості природних ресурсів, а також майбутньої праці, яка буде ви витрачатися на
усунення негативних економічних, екологічних і соціальних наслідків, що викликані
теперішнім забрудненням і нераціональним використанням природних ресурсів
Екологічні витрати – сукупність витрат і збитків у сфері природокористування та
матеріальних благ загалом

дарської діяльності на навколишнє середовище, відбу
вається в першу чергу через отримання облікової інфор
мації про зазначений вплив.
Облік як система виміру господарських явищ і
процесів здатен створювати їх числову характери
стику та б ути джерелом інформації, а відтак і
підгрунтям прийняття управлінських рішень щодо
здійснення екологічної діяльності. Однак екологі
чний підхід до обліку дотепер не має методологіч
них розробок, що давало б основу для створення
методики облікового відображення витрат еколог
ічної діяльності [7].
Розуміння економічної природи взаємозв'язків
суспільства та навколишньою природного середови
ща формує можливості вибору найефективніших ва
ріантів реалізації виробничої діяльності та суспільної
поведінки людини. Саме прагнення підвищити ефек
тивність функціонування виробничих і суспільних
систем з урахуванням їх впливу на природне середо
вище спонукає формувати принципово нові підходи в
обліку. Адже, як зазначають Ю.П. Лебединський,
Ю.В. Скляпкін та П.І. Понов, "... традиційний бухгал
терський облік з багатьох точок зору непридатний для
повного відображення виливів підприємства на довк
ілля" [13]. Звідси питання формування обліку витрат
екологічної діяльності набуває все більшої актуаль
ності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Про екологію і її безпосередній зв'язок з економі
кою в науковій літературі впродовж останніх 20—30 ро
ків написано дуже багато. Зокрема вчених: В.І. Бачинсь
кий, М.Т. Білуха, Р. Віллет, З.В. Гуцайлюк, Т.А. Дьоміна,
Ю.В. КулійДем'янюк, Я.Д. Крупка, П.О. Куцик, М.В. Ко
рягін, С.І. Лебедевич, Л.Г. Медвідь, І.И. Яремко та ін.
Проте економікоекологічні проблеми за цей час не
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тільки не вирішились, а настільки загострились, що
загрожують фізичному існуванню людства. У працях
вчених зазначено різні підходи до організації еколо
гічного обліку і звітності, зокрема щодо екологічних
витрат, проте вони не є достатніми, органічними скла
довими обліковоаналітичної системи як на загально
державному, так і на рівні менеджменту підприємств
[21].
Основною причиною тому слід визначити відсут
ність належного інформаційного забезпечення для
прийняття рішень в екоменеджменту. Отже, проблема
обліковоінформаційного забезпечення в частині еко
логічної діяльності потребує на подальше поглиблене
дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є дослідження сучасного стану мето
дики відображення екологічних витрат у системі бух
галтерського обліку.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Екологічна діяльність — це відповідний сегмент
його операційної діяльності, який повинен забез
печити баланс між суспільними інтересами та інте
ресами підприємства, у результаті функціонування
якого має бути максимально збережене природне
середовище в тому стані, у якому воно перебувало
донедавна [5].
Екологічна діяльність, як і будьяка діяльність,
супроводжується певними витратами.
За результатами вивчення літературних джерел
встановлено, що поняття "екологічні витрати" трак
туються за кількома підходами (табл. 1).
Не містять єдиного підходу і нормативнопра
вові акти з обліку витрат екологічної діяльності.
Зокрема в Рекомендаціях щодо заповнення форми
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Екологічні витрати
За видами
діяльності

операційні

інвестиційні

фінансові

експлуатаційні
За характером
впливу на
навколишнє
природне
середовище

природоохоронні

Витрати із забезпеченням
природними ресурсами

Витрати з попередження
забруднення

Витрати з відновленням
природних ресурсів

Витрати з компенсації
негативних наслідків
забруднення

Витрати з організації
екологічної діяльності

Витрати на переробку
та/або утилізацію
відходів виробництва

Рис. 1. Класифікація екологічних витрат
Джерело: [7].

державного статистичного спостереження № 1
екологічні витрати "Звіт про екологічні збори та
поточні витрати на охорону природи" зустрічають
ся поняття "екологічні витрати", "витрати на охо
рону природи", "природоохоронні витрати"), про
те чітке їх визначення відсутнє [19].
Що ж стосується поняття "витрат " в цілому,
то в П(С)БО 16 "Витрати" поняття "витрати" трак
туються як зменшення активів, або збільшення зо
бов'язань, які призводять до зменшення власного
капіталу підприємства (за винятком зменшення ка
піталу внаслідок його вилучення чи розподілу між
власниками), за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені. Витрати визнаються витрата
ми відповідного періоду одночасно з визнанням до
ходу, для отримання якого вони здійснені. Такий

підхід відповідає принципам Міжнародних стан
дартів фінансової звітності та принципу нараху
вання і відповідності доходів і витрат, що засто
совується в національних стандартах обліку і звіт
ності [1].
Отже, виходячи зі специфіки екологічної діяль
ності та поняття "витрат" вважаємо, що під еколо
гічними витратами слід розуміти витрати (матері
альні, трудові, фінансові) підприємства, пов'язані з
екологічної діяльністю, здійснювані перед початком
або протягом виробничого процесу та спрямовані
на зменшення чи ліквідацію забруднення навколиш
нього природного середовища.
Запорукою ефективного управління екологічни
ми витратами є належно сформоване обліково
інфо рмаційне забезпечення, порядок та послі 

Таблиця 2. Звіт про екологічні витрати

2

3
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РАЗОМ

…

Коштами
міжнародних організацій

Коштами кредитних
установ

Капітальні інвестиції на здійснення екологічної
діяльності:
- на ремонт;
- введення нових об’єктів екологічного
призначення;
- інші капітальні витрати
Поточні витрати на здійснення екологічної
діяльності:
- витрати, пов’язанні з експлуатацією обладнання;
- створення (придбання) основних засобів,
призначених для переробки та/або утилізації;
- інші поточні витрати
Екологічний податок:
- податкове зобов’язання за звітний період;
- штрафні санкції
Всього витрат

Коштами інвесторів

1

Коштами цільового
фінансування

Найменування показників

Коштами
засновників

№

Коштами підприємства

Джерела фінансування

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
довність формування якого має бути визначено Об
ліковою політикою підприємства.
Основним елементом Облікової політики в час
тині організації обліку екологічних витрат має ста
ти їх класифікація (рис. 1).
Залежно від виду діяльності екологічні витрати
поділяються на операційні, інвестиційні та фінан
сові.
Операційні екологічні витрати виникають у про
цесі операційної діяльності підприємства і пов'язані
з використанням природних ресурсів та/або їх охо
роною.
Інвестиційні екологічні витрати пов'язані зі
створенням, придбанням, реконструкцією, модер
нізацією, технічним переобладнанням, капітальним
ремонтом основних засобів природоохоронного
призначення.
Фінансові екологічні витрати виникають у ре
зультаті обслуговування отриманих кредитів для
здійснення екологічної діяльності [7].
За характером впливу на навколишнє природне
середовище екологічні витрати запропоновано под
іляти на експлуатаційні (пов'язані із забезпеченням
виробничого процесу природними ресурсами, їх ек
сплуатацією та відновленням) і природоохоронні
(пов'язані із заходами щодо охорони навколишнь
ого природного середовища від забруднення) [7].
Наведена класифікація екологічних витрат має
бути взята за основу при розробці Робочого плану
рахунків, а отже, і при організації їх аналітичного
обліку [7]. Вважаємо, що у разі якщо, масштаби вит
рат екологічної діяльності незначні, потреби у
відокремлені окремого рахунку для їх обліку немає,
в таких ситуаціях облік екологічних витрат доціль
но вести на відокремлених субрахунках рахунків 8
го класу [17]. У разі, якщо витрати на екологічну
діяльність є масштабними, для їх облікового відоб
раження доцільно в Робочому плану рахунків пе
редбачити рахунок 841 "Інші операційні витрати".
В обліковій політиці варто обговорити і питан
ня документального відображення витрат екологі
чної діяльності. Виходячи з практичного досвіду,
вважаємо доцільними запропонувати до запровад
ження форму внутрішньої звітності з обліку еко
логічних витрат — Звіт про екологічні витрати
(табл. 2).
Запровадження запропонованого звіту спрос
тить процедуру узагальнення інформації щодо еко
логічних витрат при побудові Форми 2 "Звіт про
фінансові результати".
Оскільки формування фінансової звітності за
Міжнародними стандартами потребує відображен
ня екологічних витрат, а в Формі 2 "Звіт про фінан
сові результати" вони не передбачаються, то вва
жаємо за необхідне Форму 2 "Звіт про фінансові ре
зультати" доповнити рядками 2155 "Екологічні вит
рати" та 2115 "Екологічні доходи". У разі якщо еко
логічні витрати незначні, то відображати в рядку
2180 "Інші операційні витрати", а відображення до
ходів в рядку 2120 "Інші операційні доходи".
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
За результатами дослідження приходимо до вис
новку, що облік витрат екологічної діяльності по
требує термінового удосконалення. З метою вирі
шення цього питання запропоновано:
— у системі бухгалтерського обліку виділити
статті для обліку поточних і загальних екологічних
витрат;
— в обліковій політиці передбачити порівняно
автономну підсистему організації екологічного об
ліку;
— внести зміни до П(С)БО 16 "Витрати", в яко
му чітко оговорити порядок визначення екологіч
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них витрат, їх оцінку, класифікацію та відображен
ня в обліку;
— внести доповнювання до НП(С)БО 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності" в частині форму
вання інформації про екологічні витрати, у Формі 2
"Звіт про фінансові результати"
— визнати одним із основних елементів обліко
вої політики, методику та порядок відображення
екологічних витрат;
— у робочий план рахунків передбачити аналі
тичні рахунки для обліку доходів та витрат еколог
ічної діяльності;
— за тве рди ти ти по ву фо рму вн ут рі ш нь о ї
звітності з обліку екологічних витрат;
— визнати необхідним етапом внутрішнього
контролю.
Запровадження на практиці поданих пропозицій
сприятиме формуванню можливого інформаційно
го забезпечення, прийняття управлінських рішень
щодо здійснення екологічної діяльності.
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У статті досліджено матеріали і статистичні дані, що дають чітке уявлення про стан та тенденції розL
витку ділового туризму в Україні та світі. Розглянуто особливості і складові ділового туризму, його місце
у загальному обороті туристичного бізнесу, підкреслюється необхідність залучення до подальшого розL
витку цього виду туризму органів місцевої та регіональної влади. Досліджено низку нещодавніх заходів
в Україні, що стосуються безпосередньо сектору ділового туризму та індустрії зустрічей. ПідкреслюєтьL
ся необхідність виокремлення на державному рівні поняття ділового туризму від туризму загалом і ствоL
рення цільової програми розвитку цього сегменту туристичної індустрії.
The article discovers materials and statistic data, which determine the state and trends of the business travel
development in Ukraine and in the world. The article discusses features and components of business tourism, its
place in the global turnover of the tourism business, emphasizes necessity of engagement of municipal and
regional authorities for the further development of this kind of tourism. The article discovers some recent events
in Ukraine, which relate directly to the sector of business tourism and meeting industry. The article emphasizes
necessity of distinguishing on the state level the term of business tourism from tourism generally and creating
the target development program for this segment of tourism industry.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ
На сь огодні діловий туризм ві дноситься до
найбільш цікавих феноменів ХХІ століття і займає
значний сегмент ринку туризму та гостинності. Згідно
з даними Всесвітньої туристської організації, у 2016 ро
ці дохід від ділового туризму у світі склав 23,2 % від
загального обсягу [15]. Сучасний туризм із діловою
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метою стає найбільш перспективним видом туризму
завдяки незалежності від сезону та орієнтації на
клієнта з високим рівнем доходу. Тому в міру розвит
ку економічного середовища необхідність освоєння
ділового туризму в Україні стає важливим завданням
для держави та зокрема для всіх підприємств, які зав
дяки йому отримують додаткові переваги у конку
рентній боротьбі за клієнта.
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Рис. 1. Види ділового туризму

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвитку українського туризму присвячені наукові
праці Федорченка В.К., Дьорової Т.А., Цибуха В.І., Ху
до В.В., Мальської М.П. та ін. Тематикою ж ділового
туризму впродовж останніх років цікавилася низка ав
торів в Україні та поза її межами. Актуальність розвит
ку ділового туризму цікавить багатьох вчених і прак
тиків, які досліджують динаміку ділових турів та по
дальші їх перспективи, зокрема таких, як Нікітенко С.І.,
Безуглий В.В., Білозоров А.М., Жученко В.Г., Конон Н.Є.
У зв'язку зі зростанням світового та вітчизняного по
питу на даний вид туризму тема потребує подальшого
теоретичного та практичного дослідження.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)
Метою статті є дослідження та вивчення сучасного
стану і тенденцій розвитку галузі ділового туризму в Ук
раїні.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Діловий туризм в усьому світі вважається найбільш
перспективним видом туризму. Навіть в умовах еконо
мічної та політичної кризи попит на проведення корпо
ративних заходів залишається досить стійким, з не
ухильною тенденцією до зростання. Міжнародний діло
вий туризм відіграє велику роль у підвищенні рейтингу
країни, міст проведення ділових зустрічей, може допо
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могти позиціонувати їх як центри якості готельних по
слуг реального сектора економіки.
У світовій практиці замість поняття "бізнесту
ризм" часто використовується англійський термін
"business travel", або ж абревіатура MICE, що точно
відображає структуру цього виду туризму: meetings,
incentives, conferences/conventions, exibitions, що в пе
рекладі означає: ділові зустрічі, інсентивтуризм, кон
ференції/конвенції, виставки. У всіх розвинених краї
нах існують асоціації ділового туризму, спеціалізо
вані видання, учбові центри, проводяться виставки
цієї сфери бізнесу [8].
Як окремий напрям діловий туризм виник лише 20—
30 років тому. Зараз бізнес на відрядженнях — це на
прям туристичної діяльності, що найшвидше розви
вається. За прогнозами UNWTO та WTTC, протягом
найближчих десяти років щорічно оборот ділового ту
ризму збільшуватиметься на 3,7 % і зросте з $1,15 млрд
у 2016 році до $1,7 млрд у 2027 році. Наразі частка діло
вих подорожей у світі складає 13% [15; 16].
Також туристичні експерти сходяться в єдиній
думці, що діловий туризм є одним із найприбутковіших
видів туризму. Так, саме цей вид подорожей приносить
50% доходу авіаперевізникам, 60% — готелям і 70% —
компаніям з прокату автомобілів. Одна з прибуткових
особливостей цього туризму — попит на комбіновану
програму: близько 3 днів активної роботи в конференц
залі, а потім 1—2 дні насиченого відпочинку з екскур
сійними поїздками. При цьому добові витрати таких ту
ристів у середньому складають близько 345 доларів, у
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Таблиця 1. Обслужені туристи в Україні у період 2014—2016 рр.
2014
Показник

Усього

Загальна кількість
обслужених туристів, осіб
Іноземні (в'їзні) туристи,
осіб
Виїзні туристи, осіб
Внутрішні туристи, осіб

2 425 089

2015
З діловою
метою

Усього

2016
З діловою
метою

Усього

З діловою
метою

149 313

2 019 576

183 656

2 549 606

180 900

17 070

3 735

15 159

2 209

35 071

2 361

2 085 273
322 746

71 620
73 958

1 647 390
357 027

69 627
111 820

2 060 974
453 561

74 318
104 221

200000
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туристів, осіб
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Рис. 2. Динаміка кількості обслужених туристів ділового сегменту у період 2014—2016 рр.

той час як той же сімейний турист витрачає за день до
200 доларів США [1].
Широке визначення ділових подорожей та туризму
є простим, проте охоплює різноманіття форм ділових
подорожей і туризму, деякі з яких зображені на рисун
ку 1. Така типологія не є вичерпною, але охоплює більшу
частину основних форм ділових подорожей і туризму
[13].
У корпоративному туризмі клієнтами турфірми є
юридичні особи або довірені особи компаній. Як прави
ло, вони є солідними корпораціями, які мають ділові
інтереси в багатьох точках планети, що веде за собою
необхідність здійснювати поїздки на регулярній основі.
Турфірми, що спеціалізуються на обслуговуванні кор
поративних клієнтів, прагнуть завоювати їх довіру і на
дати максимально зручні умови та пріоритетне обслу
говування, яке зазвичай обговорюється в двостороннь
ому контракті. У корпоративних клієнтів особливі ви
моги до швидкості та якості надання послуг. У конку
рентній боротьбі за корпоративного клієнта перемага
ють найбільш висококваліфіковані та обізнані турфір

ми, які здатні швидко та гнучко реагувати на найменші
зміни смаків та переваг своїх клієнтів.
Діловий туризм відіграє значущу роль у міжнарод
ному, внутрішньому й іноземному туризмі України, пер
спективи його розвитку — якнайсприятливіші. Для ро
зуміння необхідності ділового туризму, слід звернути
увагу на основні етапи розвитку будьякої справи або
підприємства: визначення ключових партнерів, терито
ріальногеографічне розміщення підприємств, кальку
ляція витрат та інвестицій тощо. На кожному із зазна
чених етапів є обов'язковою присутність керівників або
досвідчених фахівців на певному об'єкті або під час яко
гось процесу. Таким чином, виникає потреба в пере
міщенні людей та їх подорожуванні з центрального
відділення до регіонального, з одного дочірнього
підприємства на інше і т. п. [8].
Відповідно до міжнародних статистичних дослід
жень, що проводяться в туризмі, одним із найважливі
ших показників є кількість прибуттів, тобто кількість за
реєстрованих туристів, що прибули в ту чи іншу країну
або вибули з неї за певний проміжок часу, зазвичай, ка
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Рис. 3. Частка ділового туризму серед інших (за кількістю обслужених туристів в Україні на кінець 2016 р.)
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Рис. 4. Розподіл прибуттів за метою до першої десятки міст світу
з рейтингу топ'20 у 2016 р.

лендарний рік. Таким чином, статистика прибуттів/ви
буттів є базою для відображення туристичних потоків
між країнами, регіонами [2]. В таблиці 1 подані дані щодо
загальної кількості обслужених туристів та зокрема
ділових у період 2014—2016 рр. [6; 7].
Згідно з даними Мінекономрозвитку, загальна кіль
кість туристів, що відвідали Україну протягом 1 півріччя
2017 року, досягла 6,3 млн чоловік, що на 8,7% більше,
ніж за січеньчервень 2016 року [12; 5].
Роль ділового туризму в Україні поступово зростає.
До ділового сегменту, за даними Державної служби ста
тистики України, віднесені ті туристи, метою яких є
службова або ділова поїздка, навчання. Динаміка
кількості обслужених туристів даного сегменту пред
ставлена на рисунку 2. Цікаву тенденцію становить
збільшення інтересу українців до внутрішнього туриз
му, що може бути пов'язано з фінансовими обмежен
нями та зі зростаючою зацікавленістю до власної краї
ни [6; 7].
Точно оцінити процентне співвідношення ділових і
неділових поїздок наших співгромадян досить непрос
то, оскільки відрядження українців всередині країни
статистика фактично не відслідковує, а за кордон пере
важна більшість вітчизняних бізнесмандрівників виїж
джають за звичайними туристичними візами. Тим не
менш, можна стверджувати, що з кожним роком діло
вий туризм охоплює все більше жителів України. Рису
нок 3 показує частку ділового сегменту туристів серед
їх загальної кількості на кінець 2016 р. [7].
У середині січня 2017 року компанія Master Card
опублікувала результати глобального статистичного
дослідження у галузі міжнародного туризму Global
Destination Cities Index. Дослідження побудовано у виг
ляді рейтингів міст, які компанія вважає туристични
ми напрямками, за кількома параметрами, пов'язани
ми з кількістю туристів, що відвідали ці міста протя
гом 2016 року, та показниками їхніх витрат у цих
містах. Дані наведено як у глобальному масштабі, так і
по регіонах світу. Також автори дослідження наводять
джерела отриманих даних та методику їхнього опра
цювання.
На рисунку 4 можна побачити співвідношення ту
ристів, що прибули з метою відпочинку і з діловою ме
тою до міст, які увійшли до першої десятки рейтингу.
За результатами дослідження, відсоток ділового сег
менту доволі значний і коливається від 9,2% у Стам
булі (8 місце, усього 12 млн відвідувачів) до 29,7% у
Парижі (3 місце, усього 18 млн відвідувачів). Окремо
варто виділити Шанхай (19 місце, усього 6 млн відвіду
вачів), де ділові туристи складають 54,6% від загальної
кількості.
Із сусідніх з Україною туристичних міст у топ20
потрапили лише Стамбул (11,95 млн відвідувачів) та
Прага (5,81 млн). Більше того, жодне з українських міст
не потрапило й до топ100 туристичних дестинацій, хоча

58

в цьому списку можна зустріти такі європейські міста
як Будапешт (40 місце, 3,36 млн відвідувачів), Москву
(59 місце, 1,83 млн), Варшаву (72 місце, 1,37 млн), Буха
рест (81 місце, 1,05 млн), Софію (84 місце, 1,01 млн) та
СанктПетербург (85 місце, 0,99 млн). Автори дослід
ження вказують, що дані було зібрано зі 132 міст світу,
в тому числі 36 європейських. Серед українських дес
тинацій фігурував лише Київ, який разом з Новоси
бірськом, Єкатеринбургом, Мінськом, Алмати, Даккою,
Тегераном, Дакаром, Лагосом та Аккрою не опубліку
вав офіційних статистичних даних. Через це компанії
Master Card довелося оперувати оціночними даними, що
базуються на пасажиропотоках авіаційного транспор
ту за даними ІАТА. Зрозуміло, що така оцінка вийшла
далеко не на користь української столиці, адже не кож
ний турист потрапляє до Києва авіаційним шляхом, та й
навіть ті, хто прилітає до Києва, зовсім не обов'язково
користуються послугами авіакомпанійчленів ІАТА [14].
Можливо, Управлінню туризму КМДА варто було
б переглянути свою політику взаємодії з авторитетни
ми міжнародними організаціями, і не виключено, що в
такому випадку Київ все ж таки з'явився б у топ100
туристичних міст світу, хоч і не на перших позиціях.
Утім, посилити взаємодію з авторитетними міжнарод
ними інституціями варто і місцевій та регіональній владі
туристичних міст та регіонів України.
На сучасному етапі розвитку ділового туризму в
Україні можна визначити такі ключові види: міжнарод
ний, регіональний, внутрішній. Міжнародний діловий
туризм передбачає здійснення подорожі з метою нала
годження ділових зв'язків, візит до іноземної філії або
головної штаб квартири в іншій країні світу. Регіональ
ний вид ділового туризму є притаманним країнам СНД
або країнамсусідам, між якими існує тісне промислове
співробітництво. Внутрішній туризм — це здійснення
подорожі у ділових цілях в межах окремої країни. В
Україні діловими центрами є такі міста: Київ, Львів, Хар
ків, Дніпро, Одеса.
Найголовнішим завданням для українського діло
вого туризму на сьогодні є об'єднання зусиль. Одним із
перших кроків у цьому напрямі стала виставкаконфе
ренція MICE2007. Нині ж MICEвиставки і конференції
проводяться щорічно, і їх впевнено можна вважати
плацдармом для просування на міжнародні виставки
ділового туризму, зокрема такі як "IMEX" у Франк
фурті, "ITB" у Берліні, "WTM" у Лондоні, "Fitur" у Мад
риді, "MITT" у Москві, "EXPO" у Ганновері та ін. До того
ж, проведення в Україні міжнародних конференцій і
виставок показує іноземцям, що до нас можна їхати,
оскільки тут є належні умови й безпека. Асоціація діло
вого туризму України, до якої входять підприємства, що
залучені в галузі організації подорожей, конференц і
готельного сервісу покликана представити нашу краї
ну на міжнародному рівні та разом із державою вироб
ляти спільну стратегію розвитку галузі. На жаль, поки
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на державному рівні поняття ділового туризму не
відділене від туризму загалом, відтак не існує цільової
програми розвитку цього сегменту туристичної
індустрії [8].
Тим часом діловий туризм України не стоїть на місці.
У серпні та вересні 2017 року відбулися чотири знакові
події, які свідчать про перелом у поглядах на галузь діло
вого туризму і індустрію зустрічей в Україні. Ще недав
но, обговорюючи потенціал ділового туризму для роз
витку туризму і навіть економіки регіонів і країни в ціло
му, у відповідь від представників законодавчої, виконав
чої та місцевої влади, і навіть від представників турис
тичного крила влади і деяких представників туристич
ної галузі, було повне нерозуміння. Діловий туризм як
що і сприймався, то в одному ряду з дитячим, сільським,
гастро, еко, спортивним, зеленим та іншими підвида
ми туризму.
17 серпня департамент туризму і курортів Міністер
ства економічного розвитку і торгівлі провів круглий
стіл щодо активізації розвитку ділового туризму в Ук
раїні, де керівники туристичних підрозділів міських і
обласних рад та адміністрацій з повним розумінням важ
ливості ділового туризму та індустрії зустрічей для роз
витку економіки регіону обговорили практичні аспекти
розвитку цієї перспективної галузі. Слідом у Львові
пройшла щорічна літня зустріч Міжнародної асоціації
конгресів і конференцій ICCA. 25 вересня Київська
міська державна адміністрація провела захід KYIV IS
NICE FOR MICE з дуже змістовними доповідями міжна
родних експертів. А 26 вересня — Kyiv Invest Forum, де
ціла секція відводилась для обговорення теми "Київ на
міжнародній мапі ділового туризму" [10].
Окрім вище зазначених подій, на початку червня
2017 року завершився перший етап партнерства Асоці
ації ділового туризму України (BTA Ukraine) та Міжна
родної асоціації професійних організаторів конгресів
(IAPCO — International Association of Professional
Congress Organisers). Зусиллями BTA Ukraine створена
українська версія словника термінології, що викорис
товується в світовій індустрії зустрічей, розробленого
IAPCO. Онлайн словник з 1100 слів на 15ти мовах — це
енциклопедія комунікації для індустрії зустрічей. При
значений для практичного застосування, 1100 термінів
і визначень у ньому перекладені на 15 мов: англійська,
французька, німецька, іспанська, італійська, голландсь
ка, німецька, португальська, фінська, шведська, грець
ка, японська, китайська, російська, а відтепер і украї
нська. Він охоплює всі аспекти послуг, методів, органі
зації та обладнання, пов'язаних з міжнародними захо
дами [11].
Всі ці події свідчать про те, що на державному та
місцевих рівнях відбулось якісне переосмислення потен
ціалу та значення ділового туризму та індустрії зустрі
чей для розвитку економіки. І причиною цього може
бути збіг одразу кількох чинників: прихід у туристичні
підрозділи державної та місцевої влади справжніх про
фесіоналів галузі, посправжньому захоплених людей,
багаторічна системна робота галузевих об'єднань і
активна позиція бізнесу, що представляє галузь діло
вого туризму.
Говорячи про розвиток ділового туризму, доречно
згадати також про його інфраструктуру. В організації
інфраструктури ділового туризму провідну роль відігра
ють готелі та бізнесцентри. Ці заклади повинні бути
здатними забезпечити ефективну діяльність ділових
туристів зручними та ергономічними умовами. У рекламі
українських готелів, насамперед, вищої категорії, заз
начено про забезпечення ділових туристів повним ком
плексом необхідних умов для професійної роботи. Од
нак реальна ситуація зводиться лише до пропозиції ок
ремими висококатегорійними готелями невеликого
"бізнесцентру" з обмеженим переліком послуг. У віт
чизняному готельному господарстві бізнесцентр най
частіше асоціюється з офісом, в якому поєднано послу
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ги користування Інтернетом, факсом, окремо функціо
нує конференцзал. У спеціалізованих готелях за кор
доном бізнесцентри — це організації, що пропонують
комплекс послуг для будьякої категорії ділових гос
тей у готелі та за його межами впродовж всього часу
перебування клієнта в закладі [9].
За інформацією порталу сonferenceservice.com.ua,
зараз в Україні налічується щонайменше 242 готелі, які
надають послуги бізнестуристам. Варто зазначити, що
поширення готелів ділового призначення по території
України відбувається вкрай нерівномірно. Так, більшість
бізнесготелів зосереджено в центрах ділової актив
ності — Київській (27%), Одеській (24%) та Львівській
(14%) областях, на які припадає 65% їх загальної
кількості. Аналогічна ситуація спостерігається і з дис
локацією конференцзалів при готелях, загальний об
сяг яких складає 722 од. Частка трійки регіонівлідерів
ринку ділового туризму України з цього показника ста
новить 67% (483 зали), зокрема: Київської області — 34%
(246 залів), Одеської — 21% (152 зали) та Львівської —
12% (85 залів) [3].
Знаковою подією для України стала поява бренду
Mercure у форматі "конгресготель" — новітнього сег
менту готельного ринку, що швидко розвивається у світі.
Восени 2017 р. група Accor Hotels, мережа № 1 в
Європі за кількістю готелів, представила перший в Ук
раїні готель бренду Mercure з найбільшим конгресцен
тром столиці розміром більше 5000 м2. Новий конгрес
хол з'явився внаслідок ребрендингу і реконструкції го
телю "Космополіт" і представлений під назвою Mercure
Congress Centre. Проект складний і капіталомісткий, але
великі інвестиції групи AccorHotels пов'язані з впевне
ністю в тому, що Україна має великі перспективи в роз
витку ділового туризму, і формат, що об'єднує готель
ний бізнес і сервіс конференцпослуг, буде максималь
но затребуваний на готельному ринку країни.
Готель бренду Mercure буде орієнтований на всі сег
менти туристів — як ділових гостей, так і індивідуаль
них мандрівників. Але, безумовно, ставка робитиметь
ся на корпоративних клієнтів, тому безумовною пере
вагою конгресцентру буде зручне розташування і
транспортна розв'язка, близькість до вокзалу і аеропор
ту Жуляни, до центру міста і його ділових кварталів.
Цінова політика, над якою працюють як місцеві, так і
європейські фахівці, враховуватиме усі позитивні і не
гативні сторони ринку, і буде клієнторієнтованою, зва
женою і продуманою. Новий проект найбільш масштаб
ного в Україні Mercure Congress Centre внесе свій вклад
у розвиток економіки України, створить необхідні ро
бочі місця і принесе до країни філософію високих стан
дартів проведення ділових заходів і європейського век
тору розвитку бізнесу [4].
ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, розвиток ділового туризму в Україні відбу
вається високими темпами. Абсолютно очевидно, що
попит на бізнес та конгресготелі в діловій інфраструк
турі України і на ділові послуги високої якості постійно
зростатимуть. Україна має всі можливості стати діло
вою туристичною державою світового рівня, однак для
цього потрібно докласти багато зусиль, що стосуються
розбудови і вдосконалення ділової інфраструктури ве
ликих міст, налагодження взаємодії з провідними
міжнародними організаціями ділового туризму та
індустрії зустрічей, залучення фінансової підтримки з
боку держави та розробки грунтовної цільової програ
ми розвитку ділового туризму в Україні. Останні події
галузі вже свідчать про рух країни у правильному на
прямі. Тому доцільне залучення ресурсів та використан
ня існуючого потенціалу сприятимуть підйому українсь
ких міст на один рівень зі світовими центрами ділового
туризму та подальшій інтеграції країни у світовий ри
нок бізнесподорожей.
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MARKETIG COMPLEX FOR THE MODERN PUBLISHING HOUSE

Визначено роль комплексу маркетингу у забезпеченні ефективності діяльності видавництва. УточнеL
но поняття "комплекс маркетингу видавництва", що враховує актуальність реалізації диференційованоL
го маркетингу, поглиблення кастомізації, виконання важливої суспільної функції — популяризації чиL
тання. Запропоновано авторське визначення поняття "комунікаційна політика видавництва". ВизначеL
но основні чинники низької ефективності маркетингового комплексу товару сучасних видавництв. ВиL
явлено актуальну тенденцію в управлінні комплексом маркетингу видавництв — це посилення коопеL
рації між функціональними середовищами видавничої діяльності — авторами, читачами (споживачами),
видавництвами, посередниками, кожне з яких стає активним комунікатором. Обгрунтовано доцільність
застосування балансу виживання для оптимізації управління товарною політикою. Аргументовано перL
спективні способи ресурсозаощадження з метою удосконалення цінової політики.
Розроблено напрями удосконалення управління комплексом маркетингу для Видавничого центру
"Академія" та для суб'єктів видавничої галузі загалом.
The role of marketing complex in ensuring the effectiveness for the publishers is determined. The concept of
"marketing complex for the publisher" is specified, taking into account the relevance of the implementation of
differentiated marketing, the deepening of customization, and the implementation of an important public function —
popularization of reading. The author's definition of the concept "communication policy for the publisher" is
offered. The main factors of low efficiency of the marketing complex of goods for the modern publishing houses
are determined. The current tendency in the management of marketing complex for the publishers is revealed —
it is strengthening of cooperation between the functional environment of publishing activity — authors, readers
(consumers), publishing houses, intermediaries, each of which becomes an active communicator. The expediency
of using balance of survival for optimization of product policy management is substantiated. Perspective methods
of resource saving are argued for the purpose of improving the pricing policy.
Directions for improving the management of marketing complex for the Publishing Center "Academiia" and
for the publishing industry as a whole have been developed.
Ключові слова: комплекс маркетингу, товарна політика, баланс виживання, цінова політика, дистрибу
ція, комунікаційна політика, видавництво.
Key words: marketing complex, product policy, balance of survival, pricing policy, distribution, communication
policy, publishing house.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасне підприємство діє в умовах загостреної
конкуренції, тому не може успішно функціонувати
на ринку без впровадження ефективних маркетин
гових заходів. З метою збільшення обсягів реалізації
необхідно передусім забезпечити управління комп
лексом маркетингу. В умовах широкої товарної про
позиції, її доступності за часом, місцем купівлі, урі
зноманітнення форм продажу товарів, доступності
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інформації про товари на ринку, завдання управлін
ня ком плекс ом ма ркетинг у підприєм с тв усклад
нюється, і потребує пошуку нових, ефективних, своє
часних рішень.
Для видавництв питання управління комплексом мар
кетингу є актуальним у зв'язку зі зниженням інтересу до
читання, друкованої книги. Тому доцільним є поглибле
не вивчення маркетингової політики видавництв для ви
явлення шляхів її удосконалення.

61

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання комплексу маркетингу розкрито у працях
багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема,
С.С. Гаркавенка [2], Н.А. Казакової [4], Д.М. Нікуліна
[7], О.О. Романенко [8], О.О. Селезньової [10], У.Р. Су
хорської [11], О.П. Чукурної [14] та інших. Вивченню мар
кетингового комплексу товару у видавничій галузі при
свячено праці Г.П. Грет, Д.І. Міненко [3], Ю.М. Мель
ник, О.В. Драчук [6], О.М. Сакіної [9], В.І. Теремка [12;
13] та інших.
НЕВИРІШЕНІ ЧАСТИНИ
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Потребують більш грунтовного опрацювання завдан
ня управління комплексом маркетингу видавництв на су
часному етапі їх розвитку.
ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є визначення шляхів удоскона
лення управління комплексом маркетингу видавництв, на
основі аналізу складників комплексу маркетингу.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Видавнича справа має свою специфіку, яку обов'яз
ково необхідно враховувати при розробці маркетинго
вої політики. Книга, як товар, уособлює не стільки мате
ріальну складову, скільки духовну. Вона покликана за
довольняти саме інтелектуальні потреби споживачів,
тому потребує особливого підходу в області маркетин
гу.
Комплекс маркетингу видавництва — це система
інструментів, методів та заходів суб'єктів видавничої
справи, направлених на популяризацію читання видавни
чої продукції, управління її товарним виглядом, ціною,
способами розповсюдження та просуванням на ринку для
підвищення конкурентоздатності, досягнення стратегі
чних цілей підприємства.
Комплекс маркетингу видавництва включає в себе
елементи, так звані "4Р": product (продукт, товар), рrісе
(ціна), place (місце, збут, розподіл), promotion (просуван
ня) [2]. Відповідно до цієї концепції, організації в межах
маркетингової діяльності розробляють і реалізують про
дуктову (товарну), цінову, збутову і комунікаційну пол
ітику.
Формуючи комплекс маркетингу, потрібно врахову
вати мету, цільову аудиторію, засоби, які можуть бути
використані для досягнення мети.
Перший елемент комплексу маркетингу видавницт
ва — товарна політика — трактується як діяльність, спря
мована на розвиток асортименту видань, розроблення і
вдосконалення їх модельних, споживчих характеристик,
вилучення із асортименту книг, на які вичерпався спо
живчий попит [13].
Товарна політика має орієнтуватися на потреби спо
живачів, економічну ефективність видавничої діяльності,
узгоджуватися із філософією, яку сповідує видавницт
во, і підтримуватися належним рівнем комунікаційної
діяльності на основі ефективного позиціонування това
ру. Тому розробка товарної політики пов'язана з сегмен
туванням ринку та визначенням споживчих цінностей.
Сегментування ринку проводиться за різними чинни
ками, для видавничої продукції важливе значення мають
такі з них, як вікова категорія споживачів, рід занять,
рівень освіти, доходів, мова; поведінковий принцип; мо
тив здійснення купівлі.
Далі потрібно визначити споживчі цінності. Цінність
є результатом формування споживчих переваг на кож
ному етапі створення та просування товару [14, с. 285].
Споживча цінність визначається зовнішнім виглядом то
вару, його відповідністю функціям, які він має виконува
ти. Наприклад, якщо йдеться про книгу на подарунок, то
вона має бути естетично привабливою, книга для щоден
ного читання — компактною і т.ін. Тому видавцеві важ
ливо надавати виданню той товарний вигляд, який очі
кує побачити споживач. На привертання уваги спожива
ча впливає також назва видання, серії, вона має бути ре
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левантною, актуальною, оригінальною, заохочувальною,
для художніх видань — драматургійною, з урахуванням
потенційної реакції цільової аудиторії. Науковець, ди
ректор ВЦ "Академія" [12, с. 95—96] вказує на тісний
взаємозв'язок між споживчими цінностями і концепцією
книги та визначає вплив смаків читачів, особливостей
сприйняття тексту на стилістику, обсяг інформації, лек
сику видання, витратні матеріали тощо.
Як показав аналіз, тенденцією сучасного видавничо
го ринку є реалізація видавцями стратегії диверсифікації,
таким чином, забезпечення ширини і глибини асортимен
ту підвищує ймовірність віднайдення своїх читачів, як на
слідок, забезпечення прибутковості виробництва.
Важливий внесок у розвиток видавничої справи в Ук
раїні роблять видавці навчальної літератури, частка якої
за назвами у загальному обсязі випуску видань в Україні
у 2015 і 2016 рр. складала, відповідно 34 та 33% [5]. Пози
тивний імідж на ринку навчальної літератури має одне з
провідних українських видавництв — ТОВ "Видавничий
центр "Академія", яке спеціалізується на виготовленні на
укових, навчальних, довідковоенциклопедичних видань,
і освоює ще один напрям — це літературнохудожні ви
дання [1].
До завдань товарної політики видавництва належать:
1) пошук ринкових ніш; 2) знаходження авторів; 3)
визначення актуальної тематики; 4) встановлення цільо
вих аудиторій і цінності видання для споживачів; 5) фор
мування серій; 6) розроблення концепції видання; 7) оц
інювання рівня витрат, резервів їх скорочення; 8) проек
тування технічних характеристик видання, показників
якості; 9) оцінювання чинників конкурентоздатності ви
дання; 10) аналіз ризиків та розробка заходів, спрямова
них на їх скорочення; 11) використання способів приско
рення часу виходу видання в світ; 12) пошук і впровад
ження шляхів розширення послуг видавництва; 13) виз
начення напрямів кооперації, партнерства (передачі робіт
на аутсорсинг); 14) проектування технологій виробницт
ва, їх прогресивності.
З метою прийняття рішення про доцільність випуску
нового видання у серії, започаткування нової серії, чи ви
дозміни видання, чи припинення випуску цих видань, ВЦ
"Академія" оцінює власний асортимент за багатьма кри
теріями: рівень продажу окремого видання, його прибут
ковість; пропозиція конкурентів, конкурентоздатність
видання тощо.
Зпоміж різноманітних методів оцінки товарної полі
тики підприємства у ВЦ "Академія" перевага надається
концепції життєвого циклу товару та балансу виживан
ня. Концепція життєвого циклу передбачає, що кожний
товар має певний період ринкової стійкості, який харак
теризується обсягами його продажу в часі.
Згідно з іншим методом — балансом виживання — ана
лізуються перспективи реалізації видань за показниками
рівня попиту, прибутковістю, можливостей ресурсозабез
печення. Кількість балів, що присвоюється при ранжуванні
досліджуваних видань визначається експертним шляхом
на основі урахування різних чинників. Найбільш точним
орієнтиром ймовірного забезпечення перспективної реа
лізації можуть бути прийняті заявки, договори, інша
інформація про попит і особливо результати маркетинго
вих досліджень [4]. Баланс виживання за серіями видань
ВЦ "Академія" представлено в таблиці 1.
За результатами балансу виживання (табл. 1) вста
новлено, що найбільшу кількість балів отримала серія
"Про і для підлітків" — 12 балів, далі за рейтингом — "In
crudo" та "Ім'я", на які припадає по 11 балів. Отже, саме
ці серії ВЦ "Академія" доцільно своєчасно поповнювати
новими творами та активно просувати на ринку. Ці ви
дання підвищать показники рентабельності видавницт
ва, його конкурентоздатність. Найменшу кількість балів
отримали серії "Сам", "Тести" та "Хімія" — по 6 балів, об
сяг випуску яких потрібно зменшити або повністю виве
сти з ринку.
При проведенні товарної політики "Видавничий
центр "Академія" орієнтується на перевірені комерцій
ною практикою підходи [4]:
1) принципово важливо, щоб видання для покупця ви
гідно відрізнялися від товаріваналогів завдяки оригі
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Таблиця 1. Баланс виживання серій видань ТОВ "Видавничий центр "Академія"
Назва серії
In crudo
Nota bene
Ім’я
Автографи часу
Альма-матер
Енциклопедія ерудита
Життя і слово
Монограф
Позасерійні видання
Про і для підлітків
Сам
Тести
Хімія

Ступінь попиту
4
3
3
2
2
2
3
2
3
4
2
3
3

Ресурсо-забезпечення
4
3
4
4
3
2
2
2
1
4
2
1
1

Прибутковість
3
3
4
3
2
3
3
2
3
4
2
2
2

Зведений показник
11
9
11
9
7
7
8
6
7
12
6
6
6

Джерело: складено за результатами експертного опитування та даними ТОВ "Видавничий центр "Академія".

нальному забарвленню, особливим елементам дизайну та
іншим, на перший погляд, малозначущим деталям;
2) застосовуючи диференційований підхід, по окре
мих назвах створювати різновиди одного і того ж видан
ня для різних сегментів ринку;
3) постійно працювати над випуском новинок, роз
ширювати асортимент;
4) можна домогтися особливої уваги покупців до ви
дань на ринку за рахунок їх підкреслено високої якості,
надійності та зручності в експлуатації.
Як визначає Теремко В., при формуванні товарної
політики видавництва, важливо уникати суб'єктивізму, це
означає зменшення намагань випускати видання, які
відповідають власним уподобанням, інтересам автора, а
не пріоритетам цільової аудиторії [12, с. 94—95]. Ефек
тивність товарної політики залежить від своєчасної мо
дернізації діяльності, гнучкої і оперативної реакції на
потреби споживачів.
Безпосередньо з товарною політикою пов'язана ціно
ва політика, вона є основою для конкурентоздатності
підприємства. Видавництва не є винятком, адже ефектив
на цінова політика має на меті забезпечення продажу
книги, створення іміджу видавництва, впливу на
клієнтське і конкурентне середовища. Цінова політика
видавництва — це система, принципи встановлення цін
на видавничу продукцію, маневрування ними відповідно
до ринкової ситуації і маркетингових цілей [13].
Основу цінової політики підприємства становить
вибір методу ціноутворення. Найменш трудомістким, а
тому і найбільш поширеним є витратний метод ціно
утворення, згідно з яким ціна розраховується, виходячи
із суми постійних і змінних витрат на одиницю продукції
й запланованого прибутку з урахуванням нижнього по
рогу ціни. Цей метод використовується ВЦ "Академія"
як базовий для встановлення ціни. Недоліки витратного
методу ціноутворення полягають у тому, що не врахову
ються ринкові фактори (характер попиту, рівень платос
проможності, політика конкурентів), а ціна, визначена за
таким методом, часто завищена і загрожує негативними
наслідками для продавця. Однак є й позитивні оцінки цієї
моделі [12]: якщо в рамках однієї галузі, як це властиво,
видавничій діяльності, усі виробники використовують
витратний метод ціноутворення, цінова конкуренція
мінімальна, а ціни більш реальні й виключають цінові спе
куляції за рахунок покупців.
Для мінімізації недоліків витратного методу, ВЦ
"Академія" комбінує його з методом вибору ціни основі
рівня поточних цін на ринку. Постійний аналіз цінової
політики конкурентів сприяє швидкій реакції видавниц
тва на цінові пропозиції конкурентів і збереження влас
них ринкових позицій.
Як показав аналіз, функціонування ВЦ "Академія" на
ринку монополістичної конкуренції, зі значною кількістю
конкурентів, актуалізує завдання підвищення ефектив
ності управління ціновою політикою шляхом економії
витрат. Заощадження ресурсів підприємствами може до
сягатися такими основними способами: перший — це еко
номія за рахунок погіршення показників якості видань,
другий спосіб передбачає підвищення ефективності вит
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рат. Позитивним фактором в управлінні ціновою політи
кою ВЦ "Академія" є застосування другого — прогресив
ного підходу до скорочення витрат на підготовку і ви
пуск видань на ринок, шляхом введення сучасних висо
коефективних форм та методів роботи. Наприклад, ви
давництво використовує сучасне інформаційне забезпе
чення, інтернетсервіси, віддає значну частину робіт на
аутсорсинг.
Ще одним позитивним явищем в управлінні ціно
утворенням ВЦ "Академія", яке спостерігається і в діяль
ності інших видавництв, є диференціація цін. Видавницт
во, що аналізується, співпрацює з великою кількістю дис
триб'юторів, а це вимагає чіткої узгодженої системи умов
співпраці між видавництвом і посередником, продавцем.
Вигоди мають отримувати всі учасники каналу розподілу.
Для цього у видавництві розроблена система знижок
відповідно до обсягів закупівель. Найбільші гуртовики ма
ють змогу продавати книги за ціною видавництва.
До числа основних принципів, на яких будується ціно
ва політика ВЦ "Академія", належать:
— цільова орієнтація, тобто ув'язування цінової пол
ітики з загальними цілями видавництва та забезпеченням
стійкої тенденції збільшення обсягів продажу;
— систематичність виконання завдань — це постій
ний облік кон'юнктури ринку та особливостей сегментів,
в яких працює підприємство;
— стимулювання — це формування гуртових надба
вок з урахуванням рівня торговельного обслуговування
покупців;
— диференційований підхід до встановлення розмірів
гуртових надбавок в залежності від особливостей умов
співпраці.
Незважаючи на той факт, що видавнича продукція
має низький рівень цінової еластичності попиту [12], в
умовах несприятливих економічних умов, скорочення ре
альних доходів населення, значення ціни як чинника кон
курентоздатності продукції і рівня попиту підвищуєть
ся. Видавцям доцільно застосовувати різні стратегії ціно
утворення, залежно від видів видань, цілей, споживчої
цінності, етапу життєвого циклу, масштабів видавничих
проектів, місця і умов продажу, бренду автора, худож
ника, видавництва.
Книга як предмет виробництва, що має двояку при
роду: мистецького витвору і товару, мабуть, чи не най
більше від усіх інших видів товарів, що пропонуються спо
живачу на ринку готової продукції, потребує конкрет
них і системних дій з її збуту та просування [6].
Політика розподілу (збуту, розповсюдження, дист
рибуції) видавничої продукції розглядається як система
принципів, настанов, цілей, на основі яких здійснюють
планування, організування, вибір стратегій наближення
(переміщення) видавничої продукції до клієнтів, контро
люють діяльність, оцінюють її результати [13].
Для реалізації випущеної книжкової продукції видав
ництво "Академія" використовує три рівні збутових каналів:
1) нульовий рівень: підприємство безпосередньо
співпрацює з кінцевим споживачем продукції шляхом
приймання замовлень по телефону, електронній пошті та
персональної розсилки книг;
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2) однорівневий канал: тісна співпраця з низкою кни
гарень України;
3) дворівневий канал збуту: продаж великих партій
замовлення на книжкову продукцію гуртовим книготор
говельним підприємствам, які в свою чергу перепрода
ють видання роздрібним книгарням.
У сучасних умовах ефективність збутового каналу ну
льового рівня залежить передусім від наявності та якості
інтернеткомунікацій. ВЦ "Академія" має власний інтер
нетмагазин. Аналіз цього інтернетмагазину показав, що
він є легким у пошуку продукції, інформації про неї (ціна,
наявність фото обкладинки, технічні характеристики ви
дання); управлінні кошиком; зрозумілим є опис оплати і
доставки продукції, а це сприяє більш активному вико
ристанню цього каналу покупцями, оптимізації їхніх вит
рат. Водночас актуалізується завдання видавництва щодо
пошуку ефективних логістичних каналів. ТОВ "Видавни
чий центр "Академія" пропонує такі види доставки влас
ної продукції:
— відправлення оптових замовлень книготорговель
ним підприємствам;
— персональна розсилка окремих примірників видань.
Успіх політики розподілу підприємства залежить не
лише від результатів його діяльності, але і від партнерів
— постачальників, дистриб'юторів, перевізників та ін. Не
обхідність забезпечення взаємозв'язків цілей, завдань,
функцій, процесів, потребує комплексного використан
ня складників управління [10, с. 250].
Завдяки розвитку інтернеткомунікацій змінюється
структура збутових каналів видавництв на користь ка
налів меншої кількості рівнів, виникають альтернативи
співпраці з гуртовими торговельними компаніями. Але
для максимального охоплення ринку ефективним захо
дом є використання усієї множини каналів збуту про
дукції, пошук ефективних форм співпраці задля приско
рення товарообертання.
Ще один складник комплексу маркетингу — це ко
мунікації. Комплекс маркетингових комунікацій містить
такі елементи: рекламування, стимулювання продажу,
зв'язки з громадськістю (паблік рилейшинз), персональ
ний продаж [13, с. 24—25].
Сучасне видавництво має бути відкритим до суспіль
ства, максимально використовувати поширені на сьогодні
види комунікацій зі споживачами, щоб ефективно про
сувати свої видання на ринку. Надзвичайно важливе зна
чення має присутність і активність видавництва в інтер
неті, як основа для іміджу підприємства. Власний сайт та
сторінки у соціальних мережах стали запорукою над
ійності компанії і відіграють немалу роль під час прий
няття рішення про купівлю. Романенко О.О. [8, с. 5] об
грунтовує як чинник застосування інтернету у маркетин
гових інформаційних системах його комунікаційні влас
тивості, а саме: інтерактивність, гіпермедіа, гіпертекст,
мультимедіа, мережева навігація, ефект присутності. Цей
перелік доцільно доповнити чинником економічної ефек
тивності, що забезпечується масовістю аудиторії, низь
ким рівнем питомих витрат, можливістю безпосередньої
адресації інформаційних повідомлень цільовій аудиторії.
Незалежно від обраного засобу, виду комунікацій, го
ловне — це розуміння необхідності не лише надання
інформації потенційним клієнтам у вигляді реклами, а й
обов'язкового збору даних про зворотну реакцію спо
живачів на товар. Різноманітні опитування про ступінь
задоволення клієнтів роботою видавництва, відгуки, пи
тання та пропозиції, коментарі — усе це має приймати
ся, аналізуватися і коригуватися відносно запитів.
Спираючись на обгрунтовані вище зауваги до ефек
тивного комплексу маркетингових комунікацій, нами
запропоновано трактування маркетингової комуніка
ційної політика видавництва — це цілеспрямований про
цес побудови і розвитку розгалуженої системи інтерак
тивних інформаційних зв'язків між видавцем, автором,
читачем та іншими суб'єктами внутрішнього і зовніш
нього маркетингового середовищ, який забезпечує
єдність ланцюга з моменту задуму видання до отриман
ня зворотної реакції споживачів або цільових аудиторій,
створює інформаційні приводи, формує імідж видавниц
тва та сприяє ефективності його функціонування.
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Аналіз комунікаційної політики ВЦ "Академія" по
казав високий рівень активності видавництва за цим на
прямом, широке застосування різноманітних заходів із
товаропросування. Видавництво проводить постійні пре
зентації новодруків, зустрічі з авторами на виставках, яр
марках, радіо, телебаченні, різноманітні літературні про
екти та вечори, записує буктрейлери та проморолики з
відгуками про книгу. Про цю діяльність "Академія"
звітується на своєму сайті [1] та в соціальних мережах,
де можна ознайомитися із деталями заходів та подій. ВЦ
"Академія" співпрацює з читаючими підлітками і моти
вує їх дати відео відгук про прочитану книгу. Юні букб
логери із задоволенням діляться враженнями про про
читане. Ця оригінальна ідея може зацікавити все більше
підлітків до читання книг.
ВЦ "Академія" успішно реалізує політику просуван
ня в соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter).
Проводить регулярні розіграші книгоновинок, створює
різноманітний фото, відеоконтент. Сторінки "Академії"
в соціальних мережах цікаво читати, новини актуальні,
написані фахово.
Таким чином, підприємство використовує традиційні
та оригінальні трендові заходи з метою товаропросуван
ня. До інноваційних заходів у комунікаційній діяльності
ВЦ "Академія" належить культурницький проект "Літера
турна кавалєрка", в якому читачам — школярам і студен
там — була надана роль комунікатора, згідно з якою вони,
самостійно, за консультативної підтримки авторів, презен
тували видання ВЦ "Академія". Захід було проведено у ак
туальному для молоді форматі — змагання між команда
ми Клубу веселих та кмітливих за кращу презентацію книг.
Для заохочення молоді до читання видавництво вив
чає їхні зацікавлення, актуальні способи проведення доз
вілля, що сприяло виявленню і реалізації ще одного ціка
вого формату літературного заходу — це квест. ВЦ "Ака
демія" був проведений літературний квест "In Crudo" (з
лат. "без прикрас") із залученням студентів, а матеріаль
ним стимулом до їх участі стали книжкові призи.
Видавництво розширює комунікаційну діяльність ще
за одним напрямом — шляхом налагодження партнерства
з корпоративними учасниками зовнішнього середовища.
До найбільш масштабних заходів за цим напрямом нале
жать "Книгодні з "Академією", ініційовані Національною
бібліотекою України для дітей, в ході реалізації яких про
ведено зустрічі учнів шкіл з авторами ВЦ "Академія".
Видавництвом нагалоджено співпрацю ще з одним
суб'єктом сфери культури — Київським академічним Мо
лодим театром і реалізовано спецпроект "Молоді підійма
ють класику!". В межах цього проекту актори театру до
початку вистав читали уривки з творів українських кла
сиків, які було випущено ВЦ "Академія" у серії "Іn crudo".
До прогресивних напрямів комунікаційної діяльності
ВЦ "Академія" належить також інтерактивний каталог
видань, він вміщує прайси видавництва у ефективному для
опрацювання форматі — excel, зручну навігацію, з при
скореними переходами між розділами, з посиланнями на
сайт видавництва та ін.
Як показав аналіз комунікаційної діяльності ВЦ "Ака
демія", його політика орієнтована на охоплення широкої
читацької аудиторії, диференціацію комунікацій залеж
но від цільової аудиторії, привертання уваги до видавниц
тва шляхом пропозиції інноваційних оригінальних рішень.
На основі проведеного аналізу за матеріалами ТОВ
"Видавничий центр "Академія" запропоновано шляхи
удосконалення управління комплексом маркетингу ви
давництва:
1. Необхідно розширювати товарний асортимент ак
туальною літературою, в цьому випадку — якісні художні
видання для дорослих та підлітків.
2. Рекомендується розробити систему знижок для
роздрібних покупців інтернетмагазину. Це підвищить
лояльність покупців і простимулює до нових покупок
саме у видавництві "Академія"; посприяє створенню кола
постійних клієнтів.
3. Доречним є створення інтернетмагазину елект
ронних видань. Видавництву "Академія" потрібно забез
печувати актуальну товарну пропозицію — це електрон
ні видання, таким чином, надавати можливість спожива
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чам обирати оптимальний для себе формат видань — дру
кований, електронний, мультимедійний.
4. Існує потреба у започаткуванні та просуванні ка
налу ВЦ "Академія" на YouTube, оскільки перспективна
цільова аудиторія для видавництва — підлітки та молодь,
активно користуються цим каналом.
Здійснюючи управління комплексом маркетингу, ви
давництва реалізують різноманітні стратегії. Диференц
ійований маркетинг грунтується на переважанні екстен
сивних шляхів максимізації обсягів продажу, що озна
чає охоплення більшого числа ринкових сегментів, уріз
номанітнення товарної пропозиції. Для видавництв у су
часних умовах актуальними напрямами диферен
ційованого маркетингу є диверсифікація за літературни
ми жанрами, носіями інформації, випуск дешевших ана
логів видань, випуск видань різними мовами. Концентро
ваний маркетинг пов'язаний з пріоритетністю реалізації
інтенсивних шляхів збільшення доходів від реалізації, а
саме, забезпечення якісного і комплексного задоволен
ня потреб споживачів. Для видавництв він означає пе
редусім виважений підхід до започаткування серій, оск
ільки від успішного представлення на ринку першої, дру
гої назв залежить попит споживачів на серію видань, та
ін. Більш прогресивним є персоналізований (кастомізо
ваний) маркетинг, який означає якісніше задоволення
потреб при розширенні ринків збуту підприємства.
ВИСНОВКИ
Сучасні ринкові трансформації потребують розвит
ку комплексу маркетингу видавництв на основі управ
ління. З метою ефективного управління комплексом
маркетингу видавництв доцільно реалізувати сукупність
напрямів:
— систематичний аналіз товарної політики видав
ництв на основі використання балансу виживання, який
дозволяє одночасно оцінити ступінь задоволеності спо
живачів за показником попиту, та досягнення цілей ви
давництв за показниками прибутковості та ресурсозабез
печеності;
— створення умов для успішної реалізації цінової
стратегії лідерства або стратегії слідування за лідером
шляхом ефективного товаропросування, формування
споживчих цінностей;
— застосування і розвиток актуальних каналів збуту з
метою ефективного забезпечення книжковими товарами;
— активізація товаропросування, реалізація тарге
тингового підходу, тобто, концентрації зусиль на потре
бах цільової аудиторії;
— удосконалення комунікаційної діяльності шляхом
застосування прогресивних комунікаційних каналів, пропо
зиції якісного, інноваційного, оригінального контенту, роз
витку кооперації з високотехнологічними організаціями.
Активізація взаємодії підприємства з суб'єктами мар
кетингового середовища на засадах партнерства, збалан
сування інтересів сприятиме прогресивному розвитку
усіх зацікавлених сторін.
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MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE MANAGER WITH THE AIM OF INCREASING
COMPETITIVENESS OF ORGANIZATION

У дослідженні визначено, що в умовах динамічного науковоLтехнічного прогресу та гіперконкуренції
зростає необхідність підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня управлінських кадрів. З'ясовано,
що вміле управління конкурентоспроможністю підприємства є одним із пріоритетних управлінських
завдань, успішне вирішення якого забезпечить виживання і розвиток підприємств у ринковому середоL
вищі. Через науковоLтехнічний розвиток (НТР) знання, які були отримані раніше, вже не актуальні. Тому
необхідна безперервна освіта: початкова — середня — вища — післядипломна.
The research determines that in the conditions of dynamic scientific and technological progress and
hypercompetition, the need to increase the educational and qualification level of management personnel
increases. It is revealed that competent management of enterprise competitiveness is one of the priority
administrative tasks, the successful solution of which will ensure the survival and development of enterprises in
the market environment. Because of scientific and technological development (R & D), the knowledge that was
obtained earlier is no longer relevant. Therefore, continuous education is required: primary — secondary —
higher — postgraduate.

Ключові слова: організація, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, професійна компетентність.
Key words: management organization, competitiveness, competitive advantages, professional competence.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічна ситуація в країні вимагає від суб'єктів
ринкових відносин нових підходів до використання влас
ного потенціалу, а саме інтелектуального, оскільки він
є основою діяльності сучасної фірми, її конкуренто
спроможності. Зростання його визначається знаннями
та здібностями керівників, компетентність яких є людсь
ким капіталом.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам підготовки управлінського персоналу
присвячені роботи вітчизняних і зарубіжних дослід
ників: Балтачеевой Н.А., Блонська В.І., Егоршина А.П.,
Пархімчіка Е., Матрусова Т., Щокіна Г.В., Клаудіо де
Моура Кастро, Ніколсона Найджела. Однак у цих ро
ботах відсутня постановка питання про системне на
вчання керівників.

Економiка та держава № 1/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
ФОРМУВАННЯ
ЦІЛЕЙ СТАТТІ
В умовах динамічного науковотехнічного прогре
су та гіперконкуренції зростає необхідність підвищен
ня освітнього і кваліфікаційного рівня управлінських
кадрів. Вміле управління конкурентоспроможністю
підприємства є одним із пріоритетних управлінських
завдань, успішне вирішення якого забезпечить вижи
вання і розвиток підприємств у ринковому середовищі.
Метою роботи є розробка теоретичних положень за
безпечення конкурентоспроможності організації в
контексті ідеології професійної компетентності кері
вника.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасних економічних умовах першочерговими
завданнями кожної організації є забезпечення конку
рентоспроможності, постійне регенерування конку
рентних переваг і досягнення високого конкурентно
го становища [1]. Організація — це складна система,
що постійно піддається до змін під дією внутрішніх і
зовнішніх факторів. Розвиток організації виражаєть
ся в новітніх якостях. Але не існує універсальних
рішень зі створення і забезпечення конкурентоспро
можності організації. Унікальність кожної організації
можна розглянути в різних аспектах: придбання і на
копичення досвіду, конкурентний потенціал, організа
ційна культура, специфіка виробництва. Такі критерії,
спираючись на системний підхід, допомагають проана
лізувати та впорядкувати уявлення організаційної
діяльності, спонукають шукати індивідуальний шлях
розвитку організації. Всі економічні, соціальні, орган
ізаційноправові аспекти повинні бути об'єднані, щоб
сформувати цілісну концепцію для забезпечення кон
курентоспроможності організації. В умовах посиленої
конкуренції, нестабільності ринку її пристрій має вдос
коналюватися, розширюючи всі аспекти її діяльності
[2].
Для стабільного зростання національної еконо
міки першорядною умовою є створення відповідного
середовища для рівноправної конкуренції різних
суб'єктів ринкових відносин, це, в свою чергу, перед
бачає систематичну і ортодоксальну роботу зі ство
рення конкурентних відносин, а саме за освітньо
дієвим механізмом, який зможе забезпечити свободу
економічної ініціативи, а так само створити відповідні
умови конкуренції за допомогою єдиної системи сти
мулів і обмежень. Через зростання ролі конкуренції,
принципове значення набуває характер конкурентних
відносин, які можуть виникати в процесі конкурент
ної взаємодії, що визначає розвиток країни в умовах
конкуренції. Суть конкуренції відображає особ
ливість середовища і спеціалізовані способи, за до
помогою яких вона себе проявляє. Варто зазначити,
що зміст економічної конкуренції обумовлюється як
ринкове змагання між продавцями, метою яких є
спроба обмежити можливості суперника, отримавши
при цьому вигідний результат, так само в цьому про
цесі відкриваються здатності до виживання і самороз
витку.
Конкурентоспроможність характеризується наяв
ністю у неї стабільних конкурентних переваг, які обу
мовлюються такими чинниками: джерелом переваги,
їх загальною кількістю і здатністю знаходження но
вих джерел. Саме конкурентні переваги, сформовані
як системна характеристика діяльності сучасного
підприємства може слугувати фундаментом міцних
конкурентних позицій підприємства, визначити ха
рактер стратегії цього розвитку, а також об'єктом
стратегічного управління [3]. Джерела конкурентос
проможності організації представляють собою су
купність перетворювальних, а так само адаптаційних
здібностей.
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Здатність — це вид ресурсу, що володіє важливою
якістю, в основі якої є організаційна природа, в якій за
кладено управлінський фактор — організаційну якість.
Звідси випливає, що стабільна конкурентна перевага ха
рактеризується здібностями. Стратегія формування
вартості за рахунок організаційних здібностей і є стійка
конкурентна перевага [4].
Мегамодифікації в умовах глобальної конкуренції
свідчать про прояви здатності до навчання в ролі дже
рела конкурентоспроможності організації. Вже згада
на здатність є якісною властивістю організації, як ре
зультат організаційного навчання, а так само способи
діяльності, завдяки якому систематично генеруються і
трансформуються операційні рутини.
Основою "рухомих" здібностей є знання. Прид
бання знань головний елемент формування "рухомих"
здібностей організації. Знання можуть володіти не
абиякою цінністю, але бути дешевим ресурсом (для
співробітників і підприємств), при цьому дієвим, але
"невичерпним" ресурсом (для організації і її співроб
ітників).
Важливо відзначити, що організація повинна по
стійно накопичувати і інші знання, що закладено у взає
мозв'язку форм розвитку конкурентоспроможності.
Цього можна досягти через взаємозв'язок з мікро і мак
рооточенням. У результаті утворюється нова влас
тивість — уміння придбання знання, за допомогою
зовнішніх комунікацій. Тому здатність до постійного
навчання, пов'язаного з внутрішнім оновленням і мож
ливістю придбання знань, за допомогою зовнішніх ко
мунікацій, і є джерелом конкурентоспроможності орга
нізації.
Конкурентоспроможність організації — це мож
ливість використання її потенціалів для ефективного за
стосування факторів виробництва і здатність викорис
тання її адаптаційних і просвітних здібностей. У визна
ченні прослідковуються такі аспекти конкурентоспро
можності:
1) розкривається універсальна форма переваги, що
охоплює всю різноманітність його конкурентних про
явів;
2) здатність — це різновид потенціалу, що має орга
нізаційну природу, яка формулюється управлінськими
факторами;
3) будьяка стійка конкурентна перевага обумов
люється здібностями;
4) рівень розвитку організаційних здібностей під
приємства визначається досягненням конкурентоспро
можності;
5) вид особливої якісної властивості організації
— "рухома" здатність, за допомогою якої організа
ція постійно генерує і видозмінює свої операційні ру
тини, з метою підвищення управлінської ефектив
ності;
6) можливість організації навчатися особистим
оновленням;
7) злиття і реконфігурація особистих потенціалів і
здібностей для використання можливостей, стрімко
змінюється середовищем;
8) можливість бачити і накопичувати нові знання —
основа формування "рухомої" здатності організації;
9) можливість постійного, безперервного навчання
[5].
Соціальноекономічне середовище організації, в
традиційній моделі управління державою характеризу
валося: стійким ринком з постійним, зростаючим попи
том; надійними замовниками; суттєвими вимогами до
якості продукції, невеликим її фізичним і моральним
зносом. Кожне відоме підприємство мало право отри
мувати замовлення, зберігаючи "нішу" в економіці. Це
встановило стабільність організаційної структури під
приємств, і дозволило застосовувати ці ідеї класичної
теорії організації, запропонованої на початку ХХ ст.
Ф. Тейлером, Г. Фордом і А. Файолем.
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Сучасні умови функціонування організацій зазнали
деяких змін. Освіта і галузь світового ринку, що збіль
шує взаємозалежність виробників, інформатизація рин
кових процесів, оснащення суспільства матеріальними
благами в передових країнах призводять до безперерв
ного переходу економіки масового виробництва в еко
номіку індивідуальних споживчих послуг [6].
Саме з розвитком технологій і ускладненням про
дуктивних сил, особливо в умовах трансформації еко
номіки, зростає необхідність підвищення освітнього і
кваліфікаційного рівня управлінських кадрів. Замість
колишнього принципу "Освіта на все життя" нині діє
"Освіта через усе життя".
Водночас для благополучного розвитку організації
використовують різноманітні методи менеджменту
якості. Однак значною проблемою є невизначеність при
виборі методу, тому особливих, чітких критеріїв не існує
для оцінки результативності їх застосування. Оскільки
керівництво приймає рішення в умовах невизначеності,
через відсутність системного підходу до вибору методів
менеджменту якості, то це веде до досить високого рівня
ризику втрат вкладених коштів і зменшення ефектив
ності вирішення поставлених завдань. Дуже часто кері
вники підприємств приймають рішення, про впровад
ження різних методів покладаючись виключно на інтуї
цію і досвід, не дивлячись на оцінку результативності.
Це пов'язано з тим, що за відсутності правильної мето
дики вибору методів менеджменту якості, оцінити ре
зультат від використання методів менеджменту якості
досить складно.
Іноді причинами низької результативності випадків
при використанні методів менеджменту якості є розрі
знені спроби удосконалення організацій, які потребу
ють загального перетворення.
З позиції загального менеджменту цілі формують
ся і встановлюються на основі загальної місії організації
і її цінності, властивих корпоративній культурі, на які
орієнтуються керівники підприємства. Взаємодіючи з
споживачами, постачальниками, державними, законо
давчими та громадськими органами при цьому, якщо
кожен буде має свої інтереси, організація не зможе ус
пішно втілити в життя особисті ідеї і дії, які не погод
жені з інтересами всіх зацікавлених сторін [6].
Матеріалізація будьякого процесу управління в
організації передбачає наявність мети. Цілі є похідни
ми від цілей людей, тому що організація — це інстру
мент задоволення їхніх інтересів. Результати і стійкість
діяльності організації проявляються в задоволеності
всіх суб'єктів, які знаходяться у співпраці. Доведено,
що при "процвітанні" організації люди, які брали участь
в її діяльності, будуть намагатися зберегти цю систе
му. Відповідно першорядну установку при створенні
цілей підприємства можна уявити як примноження
конкурентного потенціалу організації в умовах задо
волення очікувань всіх зацікавлених сторін. Один з
головних моментів: це правильне формулювання мети,
враховуючи особливості впливу зовнішнього середо
вища, а так само резерви, що знаходяться всередині
фірми.
У сучасних умовах ринок можна порівняти з сере
довищем, що постійно еволюціонує, утворюючи нові
перешкоди до організації та її менеджменту. Тому го
ловним генератором можна назвати "задоволеність лю
дей", вони можуть розглядатися з різних позицій, на
приклад: співробітники організації, постачальники
тощо. Таким чином, конкурентоспроможність осна
щується тим, наскільки організація досягла успіху в
створенні довгострокових взаємовигідних відносин з
співробітниками та іншими партнерами, наскільки по
купець залишився задоволений взаєминами з організа
цією. Організація як система складається з людей, і тому
її головною метою є задоволення їх інтересів, тому її
конкурентоспроможність значною мірою залежить від
самих людей і їх інтересів.
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Отже, одним із напрямків забезпечення конкурен
тоспроможності організації є підвищення професійної
компетентності керівника, що здобувається за рахунок
безперервного акумулювання в собі важливих ділових
якостей, з постійним вдосконаленням та поповненням
знань, призвичаюючись до сучасних змін і тенденцій
управління. Важливим також є вміння менеджера по
стійно порівнювати елементи своєї діяльності з найк
ращими вітчизняними та світовими аналогами.
Як сказав П. Друкер, сьогодні справжнім менедже
ром може бути лише той, хто примушує знання працю
вати. Перетворення економіки, побудованої на
конфлікті та змаганні ("виграв — програв") у нову еко
номіку, побудовану на співробітництві ("виграв — ви
грав" = виграємо всі) — це перехід до усвідомлення, що
спільна творча робота має великий потенціал, є благом
для організації, суспільства і людства загалом, як на
макро, так і на мікрорівні. А для цього керівникам
підприємств, менеджерам потрібні ще й глибокі знання
з психології. До того ж їм, як вважає П. Сенге, слід вчи
тися мистецтву спілкування, постійно розвиваючи та
вдосконалюючи свої комунікативні та розумові навич
ки.
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THE DEVELOPMENT OF PROGRAM OF AUDITING PRODUCTION COSTS TO INCREASE
THE FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE

Авторами статті обгрунтовано мету та завдання проведення аудиту витрат на виробництво, розробL
лено програму аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємства. У роL
боті розроблено програму аудиту витрат на виробництво для підвищення фінансової безпеки підприємL
ства, яка включає: анкету, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі документи аудитора, а саме
для перевірки правильності: визначення залишку витрат на виробництво на початок періоду, віднесенL
ня до витрат на виробництво, оформлення первинних документів з витрат на виробництво, віднесення
витрат на виробництво до субрахунків, оцінки запасів при надходженні, оцінки запасів при їх викорисL
танні, кореспонденції рахунків з витрат на виробництво, відображення вартості у Балансі, визначення
залишку витрат на виробництво на кінець періоду. Запропонована методика проведення перевірки наL
дасть змогу аудитору охопити всі аспекти обліку витрат на виробництво на підприємстві, дослідити праL
вильність, своєчасність, законність відображення в обліку витрат на виробництво, вчасно виявити поруL
шення, провести якісний аудит та підвищити фінансову безпеку підприємства.
The authors of the article substantiated the purpose and objectives of the audit of production costs, developed
a program of audit of production costs to increase the financial security of the enterprise. The program of audit
of production costs for improving the financial security of the enterprise is developed in the work, which includes:
a questionnaire, a general audit plan, an audit program, working documents of the auditor, namely for the purpose
of checking the accuracy: the definition of the balance of production costs at the beginning of the period,
attribution to the cost of production , registration of primary documents on production costs, assignment of
production costs to subLaccounts, inventory valuation at the time of receipt, valuation of inventories at their use,
correspondence of accounts on the cost of production, reflection of the value in the Balance, determination of the
balance of production costs at the end of the period. The proposed method of conducting the verification will
enable the auditor to cover all aspects of accounting for production costs at the enterprise, to investigate the
correctness, timeliness, legality of the reflection in the accounting of production costs, timely detection of
violations, conduct qualitative audit and increase the financial security of the enterprise.

Ключові слова: аудит, витрати на виробництво, виробнича собівартість, анкета, загальний план, про
грама перевірки, робочий документ аудитора, фінансова безпека.
Key words: audit, production costs, cost price, questionnaire, general plan, verification program, auditor's working
document, financial security.

ВСТУП
Робота виробничого підприємства неодмінно
пов'язана із обліком та калькулюванням витрат на
виробництво. Кожне підприємство особливу увагу
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приділяє правильності і своєчасності документаль
ного оформлення, ведення обліку, відображення у
облікових регістрах та фінансової звітності витрат
на виробництво, а також достовірності і законності
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Таблиця 1. Анкета перевірки витрат на виробництво
№
1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

70

Варіанти відповіді
Інформація відсутня
Так
Ні

Зміст питання
Скільки років Ви працюєте на підприємстві?
0-1
1-5
5 і більше
Який метод вибуття запасів використовується на підприємстві:
- собівартості перших за часом надходження запасів (fifo)
- середньозваженої собівартості
- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів
- нормативних затрат
- ціни продажу.
Відпуск у виробництво оформлюється:
- Лімітно-забірна картка
- Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів
- Матеріальний звіт?
Випуск із виробництва готової продукції оформлюється:
- накладна
- товарно-транспортна накладна
- прибутковий ордер
- Акт про приймання матеріалів?
На якому рахунку обліковуються витрати на виробництво:
- 20
- 23
- 26
- 28.
Чи є на підприємстві наказ про облікову політику?
Як відображається в обліку списання виробничих запасів на витрати
виробництва:
- Дт 23 Кт 201
- Дт 23 Кт 631
- Дт 91 Кт 23
Як відображається в обліку нарахування заробітної плати працівникам
виробництва:
- Дт 23 Кт 661
- Дт 23 Кт 651
- Дт 91 Кт 23
Як відображається в обліку нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати
працівників виробництва:
- Дт 23 Кт 651
- Дт 23 Кт 661
- Дт 91 Кт 23
Як відображається в обліку нарахування амортизації на обладнання, яке
використовується у виробництві:
- Дт 23 Кт 131
- Дт 23 Кт 10
- Дт 91 Кт 23
Як відображається в обліку випуск з виробництва готової продукції:
- Дт 26 Кт 23
- Дт 26 Кт 20
- Дт 901 Кт 26
Хто на підприємстві складає калькуляцію:
- керівник
- бухгалтер
- начальник виробництва
Який відсоток рентабельності включається у собівартість:
- 10%
- 25%
- 50%
- 100%
- інше
Яка періодичність проведення інвентаризації витрат на виробництво:
- раз на рік
- двічі на рік
- не проводиться?
Як ведеться облік витрат на виробництво:
- вручну
- автоматизовано
- комбіновано?
Хто приймає рішення про відпуск у виробництво та випуск готової продукції:
- керівник
- головний бухгалтер
- начальник виробництва
Які елементи витрат включаються у витрати на виробництво:
- матеріальні витрати
- витрати на оплату праці
- витрати на соціальне страхування
- витрати на амортизацію
Який метод амортизації використовують на підприємстві:
- прямолінійний
- зменшення залишкової вартості
- прискореного зменшення залишкової вартості
- кумулятивний
- виробничий.
Яка форма оплати праці використовується на підприємстві:
- відрядно-преміальна
- непряма-відрядна
- відрядно-прогресивна
- колективна відрядна (бригадна)
- акордна система
- проста погодинна
- погодинно-преміювальна
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Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту витрат
на виробництво
Етап
аудиторської
перевірки
Підготовчий

Основний

Завершальний

Аудиторські процедури
Знайомство з бізнесом клієнта,
визначення аудиторського
ризику, планування проведення
аудиту витрат на виробництво
Перевірити правильність
визначення незавершеного
виробництва на початок періоду.
Перевірити правильність
оформлення первинних
документів з витрат на
виробництво.
Перевірити правильність
віднесення до витрат на
виробництво матеріали.
Перевірити правильність
віднесення до витрат на
виробництво заробітної плати.
Перевірити правильність
віднесення до витрат на
виробництво ЄСВ.
Перевірити правильність
віднесення до витрат на
виробництво амортизації.
Перевірити правильність оцінки
запасів при їх використанні.
Перевірити правильність
кореспонденції рахунків з витрат
на виробництво.
Перевірити правильність
розрахунку виробничої
собівартості.
Перевірити правильність
визначення залишку
незавершеного виробництва на
кінець періоду
Складання аудиторського звіту і
висновку

Аудиторські докази

Виконавці

Статут підприємства.
Звіти попередніх
перевірок, накази
Накладна, товарнотранспортна накладна,
прибутковий ордер,
акт про приймання
матеріалів, лімітнозабірна картка,
накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів,
матеріальний звіт,
картка складського
обліку матеріалів,
відомість обліку
залишків матеріалів на
складі, доручення,
журнал, головна книга.
Баланс

Звіт

включення елементів витрат у виробничу собівар
тість. Тому, актуальною проблемою на сьогодні
стає розробка методики аудиту правильності, своє
часності та законності ведення обліку витрат на ви
робництво.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемними питаннями аудиту витрат на ви
робництво займалися такі вітчизняні та зарубіжні
вчені: Бескоста Г.М., Бутинець Ф.Ф., Давидов Г.М.,
Кулаковська Л.П., Макаренко А.П., Меліхова Т.О.,
Піча Ю.В., Сахарцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Авто
ри розглядають це питання зі своєї точки зору та
акцентують увагу на різних аспектах проведення
аудиту витрат. Проте саме питання розробки про
грами аудиту витрат на виробництво для підвищен
ня фінансової безпеки підприємства розкрито не
достатньо і потребує подальшого дослідження.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розробка програми аудиту ви
трат на виробництво для підвищення фінансової
безпеки підприємства.
Метою аудиту витрат на виробництво є встанов
лення зако нності, досто вірно сті і доці ль но сті
зді йснених о пераці й з витрат на виро бництво
підприємства і правильності їх відображення в об
ліку.
Завдання проведення аудиту витрат на вироб
ництво: оцінити стан аналітичного та синтетично
го обліку витрат на виробництво, які здійснюва
ло підприємство за період, що перевіряється; ви
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Період
проведення

конати перевірку своєчасності та правильності
відображення в обліку витрат на виробництво;
здійснити перевірку додержання підприємством
вимог нормативних документів, які регламенту
ють порядок ведення обліку витрат на виробниц
тво.
Анкету перевірки витрат на виробництво пода
но в таблиці 1. У програмі аудиту витрат на вироб
ництво відображає основні процедури для вирішен
ня основних завдань аудиторської перевірки.
Одержавши в процесі попереднього плануван
ня дані про підприємство, аудитор приступає до
розробки загального плану аудиту витрат на вироб
ництво (табл. 2). План аудиту є документом органі
заційнометодологічного характеру та складаєть
ся з переліку робіт на основних етапах аудиту і
строків їх виконання із зазначенням джерел інфор
мації [1]. Аудит витрат на виробництво підприєм
ства авторами рекомендується проводити в кілька
етапів.
При первинному аудиті, процедури аудиту бу
дуть залежати від рівня довіри до результатів по
переднього аудиту. Якщо аудит буде базуватися на
даних попереднього аудиту, то необхідно уважно
вивчити йо г о ро б о чі до кументи аб о деталь но
організацію о блі ку витрат на виро бництво, чи
адекватним був підхід попереднього аудито ра.
Програму аудиту витрат на виробництво наведено
в таблиці 3.
Для вирішення поставлених завдань аудиту ви
трат на виробництво пропонуємо робочі докумен
ти аудитора (табл. 4—13), які, на думку авторів, ста
нуть обгрунтованими доказами якісного проведен
ня аудиту витрат на виробництво.
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Таблиця 4. Робочий документ аудитора
ВВ'1 — перевірка правильності визначення залишку незавершеного виробництва на початок періоду
Баланс на
кінець
попереднього
періоду

Рахунок

Баланс на
початок
звітного
періоду

Головна
книга

Відхилення
балансу на початок звітного періоду від
балансу на кінець попереднього
періоду

балансу на початок
звітного періоду від
головної книги

Таблиця 5. Робочий документ аудитора
ВВ'2 — перевірка правильності оформлення первинних документів з витрат на виробництво
назва

Первинний документ
дата
сума

№

підпис

примітки

печатка

Таблиця 6. Робочий документ аудитора
ВВ'3 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво матеріали
Вид
продукції

За даними
підприємства

За даними аудиту
Кількість

Назва матеріалів

Ціна

Сума, грн

Відхилення

Таблиця 7. Робочий документ аудитора
ВВ'4 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво заробітної плати
Вид
продукції

За даними аудиту

За даними
підприємства

Кількість виготовленої
продукції

Розцінка

Відхилення

Нарахована заробітна плата, грн

Таблиця 8. Робочий документ аудитора
ВВ'5 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво ЄСВ
Вид продукції

За даними аудиту
Нарахована заробітна плата, грн
Ставка ЄСВ, %

За даними підприємства

Відхилення

Сума ЄСВ, грн

Таблиця 9. Робочий документ аудитора ВВ'6 — перевірка правильності віднесення до витрат на виробництво
амортизації (прямолінійний метод)
За даними аудиту
Вид
За даними
Кількість
Відхилення
Первинна
Ліквідаційна Амортизацій
Річна сума
Місячна сума
продукції
підприємства
років
вартість ОЗ
вартість
на вартість
амортизації
амортизації
експлуатації
Таблиця 10. Робочий документ аудитора
ВВ'7 — перевірка правильності оцінки запасів при їх використанні
За даними аудиту
Період

За даними
підприємства

Метод
вибуття
запасів

Дата

Кількість

Ціна

Відхилення

Сума, грн

Таблиця 11. Робочий документ аудитора
ВВ'8 — перевірка правильності кореспонденції рахунків з витрат на виробництво
За даними підприємства

Зміст операції
Дт

Кт

Сума

За даними аудиту
Дт

Кт

Сума

Відхилення та запропоноване
виправлення
Дт
Кт
Сума

Таблиця 12. Робочий документ аудитора
ВВ'9 — перевірка правильності розрахунку виробничої собівартості
Виробнича
собівартість
Матеріали
Заробітна плата
ЄСВ
Амортизація
Разом

За даними підприємства

За даними аудиту

Відхилення

Таблиця 13. Робочий документ аудитора
ВВ'10 — перевірка правильності визначення залишку незавершеного виробництва на кінець періоду
Рахунок

Баланс

Головна книга
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Журнал

Балансу від головної книги

Відхилення
Головної книги від журналу
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ВИСНОВКИ
У роботі розроблено програму аудиту витрат на
виробництво для підвищення фінансової безпеки
підприємства, яка на відміну від існуючих включає:
анкету, загальний план аудиту, програму аудиту,
робочі документи аудитора. Запропонована мето
дика проведення перевірки надасть змогу аудито
ру охопити всі аспекти обліку витрат на виробниц
тво на підприємстві, дослідити правильність, своє
часність, законність відображення в обліку витрат
на виробництво, вчасно виявити порушення, прове
сти якісний аудит та підвищити фінансову безпеку
підприємства.
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FORECASTING OF DAMAGE FROM EMERGENCY SITUATIONS OF TECHNOGENIC CHARACTER

У статті проаналізовано динаміку надзвичайних ситуацій техногенного характеру, розраховано прогнозні
значення їх кількості та матеріальних збитків від них до 2020 р., запропоновано заходи з їх зменшення.
This article analyzed the dynamics of emergencies of Technogenic character, calculated forecast values of number
and material losses from them by 2020, the proposed measures for their reduction.
Ключові слова: техногенна надзвичайна ситуація, матеріальні збитки, лінійний прогноз, аварії на транс
порті, пожежі.
Key words: technogenic emergency situation, the damage, linear prediction, transport accidents, fires.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Від надзвичайних ситуацій (НС) щорічно в Україні
гине більше 40 тис. осіб, населення і держава зазнають
значних матеріальних збитків. Техногенна ситуація в
Україні є напруженою, а в окремих регіонах країни —
загрозливою. Моніторинг техногенної безпеки впро
довж останніх років підтверджує, що в цьому аспекті
набувають своєї практичної ваги питання прогнозуван
ня збитків та запобігання НС.

МЕТА СТАТТІ
Значна кількість грошових та матеріальних витрат
у країні йде на ліквідацію наслідків надзвичайних ситу
ацій техногенного походження, тому актуальним є пи
тання математичнофінансового визначення збитків від
них. Метою статті є прогнозування економічного збит
ку від надзвичайних ситуацій техногенного характеру
до 2020 року включно, аналіз динаміки НС на транспорті
та визначення основних шляхів мінімізації подібних
збитків у майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
ВИКЛАД
Окремі погляди на цю проблему висвітлювали у
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
своїх наукових працях українські та зарубіжні вчені:
Прогнозування матеріальних збитків від НС зазви
Басов А.В., Безверхнюк Т.М., Білоус Л.Ф., Кіптач Ф.Я.,
Петлін В.М., Тараріко Ю.О, Василюк Ф.Ю., Караяні О.Г. чай має на меті встановлення можливого факту їх по
яви і очікуваних наслідків. У цій статті об'єктом дослід
ження та аналізу є надзвичайні ситуації техногенного
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
характеру та розмір матеріальних збитків від них. Для
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Сучасний підхід передбачає не подолання наслідків прогнозування НС застосовані економікоматематичні
надзвичайних ситуацій, а прийняття запобіжних заходів моделі.
Основними причинами виникнення надзвичайних
з їх недопущення. Реалізація превентивних мір немож
лива без прогнозування кількості ймовірних НС та ви ситуацій техногенного характеру в Україні в основно
му є недотримання правил пожежної безпеки, порушен
значення збитку від них.
На сьогоднішній день достовірне прогнозування в ня правил дорожнього руху, застарілість основних
Україні утруднено у зв'язку з відсутністю єдиної дер фондів та аварійний стан значної частини мереж кому
жавної системи моніторингу, а також надійного інфор нального господарства [1, c. 256].
Станом на кінець 2016 року не вирішені питання
маційнометодичного забезпечення спостережень.
Невирішеною проблемою є також розробка ефек створення єдиного центру моніторингу та прогнозуван
тивного методу оцінки збитків від техногенних НС і ня надзвичайних ситуацій. Нині моніторинг і прогнозу
формування комплексу методологічних та практичних вання здійснюють регіональні, відомчі або інші са
мостійні системи.
підходів до їх зменшення.
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Таблиця 1. Кількість НС техногенного характеру, що сталися у 2016 році, порівняно з 2015 роком
Вид НС
НС унаслідок аварій чи катастроф на транспорті
НС унаслідок пожеж, вибухів
у тому числі в будівлях або спорудах житлової призначення
НС унаслідок наявності у навколишньому середовищі
шкідливих речовин
НС унаслідок раптового руйнування будівель і споруд
НС унаслідок аварій у системах життєзабезпечення
НС унаслідок аварій у системах нафтогазового промислового
комплексу
Усього НС техногенного характеру

Кількість НС
2015
2016
14
11
40
36
30
29

Загинуло людей
2015
2016
53
33
103
116
85
100

Постраждало людей
2015
2016
74
128
59
35
6
11

1

0

0

0

0

0

2
5

4
4

0
0

3
0

0
0

2
0

1

1

0

0

0

0

63

56

156

152

133

165

Джерело: [3, c. 39].

Кількість

Кількість осіб

450
Необхідно відмітити недо
статній рівень контролю з боку
400
керівників відповідних держав
них органів, підприємств, уста
Постраждало людей
350
унаслідок аварій на
нов та організацій щодо дотри
транспорті
мання вимог і правил пожеж
300
ної, техногенної безпеки та
Загинуло людей унаслідок
правил дорожнього руху пра
250
аварій на транспорті
цівниками й пересічними гро
200
мадянами.
Постараждало людей
У таблиці 1 наведено кіль
унаслідок пожеж/вибухів
150
кість надзвичайних ситуацій тех
ногенного характеру, що стали
100
Загинуло людей унаслідок
ся у 2015—2016 роках в Україні.
пожеж/вибухів
Як видно з таблиці 1, найбільш
50
катастрофічними виявились
події унаслідок аварій на транс
0
порті та пожеж/вибухів.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Роки
Таким чином, необхідно
більш детально досліджувати
Рис. 1. Кількість загиблих та постраждалих людей від катастроф на транспорті
НС, пов'язані саме з пожежами,
та від пожеж/вибухів за 2006—2016 роки
вибухами, аваріями на транс
600000
порті та протидіяти їм у першу чергу.
На рисунках 1 та 2 простежимо тен
500000
денцію зміни кількості загиблих та пост
486032
раждалих при транспортних аваріях та
441892
413982
400000
пожежах і вибухах впродовж більш три
валого періоду — з 2006 по 2016 роки. З
300000
рисунка 1 бачимо, що кількість постраж
279779
далих завжди перевищувала кількість за
245736
226767
гиблих та лише у 2006 та 2013 роках вони
200000
184749
майже дорівнювали одне одному. На
134463
102903
кінець 2016 року кількість постраждалих
100000
99712
62301
на транспорті була найбільшою за останні
роки, при тому, що кількість загиблих
0
зменшилася [1, с. 260].
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
З рисунка 1 помітна позитивна дина
Роки
міка до зменшення кількості загиблих та
постраждалих людей від пожеж та ви
Рис. 2. Динаміка матеріальних збитків від техногенних НС
бухів. Це свідчить про підвищення над
за 2006—2016 роки, тис. грн
ійності систем безпеки та якості роботи
пожежників.
З рисунка 3 бачимо, що динаміка кількості НС тех
Незважаючи на зменшення у 2016 році кількості НС ногенного характеру має позитивну тенденцію до змен
державного рівня і тенденцію до зниження рівня тех шення.
ногенної небезпеки, рівні ризиків виникнення НС тех
Коефіцієнт достовірності апроксимації R2 показує
ногенного характеру і ризиків збитків від них залиша ступінь відповідності трендової моделі вихідним даним.
ються практично незмінними й досить високими для Його значення може лежати в діапазоні від 0 до 1. Чим
більшості регіонів України [2].
ближчий R2 до 1, тим точніше модель описує наявні дані.
На рисунку 2 зображено динаміку матеріальних Бачимо достовірність прогнозу НС техногенного харак
збитків від надзвичайних ситуацій техногенного харак теру складає 0,945. Прогноз свідчить, що у 2020 році
теру за 2006—2016 роки.
кількість НС техногенного характеру може значно зни
З рисунка 2 видно, що найбільші збитки від НС техно зитися.
генного характеру були у 2007 та 2008 роках, коли збитки
Прогноз кількості НС від надзвичайних ситуацій
перевищували 440 млн грн. З 2010 року простежується різке техногенного характеру проведений за допомогою ана
зменшення матеріальних збитків і у 2011 році це значення лізу даних FTest TwoSample for Variances за трьома
становить 62 млн грн, що у 12 разів менше ніж у 2010 році. моделями, а сама лінійною, періодичною та лінійнопе
На рисунку 3 зображено динаміку кількості НС тех ріодичною. Після розрахунку обрали періодично
ногенного характеру, які виникли у 2006—2016 роках лінійну модель, яка відповідає наступним умовам [3, с.
та її лінія тренду до 2020 року.
135]:
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R2 = 0,9455

Кількість НС

250
— критерій Фішера ≤ F критичне;
— найбільше значення P(F<=f) серед
інших моделей.
200
Періодичнолінійний
прогноз
кількості НС техногенного характеру на
2017—2020 роки графічно зображено на
150
рисунку 4, він має достовірність у 38,8%.
З рисунка 4 видно, що кількість НС
техногенного характеру з 2017 року про
100
довжить знижуватися та у 2020 році може
дорівнювати 17. Лінійноперіодичний
прогноз збігається з прогнозом лінійно
50
го тренду та свідчить про те, що кількість
НС техногенного характеру не буде
збільшуватися.
0
Прогноз матеріальних збитків від над
звичайних ситуацій техногенного харак
теру до 2020 року також був проведений
за допомогою аналізу даних FTest Two
Sample for Variances. Розрахувавши всі три
моделі, вибрали лінійну. Лінійний прогноз
матеріальних збитків від надзвичайних ситу
ацій техногенного характеру має ймовірність
57%, що говорить про його економічну адек
ватність. На рисунку 5 графічно зображено
прогнозні дані матеріальних збитків від НС
техногенного характеру на 2017—2020 роки,
тис. грн.
З рисунка 5 бачимо, що матеріальні збитки
від НС у 2017—2020 роках будуть поступово
зменшуватися.
Отже, в результаті проведених досліджень
встановлено, що протягом 2017—2020 рр.
кількість НС техногенного походження та ма
теріальні збитки від них мають поступово змен
шуватися та завдавати набагато менші збитків
ніж було раніше.
З метою підвищення безпеки та зменшен
ня кількості НС техногенного характеру про
понуємо:
— збільшити контроль безпеки на транс
порті та підприємствах, встановити жорсткі
штрафи за порушення правил безпеки;
— підвищити обізнаність людей з правил
пожежної безпеки та безпеки руху на транс
порті/дорожньому русі;
— покращити якість автодорожнього по
криття, впровадити роботи з переобладнання
та модернізації залізничних переїздів по всій
Україні;
— впровадити обов'язкову систему підви
щення кваліфікації водіїв транспортних за
собів.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Роки
Рис. 3. Динаміка кількості НС техногенного характеру,
які виникли у 2006—2016 роках
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Рис. 4. Прогноз кількості НС техногенного характеру
на 2017—2020 роки
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лення і територій України від надзвичайних
техногенного характеру у 2017—2020 роках, тис. грн
ситуацій техногенного характеру, зменшення
ризиків їх виникнення та мінімізації наслідків необхід bilities of its improvement", Upravlinnya suchasnym mis
но запровадити єдину систему державного моніторин tom, vol. 2/4, no. 6 (14). — Р. 132—139.
гу потенційно небезпечних об'єктів, а також переоріє
нтувати заходи безпеки на попередження потенційних
References:
техногенних загроз, тобто нейтралізацію причин їх ви
1. UNDI TSZ DSNS (2016), National report on the state
никнення.
of technogenic and natural safety in Ukraine UNDI TSZ
DSNS Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
Література:
2. State Emergency Service of Ukraine (2016), "Re
1. National report on the state of technogenic and ference on major emergencies of anthropogenic, natural and
natural safety in Ukraine (2016), UNDI TSZ DSNS Ukrainy. other nature in Ukraine", available at: http://www.mns.
— Р. 542.
gov.ua/opinfo/7335.html (Accessed 27 Dec 2017).
2. Reference on major emergencies of anthropogenic,
3. Shpyl'ovy, I.M. (2013) "Economic mechanism of
natural and other nature in Ukraine (2016), available at: management of natural and manmade safety and pos
http://www.mns.gov.ua/opinfo/7335.html
sibilities of its improvement", Upravlinnya suchasnym
3. Shpyl'ovy I.M. (2013) "Economic mechanism of mistom, vol. 2/4, no. 6 (14), pp. 132—139.
management of natural and manmade safety and possi Стаття надійшла до редакції 25.12.2017 р.

78

Економiка та держава № 1/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 339.926:621.39

Ю. В. Вдовиченко,
к. е. н., доцент, Черкаський державний технологічний університет

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ОСНОВА ТА
РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ
ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Yu. Vdovychenko,
Phd. Cherkasy State Technological University

DIGITAL TECHNOLOGIES AS THE BASIS AND DRIVING FORCE OF THE MODERN GLOBAL
ECONOMY DEVELOPMENT

У статті визначено передумови формування цифрової економіки, розглянуто взаємозв'язок цифровоL
го розвитку та структури зайнятості, технологічного, соціальноLекономічного і просторового факторів,
проаналізовано сучасні показники розвитку цифрових технологій, обгрунтовано особливості розвитку
цифрових технологій у країнах світу.
The preconditions for the digital economy formation are defined in the article; the relationship between digital
development and the structure of employment, technological, socioLeconomic and spatial factors were considered;
the modern indicators of digital technologies development are analyzed and the peculiarities of the digital
technologies development in the world countries are substantiated.
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Key words: digital technologies, economy, innovations, ICT, development, trends, politics.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Повноцінне функціонування сучасної економіки не
можливе без активного використання цифрових технологій
на всіх стадіях економічного циклу, що є прямим наслідком
науковотехнологічного процесу. Роль цифрових техно
логій у розвитку міжнародних економічних відносин про
являється у значному зростанні продуктивності праці, ди
версифікації форм міжнародного обміну товарами, послу
гами та капіталами, підвищенні рівня інтеграції компаній на
міжнародні ринки інформаційнокомунікаційних техно
логій. Актуальність даної тематики визначається тим, що
продукти цифрової економіки стають каталізаторами по
зитивних змін у всіх секторах та галузях світової економі
ки, а її основою є платформи Інтернет, мобільного зв'язку
та глобальні електронні мережі. Особливої уваги потребу
ють особливості розвитку таких важливих елементів циф
рової економіки як інфраструктура ринку інформаційно
комунікаційних технологій (ІКТ), електронний бізнес та
електронна комерція. Їх взаємодія веде світову економіку у
бік вищої ефективності, тобто з'являється можливість зат
рачати менше зусиль та ресурсів на виробництво того чи
іншого продукту (товару чи послуги) а також підвищити
продуктивність тих чи інших рішень.
Крім того, вважається що сучасна економіка на основі
екосистеми споживачів, партнерів та розробників стане
фундаментом нової технологічної революції, що додатко
во підтверджує важливість дослідження цієї тематики; а
динамічність розвитку сфери цифрових технологій пород
жує потребу у постійному моніторингу індикаторів інфор
матизації глобальної економіки.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання розвитку ІКТ у світовій економіці стали пред
метом наукових досліджень як вітчизняних, так і закордон
них науковців. Зокрема особливої уваги заслуговують праці
Д. Белла, П. Друкера, А. Тофлера, Ч. Лидбитера як класиків
з питань формування і розвитку постіндустріального су
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спільства; Дж. Мартіна, Н. Лейна, Дж. Мулгана та інших
щодо економічної ефективності технологічних інновацій, їх
впливу на забезпечення суспільного добробуту. Серед
вітчизняних науковців проблематика інтенсифікації інфор
матизації світової економіки з різних аспектів висвітлена у
працях С. Войтка, В. Герасимчука, О. Ляшенко, Т. Сакало
ша, О. Рудяка, З. Яремко та інших.
ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є поглиблення теоретикометодо
логічних основ розвитку цифрових технологій як важливо
го фактору розвитку сучасної світової економіки. Серед
завдань дослідження важливими є такі: визначити переду
мови формування цифрової економіки, розглянути взаємоз
в'язок цифрового розвитку та структури зайнятості, тех
нологічного, соціальноекономічного та просторового фак
торів, проаналізувати сучасні показники розвитку цифро
вих технологій, обгрунтувати особливості розвитку цифро
вих технологій у країнах світу.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У сучасному світовому просторі цифрові технології є
найдинамічнішою сферою за показниками власного розвит
ку. Зокрема на сьогодні кількість мобільних з'єднань знач
но перевищує кількість мешканців у світі, а кількість людей,
у яких є можливість користуватися мобільним телефоном
перевищує кількість людей, що можуть задовольняти еле
ментарні базові потреби. Крім того, постійно зростають об
сяги та напрями інформаційних потоків між країнами, їх
об'єднаннями, континентами, в результаті чого об'єми такої
інформації протягом 2014—2016 рр. забезпечили більше
третини світового ВВП. Особливо яскраво дані тенденції
виглядають на тлі певного уповільнення темпів росту міжна
родної торгівлі товарами та послугами і міжнародного руху
капіталу.
Ці обставини впливають на продовження ускладнення
взаємодії суспільних інститутів на основі сучасних цифро
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вих технологій як в національному так і міжнародному мас
штабах. У результаті, масштабні потоки даних стають ос
новою формування та розвитку цифрової економіки, що
здатна повноцінно та ефективно забезпечити виробництво,
обробку, збереження, передачу, використання та захист
інформації. Зокрема, як стверджують деякі дослідники, на
сьогодні для отримання економічного ефекту важливо не
лише володіти певним ресурсом, а мати повноцінні дані про
такий ресурс і можливість їх використовувати в ході пла
нування діяльності та прийняття важливих рішень [1].
У ході цього дослідження важливо не лише визначити
сучасні тенденції розвитку цифрових технологій та їх впли
ву на світову економіку, але й проаналізувати їх як особли
вий, провідний ресурс економічного розвитку сучасного
суспільства. В результаті зміни самого характеру економі
чних відносин в умовах цифрової економіки, слід відзначи
ти найважливіші напрямки її трансформації у сфері зайня
тості, технологічному секторі, просторовому та соціально
економічному розвитку. Зокрема деякі науковці [2—4] на
голошують на тісному взаємозв'язку та взаємовпливу струк
тури зайнятості та інформатизації. Це проявляється шля
хом зростання зайнятості у цифровому секторі економіки
внаслідок зменшення частки працівників у матеріальному
виробництві. Тому сам факт зростання зайнятості у сфері
послуг, особливо інформаційних, вже свідчить про перехід
до цифрової економіки, в якій відбувається заміщення
фізичної праці інформаційною. Ряд статистичних спосте
режень свідчать про те, що в розвинутих країнах (особливо
Західної Європи, США, Японії) частка зайнятих у сфері
послуг, або ж у секторах, що тим чи іншим чином пов'язана
з обробкою даних, сягає до семи десяти відсотків і більше;
при цьому, найбільш динамічними виступають сектори
інформаційних, комп'ютерних, телекомунікаційних техно
логій та ряду галузей, що використовують продукти циф
рових технологій з метою обробки даних. Проте певні труд
нощі можуть виникати у ідентифікації точної кількості ро
бітників, зайнятих у секторі цифрових технологій, оскіль
ки вони тією чи іншою мірою проникли у всі сфери світово
го господарства.
Іншим важливим аспектом розвитку цифрової економ
іки є особливості географічного розподілу цифрових мереж.
Йде мова про формування мережі передачі даних, що по
в'язують різноманітні пункти та формують таким чином гло
бальний економічний простір. У цьому напрямі розроблено
наукові концепції [1; 5] що наголошують на наявності ме
реж передачі даних як найважливішої риси цифрової еко
номіки. При цьому особливість формування та розвитку
таких мереж буде залежати чи то від технологічного чи то
від економічного аспекту дослідження цифрового господар
ства. Хоча на сьогодні, крім цього, ще багато аспектів визна
чають роль мереж в цифровій економці, зокрема, що саме є
мережею, яким чином формуються її рівні та підсистеми,
характер їх взаємодії, можливість визначати відмінності між
ними, обсяги та швидкість переміщення даних в масштабах
таких мереж.
Так, за основу можна взяти економічний критерій роз
витку цифрової економіки, а саме зростання вартості в ході
створення передачі, обробки та збереження даних [6; 7]. В
такому випадку можна досліджувати співвідношення еко
номічної активності в даній сфері над діяльністю у галузях
сільського господарства та виробництва. В умовах цифро
вої економіки діяльність у інформаційній сфері є доміную
чою, а самі дані стають об'єктом економічних відносин.
Спеціалізовані компанії, науководослідницькі організації
надають широкий спектр послуг щодо збору, аналізу даних
відповідно до вимог замовника, в результаті чого самі дані
набувають певної вартості.
У випадку використання положень технологічної кон
цепції [8—11] саме нові технології, технологічні інновації у
сфері інформаційнокомунікаційних технологій стають най
важливішою ознакою зміни економічної системи, одночас
но виступаючи драйвером розвитку економіки. Так, зрос
таючі масштаби технологічних інновацій, особливо у сфері
комунікацій здатні трансформувати систему соціальноеко
номічних відносин та сприяти розповсюдженню цифрових
технологій.
Саме показники технологічного розвитку стають голов
ними індикаторами кількісної оцінки розвитку цифрової
економіки. Проте особливої уваги в цьому контексті заслу
говують питання складності визначення ролі технологічно
го фактору в ході зміни соціальноекономічних відносин на
базі цифрових технологій. Так, ряд досліджень пропонують
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певний набір кількісних характеристик, що за досягнення
певного рівня дають підстави стверджувати про домінуван
ня цифрової економіки. Але варто відзначити, що кількісні
показники, які свідчать про зростання обсягів даних за
своєю природою, також є інформацією, а тому не можуть
свідчити про наявність певного розриву з попередніми підси
стемами. Тому важливим є розуміння того, що зростання
масштабів інформації не є лише кількісним показником та
предметом статистичних вимірювань, а поряд з аналізом
технологічного розвитку слід особливу увагу приділяти як
існому аналізу даних.
Важливою відмітною рисою сучасної інформації та да
них є наявність ускладнень у їх структуруванні, можливос
тях використання та управління ними. Зокрема, за умов
ринкових відносин, надмірна комерціалізація може призве
сти до прояву певних дисбалансів у діяльності економічних
суб'єктів, зменшення обсягів даних загального користуван
ня, зростання трансакційних витрат у сфері оборки інфор
мації, а також до ряду інших наслідків, що є проявами роз
витку цифрової економіки. В результаті можливість нако
пичувати і створювати величезні масштаби даних, стрімкий
розвиток швидкісних засобів, мереж зв'язку, інструментів
накопичення та зберігання даних, призвело до того, що єди
ними обмеженнями стали не можливість збереження і пе
редачі даних, а здатність обробки та аналізу величезних ма
сивів даних. Таким чином, цифрові технології, зокрема ме
режі Інтернет, підвищують здатність взаємодії і обміну між
розробникам продуктів , постачальниками та кінцевими спо
живачами, дослідниками та вченими і дають можливість не
перервної роботи над створенням та зміною товарів та по
слуг, направлених на масштабні технологічні зміни з метою
виробництва інновацій.
Таким чином, технологічні інновації дають можливість
переходу на якісно новий рівень керування економічними
процесами. Ядром цифрової економіки стає сектор вироб
ництва цифрових товарів та надання послуг, що пов'язані з
цифровими технологіями [12].
Одночасно розвивається цифрова інфраструктура,
вона стає все більш доступною та відіграє все більшу роль у
технологічних інноваціях. Варто відзначити зростання
якості комунікаційних мереж по мірі впровадження техно
логій 4 G та оптико волоконних інструментів передачі да
них. Одночасно зменшується вартість на послуги мобільного
зв'язку та зростають можливості по використанню мобіль
них пристроїв для отримання доступу до Інтернет, що дає
підстави прогнозувати все більший обсяг розвитку цифро
вих технологій у світі (рис. 1).
Разом з тим, варто відзначити появу нових моделей ве
дення бізнесу, формування мережевих структур, які ба
зуються на колективних методах виробництва та спожи
вання, і певним чином трансформують класичні ринкові
відносини у напрямку постійної необхідності виробницт
ва нових рішень у сфері створення та управління техноло
гіями. У цьому контексті все більше країн прагнуть до роз
витку цифрової економіки, використовуючи її переваги
для боротьби з ключовими проблемами соціальноеконо
мічного розвитку: безробіттям, бідністю, знищенням дов
кілля тощо. Сучасні національні цифрові стратегії перед
бачають врахування різноманітних питань розвитку еко
номіки — забезпечення сталого соціальноекономічного
розвитку, зростання зайнятості, формування ефективно
го громадського сектору, завоювання нових конкурентних
переваг, створення та підтримка інноваційних проектів та
компаній.
Важливо зауважити, що фундаментом цифрової еко
номіки є інноваційні технології, які продукуються, перш
за все, електронною промисловістю. В сучасній економіці
компанії цифрового сектору є джерелом інноваційних ре
сурсів та відправними точками у її зростанні. Якщо на по
чатку двадцятого століття головними локомотивами світо
вої економіки були підприємства нафтовидобувної, мета
лургійної, машинобудівної галузей, то на сьогодні най
більшими гравцями світового ринку є компаніїпредстав
ники цифрової економіки. Так, найбільші компанії воло
діють надзвичайною ринковою силою. Зокрема "Apple",
"Google", "Microsoft", "Amazon" та інші входять до пере
ліку найдорожчих компаній світу за показниками ринко
вої капіталізації (табл. 1).
Швидкий успіх таких корпорацій можна пояснити ме
режевим ефектом, ефектом масштабу та домінуючої позиції
на ринку. Ці компанії в повній мірі забезпечені всіма необ
хідними ресурсами для ефективного виробництва та впро
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Рис. 1. Глобальні тенденції у сфері ІКТ, 2001—2017 рр.
Джерело: складено за даними [13].

вадження інноваційних рішень, та є впливовими гравцями
на світовому ринку цифрових технологій, що здатні відчут
но впливати на їх розвиток та розповсюдження.
Використовуючи різні способи автоматизації виробниц
тва, значні обсяги даних та штучний інтелект, використан
ня яких стало можливим за рахунок цифрових технологій,
представники з корпорацій цього сектору здатні стати твор
цями новітніх тенденцій розвитку світової економіки.
Більшість дослідників говорять про неминуче зростання
цифрового, нематеріального, виробництва на основі авто
матизації різних видів робіт, що може призвести водночас
до різних наслідків — від нових горизонтів використання
людського капіталу до поглиблення рівня соціальної не
рівності.
Тому актуальними постають питання регулювання на
прямів та масштабів цифрового технологічного розвитку з
боку національних урядів. У більшості випадків, національ
на політика направлена на комплекс мір щодо стимулюван
ня розвитку цифрової економіки загалом, та формування і
ефективного функціонування цифрової інфраструктури,
побудову нових моделей ведення бізнесу, розвитку елект
ронних мереж, підвищення рівня володіння цифровими тех
нологіями, зокрема.
Варто відзначити, що правові норми та рівень еко
номічного розвитку є певною мірою визначальними для

формування цифрової індустрії країни та її привабли
вості на світовому ринку. Зокрема цифровий ринок Ки
таю (країна з найбільшою кількістю Інтернеткористу
вачів, 721 млн чол.) [15] функціонує практично незалеж
но від світового, оскільки більшість зі світових гравців
гігантів на ньому не присутні. Водночас Китай разом з
іншими країнами Азії та Малайзії є найбільш потенцій
но привабливими для розвитку цифрової економіки.
Суттєва динаміка економічного розвитку та значний еко
номічних потенціал роблять їх привабливими для інвес
торів. Хоча певними бар'єрами є нерозвинута інфраст
руктура та низька якість інституційного середовища.
Тому важливо, щоб уряди країн направили максимум
зусиль на стимулювання запровадження цифрових інно
вацій, політичні інститути були стабільними та демон
стрували і підтверджували власну підтримку технологі
чному сектору.
Цифрова економіка Індії (462 млн чол. користувачів)
[15] є найбільш привабливою для великих ІТ корпорацій.
Проте фінансові операції в країні здійснюються лише де
кількома мовами та відбуваються в умовах існування ряду
інфраструктурних проблем, що врештірешт негативно
впливає на розвиток цифрового ринку. В зв'язку з цим, ке
рівництво країни прикладає значні зусилля на законодав
чому рівні, щоби підвищити рівень цифрового розвитку на

Таблиця 1. Рейтинг найбільших корпорацій світу за вартістю бренду, 2016 р.
№

Назва компанії

Сфера діяльності

Вартість бренду, млн дол.
США

Рейтингова оцінка
бренду

1

Apple

Виробництво електроніки та інформаційних технологій

145,918

ААА

2

Google

Інтернет-сервіси, додатки, відеохостинг
YouTube

94,184

ААА+

3

Samsung

ПК, мобільні пристрої, побутова техніка, електроніка

83,185

ААА

4

Amazon

Інтернет-торгівля

69,642

АА+

5

Microsoft

Виробництво програмного забезпечення

67,258

ААА

6

Verizon

Телекомунікації

63,116

ААА-

7

AT&T

Телекомунікації

59,904

АА+

8

Walmart

Рітейл

53,657

АА

9

China Mobile

Телекомунікації

49,810

ААА-

10

Wells Fargo

Банківська діяльність

44,170

ААА-

Джерело: складено за даними [14].
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ціональної економіки. Як приклад можна навести програму
"Цифрова Індія" (Digital India) [16], направлена на розви
ток електронної індустрії та створення економіки знань.
Керівництво наголосило на важливості докладення більше
зусиль та уваги для забезпечення програм електронного
управління по всій країні, включаючи розвиток електрон
них сервісів та продуктів, зростання зайнятості в цій сфері.
Більш того, необхідно звернути увагу на розвиток електрон
ного виробництва в країні та реалізацію більш масштабних
і системних змін на шляху до прискорення цифрового роз
витку.
Цифровий ринок країн Європейського Союзу (412
млн чол. користувачів) [15] є фрагментованим, що вима
гає від керівництва об'єднання працювати над формуван
ням єдиного спільного ринку цифрових технологій. Адже
в багатьох країнах певні Інтернетресурси або цифрові
компанії блокуються за рішенням керівництва, що пород
жує нерівномірність цифрового розвитку між європейсь
кими країнами. В цілому ж дві найбільші світові економі
ки, США (286 млн чол. користувачів) та Німеччина (71 млн
чол.) [15] на сьогодні ризикують перейти з категорії
країнлідерів технологічного розвитку до країн з упо
вільненими темпами цифрового зростання. Це ж сто
сується і Японії (115 млн чол. користувачів) [15]. Для цих
країн важливо зрозуміти, що незабаром вони можуть опи
нитися у "цифровому глухому куті", а тому слід вчасно
вдатися до рішучих дій щодо завоювання нових конкурен
тних переваг на світовому ринку цифрових технологій;
корисним може стати досвід менших, але з більшою ди
намікою ІТ розвитку країн.
ВИСНОВКИ
У сучасних умовах розвитку світової економіки сек
тор цифрових технологій стає важливим джерелом кон
курентоспроможності країн на глобальному ринку. Вод
ночас цифрова залежність між країнами може привести
до певного відставання у економічному розвитку між ними.
Адже створити нову конкурентну перевагу, йти поступаль
ним шляхом економічного розвитку можна лише на основі
прогресу цифрових технологій та їх послідовному вико
ристанню в ході функціонування соціальноекономічних
систем. Тому особливості формування та розвитку циф
рового сектору, його фундаменту та складових в якості
спеціального технологічного обладнання, способів оброб
ки та передачі даних є визначальним фактором розвитку
цілого світового господарства. Тому, залежно від рівня
розвитку цифрової економіки, ключові драйвери її розвит
ку будуть залежати і від комплексу соціальноекономіч
них характеристик. Так, розвинуті країни більше аги по
винні приділяти інноваціям, а країни, що розвиваються —
інститутам. Країнам з найменш розвинутою цифровою
економікою слід ефективно розподіляти та використову
вати обмежені ресурси, де найбільш привабними інвести
ційним рішенням може стати забезпечення доступу до ме
режі Інтернет з мобільного телефону та ряд інших почат
кових заходів на шляху до ефективного та неминучого роз
витку цифрових технологій.
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INTERLREGIONAL CONVERGENCE AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Статтю присвячено розгляду передумов та сутності концепції конвергенції. Цей підхід спирається на
припущення про тісний взаємозв'язок та взаємообумовленість динаміки розвитку регіону та темпів розL
витку його сусідів. Зазначений принцип покладено в основу більшості рекомендацій від міжнародних
організацій щодо моделей соціальноLекономічного розвитку країн, що розвиваються. Не зважаючи на
значний промисловий та інтелектуальний потенціал, Україна за рядом показників знаходиться серед
слаборозвинутих країн, а отже вразливих з соціальноLекономічної точки зору. Це означає, ризик надL
мірної залежності від сусідів та перепони для визначення і побудови незалежної економічної системи. В
статті розглянуто передумови виникнення явища конвергенції. Окреслено негативні наслідки подібного
впливу. Проведено теоретичний аналіз зв'язку між сталим розвитком та конвергенцією.
The article is devoted to the consideration of the prerequisites and the essence of the convergence concept.
This approach is based on the assumption of close interconnection and interdependence of the region's
development dynamics and the pace of development of its neighbors. This principle is the basis for most
recommendations of international organizations concerning models of socioLeconomic development in developing
countries. In spite of significant industrial and intellectual potential, Ukraine on the assumption of a number of
indicators is among the underdeveloped countries, and therefore vulnerable from a socioLeconomic point of view.
This highlights the possibility of a risk of excessive dependence on neighbors and obstacles to defining and
building an independent economic system. In the article considered the preconditions for the emergence of the
convergence phenomenon. The negative effects of such influence are outlined. A theoretical analysis of the
connection between sustainable development and convergence is conducted.

Ключові слова: сталий розвиток, конвергенція, інновації, продуктивність, інклюзивність, національна
ідентичність.
Key words: sustainable development, convergence, innovation, productivity, inclusiveness, national identity.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Питання конвергенції постає дуже гостро в кон
тексті обрання курсу на стратегію сталого розвитку
держави та швидких темпів становлення та розвиту
культурних і креативних індустрій в світі та в Україні
зокрема. Цей процес вражає своєю неоднозначністю.
Його причини та передумови потребують всебічного
дослідження. Економетричне моделювання не може
дати нам повну картину без врахування історичних та
інституційних чинників.

www.economy.in.ua

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Одним з основних інструментів економічної науки
є математичне моделювання економічних процесів. У
цьому контексті перспективним побудова економічних
моделей з неоднорідними просторовими ефектами. Та
кий підхід спирається на припущення про тісний взає
мозв'язок та взаємообумовленість динаміки розвитку
регіону та темпів розвитку його сусідів — конвергенції.
Такий підхід і його методи широко висвітлені в роботах

83

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Економічне
зростання

Підвищення
продуктивності

Збільшення
кількості
ресурсів та часу
їх експлуатації

Екстенсивні
фактори

Інтенсивні
фактори

Інновації

Результат передачі
технологій та знань в
якості інвестицій

Результат НТП
за рахунок внутрішніх
чинників

Рис. 1. Передумови економічного зростання

Л. Анселіна [1; 2], Дж. Арбіан [3], Дж.П. Елхорста [11],
у спільній праці М. Фішера та Дж. Вонг [12]. Зазначені
взаємозв'язки та процеси взаємодії між подібними ут
вореннями досліджувалися в роботах присвячених еко
номічним кластерам M. Бест [4], Х. Чесборо [6], П. Кукі,
К. Моргана та ін. [7; 8], М. Портера, П. Делгато та ін.
[9]. При застосування економетричних методів моделю
вання міжрегіональної конвергенції передбачається за
стосування граничної матриці. Сили зовнішніх екстер
налій, які проявляються в ступені впливу одного регіо
ну на інший характеризуються коефіцієнтами просто
рової автокореляції у регресійній моделі.
У роботах Дж. Карліно та Л. Мілс [5] досліджують
ся ефекти конвергенції, обумовлені національними та
географічними факторами. Найбільш дослідженою є
проблематика залежності ступеня конвергенції від рівня
економічного розвитку географічно близьких регіонів
[13]. Крім об'єктивних географічних і економічних фак
торів, що визначають ступінь конвергенції регіонів, роз
глядається інтенсивність міграційних потоків. Проте
зазвичай запропоновані моделі не враховують ряд соціо
культурних, поведінкових та інституційних чинників.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є теоретичний аналіз передумов взає
мовпливу локалізованих та розміщених в географічній
близькості економічних об'єктів та значення конвер
генції для економічної системи вцілому.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ми живемо в ХХІ ст., проте не можна ігнорувати
процес становлення сучасних економічних систем та
суттєві зрушення, що відбулися на геополітичній арені
після Першої світової війни. Було ліквідовано коло
ніальні імперії, в результаті чого виникли десятки нових
незалежних держав, перед яким постала необхідність
становлення нових націй. Виходячи з економічних пе
редумов, більшість з новоутворених країн мали б увій
ти до складу інших, більш економічно розвинутих. Про
те колоніальне минуле, географічні особливості, племені
традиції мали більше значення, аніж економічна
доцільність. Таким чином, сьогодні в світі існує приблиз
но 200 країн, серед яких є не визнані та які мають ста
тус незалежних територій, статус яких по сьогодні за
лишається вельми суперечливим. Більшість з існуючих
країн характеризуються невисокою економічною жит
тєздатністю. Більше того, в багатьох відсутнє відлуння
національної та громадянської єдності.
Передумовою побудови багатонаціонального світу
було припущення, що різноманіття та більша кількість
незалежних держав має гарантувати стабільність світу
через створення багатонаціональних інститутів інвесту
вання та управління, шляхом встановлення рівноваги.
Проте контрасти, в країнах, що розвиваються, а також
потужні темпи економічного розвитку окремої групи
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країн виявилися вражаючим. У середині ХХ ст. найбід
нішими країнами вважалися країни Африки та Азії. При
цьому африканські держави були багатші на природні
корисні копалини, що було покладено в основу їх по
тенційного економічного зростання. Азія розвивалась
повільніше, до моменту поширення економічної глоба
лізації. Після чого до категорії національного багатства
було включено людський ресурс, використання якого і
стало основою азіатського зростання. Сьогодні ми ба
чимо, що забезпеченість природніми ресурсами сама по
собі не дає належного ефекту і не стає запорукою стій
кого зростання.
У своїй загальній масі окремі громадяни не сильно
переймаються через загальне економічне зростання
країни. Це питання їх стосується опосередковано. Еко
номічне зростання оцінюється через свободу та мож
ливість самореалізації в співвідношення до поточних
доходів та багатства. Цікавим є те, що в своєму буден
ному житті люди приділяють більше уваги нематері
альній сфері — моралі, традиціям, релігії, системі відно
син у суспільстві. В соціальноекономічному аспекті,
люди зосереджені на продуктивності власної зайнятості
через яку вони реалізуються потребу у приналежності,
самореалізації та визнанні, а також на здоров'ї та освіті.
Власне така розстановка акцентів характерна для су
спільств постіндустріального типу.
Концепція стійкого зростання приваблює тим, що
така динаміка може забезпечити зростання рівня до
ходів до того, рівня, який спричинить скорочення бід
ності та створить передумови для підвищення продук
тивності праці та її творчого наповнення.
Джерелом зростання в сучасних умовах є людський
капітал, або людські ресурси. При чому не лише в кіль
кісних показниках, проте це стосується їх якісних ха
рактеристик — освіта, здатність до інноватики, твор
чість та здоров'я. Все це є об'єктами соціокультурної
політики та сферою довгострокового інвестування. Дов
гострокове інвестування полягає у відкладених поточ
них вигодах від використання капіталу на користь май
бутнього. Реалізацію довгострокових інвестиційних
стратегій можуть собі дозволити в першу чергу еконо
мічно розвинуті країни, економіка яких спрямована на
обслугування суспільства із задоволеними базовими по
требами, тобто ситого соціуму. Сучасна економічна на
ука тільки починає досліджувати подібні системи.
В умовах забезпечення стійкого зростання функції
держави доповнюються необхідністю забезпечення
згуртованості, як обов'язкової передумови. Основним
інструментом стає модель інклюзивності або включе
ності, суть якої полягає у формуванні у індивідів впев
неності у тому, що зусилля кожного не будуть марні, а
приведуть до загального спільного результату при га
рантії захищеності економічної, юридичної та політич
ної. Нові та умовно молоді держави, які є різнорідни
ми за мовними, релігійними та етнічними ознаками, в
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першу чергу стикаються з проблемою ідентичності,
згуртованості та інклюзивності. Більшість ресурсів
спрямовується на отримання політичної влда та бо
ротьбу за ресурси. Інвестування в довгострокові про
екти та економічне зростання стає практично не мож
ливим.
Економічне зростання генерується зростанням про
дуктивності (рис. 1). Є інтенсивні та екстенсивні факто
ри підвищення продуктивності. В умовах обмеженості
часу, робимо вибірна користь інтенсивних, які грунту
ються на впровадженні інновацій. Інновації є джерелом
прогресу, проте отримані можуть бути в результаті пе
редачі їх від країнрозробників до інших країн з метою
застосування в нових умовах. Класичний підхід: техно
логії та знання передаються від більш розвинутих ре
гіонів у ті, що розвиваються. Це в свою чергу означається
на можливостях випуск, а отже на загальній продуктив
ності. Існує припущення про те, що сусідство з більш
розвинутими територіями має позитивним чином впли
вати на менш розвинуті, через поширення технологіч
ного впливу.
Проте, насправді, ми говоримо про експлуататорсь
ку систему відносин. Більш розвинуті регіони викорис
товуються ресурсний потенціал менш розвинутих.
Забезпечуючи робочі місця, створюючи передумо
ви для міграції населення — вони залучають приток
більш дешевої робочої сили, подекуди високої квалі
фікації на ті позиції, які не зайняті місцевим населен
ням.
Капітальні інвестиції, технологічне оснащення, роз
міщення власного виробництва та інші форми передачі
технологій — не завжди лише створення робочих місць
для місцевого населення з метою підвищення їх добро
буту, мінімізації власних витрат на робочу силу. Але
також обмеження потенціального технологічного роз
витку і зростання через надання доступу лише до час
тини виробничого процесу. Гостро відчувається це в ІТ
секторі. Експлуатація природних ресурсів за заниже
ними цінами.
Поширення культурних цінностей — не лише спро
ба підвищення загального рівня освіченості та грамот
ності, проте переслідування в першу чергу економічних
інтересів через розширення ринків збуту через форму
вання певного стилю життя та системи цінностей. В умо
вах геополітичного протистояння — отримання союз
них територій з населенням, що поділяє світобачення.
В культурному плані — встановлення культурної одно
манітності при знищенні елементів культурної ідентич
ності.
ВИСНОВКИ
Взаємодія соціальноекономічних систем на регіо
нальному та міжнорадному рівнях є складним та дина
мічним процесом. Подекуди штучність та відсутність
економічного обгрунтування процесів районування (на
локальному рівні) та утворення незалежних держав (на
міжнародному) стали одними з причин поглиблення
соціальних, політичних та економічних диспропорцій в
світі. Таким чином, багато національність та мульти
культуралізм, як апріорі, мають виконувати роль ката
лізатора розвитку, перетворюються на чинники гальму
вання та джерела ризиків.
Стратегії та концепції, які спираються на припущен
ня про тісний взаємозв'язок та взаємообумовленість
динаміки розвитку регіону та темпів розвитку його
сусідів не враховують негативних наслідків подібного
сусідства. Досить часто ігнорується той факт, що по суті
більш сильні регіони в першу чергу експлуатують сусідні,
а можливий економічний розвиток менш розвинутих
сусідів є побічним результатом подібної взаємодії. Його
природа в довгостроковій перспективі може мати нега
тивні наслідки.
При прийнятті стратегії сталого розвитку як під
грунтя державних політик доцільно аналізувати широ
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ку палітру передумов, починаючи від економічних фак
торів, закінчуючи історичними причинами утворення
окремих національних угруповань.
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INFLATION AS THE MAIN DETERMINANT OF THE IMPACT ON THE WELFARE OF THE
UKRAINIAN POPULATION

У статті розкрито сутність та економічний зміст інфляції, розглянуто теоретичні та практичні підходи до
сутності номінальної та реальної заробітної плати як основного індикатора добробуту населення. На основі сисL
теми статистичних показників проаналізовано вплив інфляційного процесу на доходи українців. Проведено
емпіричний аналіз впливу інфляції на рівень життя населення в Україні, шляхом визначення залежності між
індексом споживчих цін та індексом людського розвитку. Визначено основні напрями зменшення темпів інфляції,
а тим самим скорочення розбіжностей між номінальними та реальними доходами.
The essence and the economic sense of the inflation are revealed in the article. Theoretical and practical approaches
to the nature of nominal and real wages, as the main indicator of the welfare of the Ukrainian people are reviewed. The
impact of the inflation process on the income of Ukrainian households on the basis of the system of statistical data was
analysed. The article contains empirical analysis of the effect of inflation on population level in Ukraine by determining
the correlation between the consumer price index and the human development index. The keyways of the in the inflation
rate decreasing and thus reducing the difference between the nominal and real income in Ukraine were proposed.
Ключові слова: інфляція, економічне зростання, заробітна плата, коефіцієнт кореляції, індекс людсько
го розвитку, індекс споживчих цін.
Key words: inflation, economic growth, salary, coefficient of correlation, human development index, consumer
price index.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах нестабільного розвитку економіки Украї
ни спостерігається низка організаційних та управлінсь
ких проблем, які спричиняють появу негативних наслід
ків. Одним з таких є відкрита інфляція, яка наразі є не
від'ємною складовою соціального й економічного жит
тя країни та однією із проблем, яка визначає добробут,
якість життя населення та рівень реальних доходів.
Інфляція та її наслідки породжують знецінення купі
вельної спроможності грошей, негативно впливають на
підприємницьку активність й ведуть до появи криз.
Наразі українська економіка функціонує в умовах
фінансової кризи, у якій значно проявляються негативні
наслідки розвитку інфляційних процесів, які гальмують
соціальноекономічне зростання України. Тож пробле
ма інфляції як визначального фактора реальної заро
бітної плати є актуальною як для економістів, так і для
суспільства в цілому, що зумовлює пошук шляхів для
подолання високих темпів відкритої інфляції з метою
зростання реальних доходів населення.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Серед вітчизняних дослідників, які займались до
слідженням інфляції та її впливу на економічне зрос
тання, слід особливо відзначити таких, як Н.В. Касья
нова, І.М. Лесік, Е.Г. Мельник, О.І. Петрик, Л.В. Тіве
ріадська та ін. Заробітну плату як основну складову
добробуту населення досліджували: К.Ф. Брезицька,
О.В. Дубовська, С.В. Мочерний. Диференціацію но
мінальної та реальної заробітної плат досліджували:
В.С. Василенко, Г.А. Оганян, А.В. Сірко.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз сучасного стану інфля
ційних процесів України, дослідження впливу інфляції
на реальні доходи населення та її соціальноекономічні
наслідки.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Функціонування будьякої економіки супровод
жується інфляційними процесами, які безпосередньо
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товару (робоча сила) та частково результатив
ності функціонування робочої сили [6]. Ціка
вою є позиція К.Ф. Брезицької, вона характе
ризує заробітну плату, як плату за працю, а її
величина — це ціна праці, яка визначається на
ТЕМПИ ІНФЛЯЦІЇ
ПОПИТ НА
ринку праці в результаті взаємодії попиту на
РОБОЧУ СИЛУ
конкретні види праці та її пропозиції. Заробі
тна плата є винагородою, вираженою, як пра
РІВЕНЬ
вило, у грошовому еквіваленті, яку згідно з
ПОДАТКИ
КВАЛІФІКАЦІЇ
трудовим договором власник або уповноваже
ний ним орган виплачує працівникові за вико
нану ним роботу [2, с. 30].
Отже, заробітна плата визначається як
РЕАЛЬНА ЗАРОБІТНА
ціна на фактор виробництва — працю та є гро
ПЛАТА
шовою сумою, отриманою працівником, а та
кож характеризує результативність виконаної
роботи. На стан заробітної плати впливає
ІНВЕСТИЦІЙНА
ДОБРОБУТ
безліч ендогенних та екзогенних факторів, од
ПРИВАБЛИВІСТЬ
ним із них є інфляція, яка знецінює номіналь
НАСЕЛЕННЯ
КРАЇНИ
ний дохід населення України.
Для об'єктивної оцінки заробітної плати
важливо розрізняти сутність номінальної та
РІВЕНЬ ВВП
реальної заробітної плати. Номінальна заро
КРАЇНИ
бітна плата — це сума коштів отриманих пра
Рис. 1. Чинники, що впливають на рівень реальної заробітної плати цівником за його роботу впродовж розрахун
кового періоду (день, місяць, рік) [1, с. 156]. З
Джерело: розроблено авторами.
погляду А.В. Сірко номінальна заробітна пла
та — це нарахована сума грошей, яку отримує
впливають на рівень цін та економічний добробут краї найманий працівник як винагороду за свою працю, або
ни в цілому. Причини виникнення інфляційного проце грошовий вираз вартості праці. Вона не дає точного уяв
су різноманітні, що зумовлено комплексністю її еконо лення про дохід на фактор праці, адже в різний час за
мічної та соціальнополітичної природи. Основним не одну й ту ж грошову суму можна придбати різну
гативним наслідком інфляції є зворотній вплив на розмір кількість життєвих благ [13]. Номінальна заробітна пла
доходів населення, що є ядром суспільного добробуту. та — основна та додаткова заробітна плата, інші заохо
В Україні нормативноправовими документами, які чувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються
унормовують розмір та визначають основні положення працівнику у зв'язку з відносинами трудового найму
виплати заробітної плати є Кодекс законів про працю згідно із законом [10].
та Закон України "Про оплату праці". У законодавстві
Реальна заробітна плата, на думку Г. А. Оганян, —
визначено, що заробітна плата — це винагорода, обчис це сукупність товарів і послуг, які може придбати пра
лена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим цівник за отриману ним номінальну заробітну плату.
договором роботодавець виплачує працівникові за ви Реальна заробітна плата, за інших однакових умов, пря
конану ним роботу [11]. У наукових поглядах не має мо пропорційна номінальній заробітній платі й оберне
єдності щодо трактування заробітної плати. Так, О.В. но пропорційна рівню цін на товари та тарифи на по
Дубовська розглядає зарплату, як грошовий вираз вар слуги [7, с. 224]. Розмір реальної заробітної плати зале
тості та ціни робочої сили, який виплачується праців жить від розміру номінальної заробітної плати, рівня
никові за виконану роботу або надані послуги і спрямо цін на споживчі товари та послуги, розміру податків та
ваний на мотивацію досягнення бажаного рівня продук зборів, що сплачуються [10]. Тож фактично добробут
тивності праці [4]. С.В. Мочерний стверджує, що заро населення відображає реальна заробітна плата та рівень
бітна плата — це грошове вираження вартості та ціни цін.
Тож рівень заробітної пла
8000
ти визначається сукупністю
чинників, які визначають купі
6784
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Рис. 2. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати
заробітної плати за період
у 2010—2017 (січень — серпень) рр., грн
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новив 6784 грн, що у 2,1 рази
Джерело: складено авторами на основі [8].
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совоекономічної кризи в Україні, яка
характеризується значними інфляцій
ними процесами.
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ступенем достовірності [9]. Зміну ІСЦ
20
за 2010—2016 рр. наведено у таблиці 1.
Після дворічної тенденції утриман
0
ня споживчої інфляції на низькому
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*
рівні у 2012—2013 рр., з 2014 році
відбувся стрімкий розвиток інфляцій
Роки
них процесів. За підсумками року спо
живчі ціни зросли на 24,9 % унаслідок
Рис. 3. Темпи зростання (зниження) номінальної та реальної заробітної
девальвації гривні, підвищення адміні
плати в Україні за 2010—2017 рр., %.
стративно регульованих цін і стрімко
* Дані за січень — серпень 2017 р. до відповідного періоду попереднього року.
го зростання інфляційних очікувань.
Джерело: складено авторами на основі даних джерела [8].
Найвищий показник інфляції за аналі
вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн) та тичний період спостерігається у 2015 році, споживчі ціни
на 37,2 % більше за аналогічний період 2016 року.
зросли аж на 43,3 %. Як зазначалося, саме у цьому році
Це відбулося, насамперед, за рахунок зміни соціаль відзначався найбільший розрив між номінальною та ре
них стандартів: прожиткового мінімуму та мінімальної альною заробітними платами. Такі негативні процеси у
заробітної плати, які визначаються Законом України вітчизняній економіці відзначилися на розмірі реальної
"Про Державний бюджет України на відповідний рік". заробітної плати (рис. 3).
Так, підвищення з 01 січня 2017 року мінімальної зарп
Макроекономічна стабілізація та поступове пом'як
лати у два рази, тобто до 3200 грн стало причиною при шення грошовокредитної політики в міру послаблен
скорення зростання заробітної плати як частини до ня інфляційних ризиків стали внеском у відновлення
ходів населення (її частка у доходах становила 46,5%). економічного зростання в Україні, темпи якого стано
Зростання номінальних доходів населення стало ваго вили 2,3 % за 2016 рік. Основними чинниками зростан
мим чинником пожвавлення приватного споживання ня цін, як і в 2015 році, залишалося підвищення тарифів,
домогосподарств [5].
що регулюються адміністративно, та збільшення світо
Підвищення рівня заробітної плати у січні — серпні вих цін на нафту. Зростання цін на сировинні продукти
2017 р. зафіксовано в усіх видах економічної діяльності, також прискорювалося та стало основною причиною
зокрема в освіті (на 58,2 %), державному управлінні й перевищення рівня фактичної інфляції у 2016 році над
обороні; обов'язковому соціальному страхуванні (на прогнозом [12].
52,7 %), діяльності у сфері творчості, мистецтва та роз
Отже, рівень інфляції є одним з основних факторів,
ваг (на 52,2 %), охороні здоров'я (на 50,4 %) та сільсько що впливає на цінові процеси та економічний розвиток
му господарстві (на 50,2 %) [8].
країні загалом, а тим самим має значний вплив на якість
Разом з тим, збільшення розміру номінальної заро життя населення. Тож визначимо взаємозв'язок між
бітної плати не є повноцінним індикатором покращен темпами інфляції та рівнем добробуту громадян. Для
ня добробуту населення. Розглянемо динаміку номі характеристики — якісного результуючого показника
нальної та реальної заробітної плати за аналітичний добробуту населення України ми обрали Індекс людсь
період (рис. 3).
кого розвитку, який, на нашу думку, найбільш повно ха
Зазначимо, що темпи зростання номінальної та реаль рактеризує комплексність категорії "добробут населен
ної заробітної плати в Україні суттєво відрізняються. ня".
За статистичними даними, найменша розбіжність між
Індекс людського розвитку (ІЛР) — це інтегральний
реальною та номінальною заробітною платою зафіксо показник оцінки рівня розвитку населення, який було
вана у 2012 р. та 2013 р. Показники 2015 року демонст створено для того, щоб підкреслити, що люди та їхні
рують максимальну різницю, а саме, на цей рік припа можливості є ключовим критерієм оцінки розвитку краї
дає найнижчий рівень реальної заробітної плати, відхи ни, а не лише економічного зростання. Він базується на
лення від номінальної становить 40,7 %. Така негативна підрахунку трьох змінних: середня тривалість життя;
тенденція пояснюється розвитком з кінця 2013 р. фінан рівень знань та очікувана тривалість навчання; рівень
160

Темп зросатння(зниження), %

137,2

Таблиця 1. Індекс споживчих цін в Україні за 2010—2016 рр., %.
Роки
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017*

середньомісячний
100,7
100,4
100,0
100,0
101,9
103,2
101,0
99,9

Індекс споживчих цін, %
грудень до грудня попереднього року
109,1
104,6
99,8
100,5
124,9
143,3
112,4
-

до попереднього року
109,4
108,0
100,6
99,7
112,1
148,7
113,9
108,1

Примітка: *індекс споживчих цін у 2017 році за серпень порівняно з липнем, а також за період січень — серпень.
Джерело: складено авторами на основі [8].
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Таблиця 2. Показники регресійного аналізу взаємозв'язку індексу споживчих цін та Індексу людського розвитку
України за 2010—2016 рр.
0,71
109,1

Y (ІЛР)
X (ІСЦ)
Регресійна статистика
Множинний R
R-квадрат
Нормований R-квадрат
Стандартна помилка
Спостереження
Дисперсійний аналіз

0,729
104,6

0,737
99,8

0,74
100,5

0,734
124,9

0,747
143,3

0,743
112,4

0,355491
0,126374
-0,04835
0,012508
7
df
1
5
6

Регресія
Залишок разом
Разом

Коефіцієнти
Y-перетин
X(ІСЦ)

0,702839
0,316561

SS
0,00011316
0,00078227
0,00089543
Стандартна
помилка
0,03727752
0,00032574

MS
0,000113
0,000156

F
0,7232713

t-статистика

P-Значення

18,85423
0,850454

7,7314E-06
0,43389909

Значимість F
0,043389908

Джерело: розроблено авторами в Excel.

життя, визначений за паритетом купівельної спромож
ності [14].
Було сформовано вхідну базу даних, тобто су
купність динамічних рядів статистичних показників за
матеріалами Державної служби статистики України та
Доповіді ООН про людський розвиток за 2010—2016 рр.
[8; 14].
Оскільки один з показників (ІСЦ) є кількісним, а
інший є якісним (ІЛР) та обидва показники є комплек
сами різних індикаторів, то ми дослідили доцільність ко
реляційного аналізу. Побудова лінійної моделі парної
регресії досліджуваних змінних Y (ІЛР) і X (ІСЦ) , між
якими вивчається кореляційний зв'язок зображена у
таблиці 2.
Діаграму з лінією регресії зображено на рисунку 4.
Коефіцієнт кореляції між незалежною змінною
(індексом споживчих цін) та результативним показни
ком (індексом людського розвитку країни) дорівнює
0,32, що свідчить про вплив першого показника на дру
гий, тобто зміна фактора індексу споживчих цін при
зведе до зміни індексу людського розвитку на 0,32 оди
ниці. Окрім того, коефіцієнт детермінації, який пока
зує міру загального впливу незалежного показника на
результативну зміну, становить 0,13, що показує обу
мовленість варіації показника добробуту населення,
вираженому індексом людського розвитку зміною
індексу інфляції в Україні на 13 %.
За результатами регресійного аналізу маємо рівнян
ня, яке є значущим в цілому (значимість F=0,04<0,05), а
отже, свідчить про коректність розрахунків зв'язку
зміни індексу споживчих цін та індексу людського роз
витку.

На перший погляд, коефіцієнт кореляції між двома
досліджуваними явищами може здатися достатньо низь
ким, тобто таким, який не відображає істотного взає
мозв'язку, але цей факт можна спростувати тим, що
індекс людського розвитку є інтегрованим показником,
на значення якого впливає безліч якісних та кількісних
факторів і одним з них відповідно є інфляційні процеси,
які однозначно відбиваються на добробуті населення
країни.
З іншого боку, такий зв'язок значною мірою пока
зує, що інфляція та інфляційні процеси стримують
людський розвиток та обмежують можливості суспіль
ства в цілому, так і кожної людини окремо щодо реалі
зації активної економічної поведінки.
Отже, інфляція являє собою негативне соціально
економічне явище, наслідком якого є стагнація еконо
міки країни. Повністю ліквідувати інфляційні процеси
практично неможливо, а тому необхідно знайти ефек
тивні методи зниження інфляції у сучасних умовах гос
подарювання. Основними напрямами зменшення темпів
інфляції, а тим самим скорочення розбіжностей між
номінальними та реальними доходами можна назвати:
— запровадження політики НБУ, яка полягає у кре
дитуванні ефективного виробництва в пріоритетних сек
торах економіки, застосування інструменту продуктив
ної емісії, що сприятиме збільшенню зайнятості та за
робітної плати, а це в свою чергу, стимулюватиме по
пит й виробництво на внутрішніх ринках;
— стабілізація валютного ринку через реформи ва
лютного, банківського та монетарного регулювання, які
направлені на підтримку розвитку експортноорієнто
ваного виробництва з високою доданою вартістю;

160
y = 0,317x - 0,702
R² = 0,1264

Індекс споживчих цін
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Рис. 4. Побудована лінія регресії та лінія тренду ІСЦ та ІЛР України за 2010—2016 рр.
Джерело: розроблено авторами.
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— проведення більш жорсткої антимонопольної
11. "Про оплату праці" [Електронний ресурс]: Закон
політики держави;
України від 24.03.1995 № 108/95ВР (Редакція станом
— нормалізація споживчого ринку за допомогою на 01.01.2017), із змінами. — Режим доступу: http://
створення системи стимулювання розвитку малого zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95вр
бізнесу у сфері товарів та послуг [3].
12. Річний звіт Національного банку України за 2016
р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Національ
ВИСНОВКИ
ного банку України. — Режим доступу: http://bank.gov.
За результатами дослідження, ми приходимо до вис ua/doccatalog/document?id=17568764
новку, що інфляція — це один із гальмуючих процесів,
13. Сірко А.В. Економічна теорія. Політекономія:
який негативно впливає на всі сфери життєдіяльності навч. посібник. [Електронний ресурс] / А.В. Сірко. —
населення, зокрема на доходи населення України, як К.: Центр учбової літератури, 2014. — 416 с. — Режим
одного із основних індикаторів добробуту громадян. доступу: http://culonline.com.ua/Books/Ekonom_teo
Інфляція призводить не тільки до зниження купівель riya_Sirko.pdf
ної здатності грошей, зменшення заощадження, а й
14. United Nation Development Programme: Human
стримує можливості господарського регулювання, при Development Report [Електронний ресурс]. — Режим
зупиняє зусилля по проведенню структурних перетво доступу до ресурсу: http://hdr.undp.org/en/humandev
рень у країні, відновленню порушених пропорцій. На
разі інфляційні процеси в Україні є досить нестабільни
References:
ми і при теперішніх умовах мають значний потенціал до
1. Azhniuk, M. O. and Peredrii, O. S. (2008), Osnovy
розвитку. За результатом регресійного аналізу варто ekonomichnoi teorii [Basis of economic theory], Znannia,
сказати, що індекс споживчих цін є одним із визначаль Kyiv, Ukraine.
них факторів впливу на індекс людського розвитку, який
2. Brezyts'ka, K. F. (2011), "Analysis of modern systems
у загальному характеризує рівень життя населення Ук of remuneration in foreign countries", Upravlinnia roz
раїни.
vytkom, vol. 8, pp. 30—31.
На основі системи статистичних показників,
3. Demchenko, B. A. and Kas'ianova, N. V. (2017),
нами було визначено, що розмір номінальної вина "Modern inflation processes in Ukraine in conditions of
городи за працю зростає з кожним роком, а це озна unstable economy", Infrastruktura rynku, [Online], avai
чає зростання швидкими темпами індексу споживчих lable at: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2017/
цін в Україні, тобто свідчить про зменшення реаль 7_2017_ukr/9.pdf (Accessed 28 Nov 2017).
ної заробітної плати та загального рівня життя на
4. Dubovs'ka, O. V. (2014), "Theoretical principles of
селення.
employment payment as a social and economic category and
its specificity in the field of education", [Online], available
Література:
at: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/
1. Ажнюк М.О. Основи економічної теорії: навч. 4.1/110.pdf (Accessed 20 Nov 2017).
посібник / М.О. Ажнюк, О.С. Передрій. — К.: Знання,
5. The official site of National Bank of Ukraine (2017),
2008. — 368 с.
"Inflation Report of the National Bank of Ukraine for July
2. Брезицька К.Ф. Аналіз сучасних систем оплати 2017", available at: http://bank.gov.ua/doccatalog/
праці в зарубіжних країнах / К.Ф. Брезицька // Уп document?id=22249640 (Accessed 16 Nov 2017).
равління розвитком. — 2011. — № 8 (105). — С. 30—
6. Mochernyj, S. V. (2008), Ekonomichna entsyk
31.
lopediia [Economic Encyclopedia], Akademia, Kyiv,
3. Демченко Б.А. Сучасні інфляційні процеси в Ук Ukraine.
раїні в умовах нестабільної економіки [Електронний
7. Ohanian, H.A. Palamarchuk, V. O. and Rumiantsev, A.P.
ресурс] / Б.А. Демченко, Н.В. Касьянова // Інфраструкту (2003), Politychna ekonomiia [Political Economy], MAUP,
ра ринку. — 2017. — Режим доступу: http://www.market Kyiv, Ukraine.
infr.od.ua/journals/2017/7_2017_ukr/9.pdf
8. The official site of State Statistics Service of Ukraine
4. Дубовська О.В. Теоретичні засади заробітної пла (2017) "Wages and salaries, social and labour relationship"
ти як соціальноекономічної категорії та її специфіка у [Online], available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed
галузі освіти [Електронний ресурс] / О.В. Дубовська. — 18 Nov 2017).
Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/
9. Petryk, O. I. and Polovn'ov, Yu. O. (2003), "Analysis
files/nppdaa/4.1/110.pdf
of inflation factors and their forecasting in Ukraine",
5. Інфляційний звіт Національного банку України [Online], available at: http://eip.org.ua/docs/EP_03_1_
за липень 2017 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт 86_uk.pdf (Accessed 24 Nov 2017).
Національного банку України. — Режим доступу: http:/
10. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of
/bank.gov.ua/doccatalog/document?id=22249640
Ukraine ? On approval of the method of calculation of real
6. Мочерний С. Економічна енциклопедія. — У 3х wage indices", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/
т. — Т. 1 / Редкол.: С.В. Мочерний. — К.: Видво "Ака laws/show/z195012 (Accessed 16 Nov 2017).
демія", 2008. — 864 с.
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of
7. Оганян Г.А. Політична економія: навч. посібник для Ukraine "On Remuneration of Labour", available at: http:/
студентів вищ. навч. закладів / Г.А. Оганян, В.О. Пала /zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95вр (Accessed 20
марчук, А.П. Румянцев та ін. / За заг. ред. Г.А. Оганяна; Nov 2017).
Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К.: МАУП, 2003.
12. The official site of National Bank of Ukraine (2017),
— 519 с.
"Annual inflation report of the National Bank of Ukraine
8. Офіційний вебсайт Державної служби статисти for 2017", available at: http://bank.gov.ua/doccatalog/
ки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу до document?id=17568764 (Accessed 16 Nov 2017).
ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/
13. Sirko, A. V. (2014), Ekonomichna teoriia. Politeko
9. Петрик О.І. Аналіз чинників інфляції та її про nomiia [Economic theory. Political economy], Tsentr
гнозування в Україні [Електронний ресурс] / О.І. Пет uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, [Online], available at:
рик, Ю.О. Половньов. — 2003. — Режим доступу до ре http://culonline.com.ua/Books/Ekonom_teoriya_
сурсу: http://eip.org.ua/docs/EP_03_1_86_uk.pdf
Sirko.pdf (Accessed 11 Nov 2017).
10. Про затвердження Методики розрахунку
14. The official site of United Nations (2017) "United
індексів реальної заробітної плати [Електронний ре Nation Development Programme: Human Development
сурс]: Держстат України; Наказ від 11.09.2012 № 378. Report" [Online], available at: http://hdr.undp.org/en/
— Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ humandev (Accessed 22 Nov 2017).
z195012
Стаття надійшла до редакції 28.12.2017 р.

90

Економiка та держава № 1/2018

ЕКОНОМІЧНА НАУКА
УДК 336.13

А. В. Хомутенко,
к. е. н., доцент кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

СУТНІСТЬ ТА ПЕРЕДУМОВИ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ
УКРАЇНИ
А. Khomutenko,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Finance Department,
Odessa National Economic University, Odessa

THE ESSENCE AND PREREQUISITES OF INSTITUTIONALIZED MODERNIZATION OF STATE
FINANCE MANAGEMENT IN UKRAINE

У статті обгрунтовано необхідність проведення інституціональної модернізації управління державL
ними фінансами України. Досліджено індикатори, які свідчать про недоліки системи державних фінансів,
що, на нашу думку, обумовлені прогалинами в системі державного управління. Наголошено на необхідL
ності розмежування термінів "інститут" та "інституція". Визначено основні суспільні інститути та інстиL
туції. Запропоновано авторське бачення дефініції терміну "інституціональна модернізація управління
державними фінансами". Схематично зображено основні об'єкти інституціональної модернізації управL
ління державними фінансами. Виявлено передумови інституціональних змін у системі державного упL
равління взагалі та управління державними фінансами зокрема. Проаналізовано інституційні зміни в
системі управління державними фінансами та доведено декларативний характер їх основної частини.
Визначено напрям подальших наукових досліджень у цій царині.
The article substantiates the necessity of institutional modernization of public finance management in
Ukraine. The indicators, which indicate weaknesses of the system of public finances, that, in our opinion, are due
to gaps in the system of public administration, are investigated. The necessity of distinction the terms "institute"
and "institution" is emphasized. The basic social institutes and institutions are determined. The author's vision
of the definition of the term "institutionalized modernization of public finance management" are offered. The
main objects of institutionalized modernization of public finance management are schematically depicted. The
preconditions of institutionalized changes in the system of state administration in general and management of
state finances in particular are revealed. The institutional changes in the system of management of public finances
are analyzed and the declarative nature of their main part is proved. The direction of further scientific research in
this area is determined.

Ключові слова: інституціональна модернізація, управління, державні фінанси, інститути, інституції,
інституціональний, інституційний.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
В умовах розвитку суспільства та глобалізації усіх
сфер суспільного життя постає необхідність удоско
налення існуючої в Україні системи управління дер
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жавними фінансами за рахунок обгрунтування нових
політичних підходів, усунення структурних викрив
лень, використання ефективних фінансових техно
логій та інноваційних інструментів й проведення
інституціональної модернізації в країні взагалі. При
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Рис. 1. Динаміка державного боргу та ВВП України
Джерело: складено автором за даними [7].

цьому національні реформаційні процеси повинні вра
ховувати природоресурсний, людський і економічний
потенціал країни, глобальні екстерналії, успішний
міжнародний досвід та національні особливості сус
пільного життя. Цього можливо досягнути за раху
нок застосування наукових підходів до інституціо
нальної модернізації управління державними фінан
сами, які дозволять грунтовно оцінити наявні домі
нантні чинники впливу та сформувати найбільш прий
нятні на цьому історичному етапі розвитку українсь
кого суспільства напрями проведення таких якісних
перетворень.
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
На необхідності забезпечення стійкості державних
фінансів України як обов'язкової умови виконання дер
жавою своїх зобов'язань, наголошують у наукових пра
цях Богдан І.В. [1], Єфименко Т.І. [2], Уманський І.І. [3]
та інші вітчизняні дослідники. При цьому значна части
на науковців підкреслює важливість проведення реформ
у сфері управління державними фінансами. Так, зокре
ма Гасанов С.С., Кудряшов В.П., Балакін Р.Л. [4], Герд
Елєрс [5] та Шлапак О.В. [6] звертають увагу на
доцільність врахування міжнародних вимог та позитив
ного зарубіжного досвіду при реформуванні управлін
ня державними фінансами України. Крім того, такі ві
домі вітчизняні економісти як Буркинський В.Б., Геєць В.М.,
Яременко О.Л. у своїх дослідженнях вказують на не
обхідність реформування вітчизняних суспільних інсти
тутів та інституцій, що сприятиме розвитку країни. Од
нак, незважаючи на існуючі у цій царині наукові роботи
та нормативні положення, й досі залишається диску
сійним змістовне наповнення поняття "інституціональ
на модернізація" взагалі та "інституціональна модерні
зація управління державними фінансами" зокрема. Крім
того, постійні трансформації у суспільному житті обу
мовлюють необхідність перегляду наукових підходів до
процесу управління державними фінансами.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначення сутності інституціональ
ної модернізації управління державними фінансами та
обгрунтування необхідності її проведення в України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дисбаланси системи державних фінансів України,
що свідчать про неефективну діяльність сектору загаль
нодержавного управління, характеризуються рядом
індикаторів, до яких, зокрема, можна віднести:
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— наростаючий державний борг, який за останні
п'ять років зростав випереджаючими за ВВП темпа
ми. Так, за період з 2010 по 2016 роки державний
борг зріс у 4,46 рази та склав 81,0% ВВП на кінець
2016 року проти 39,9% — на кінець 2010 року, а ВВП
за аналогічний період зріс лише у 2,2 рази (рис. 1),
при тому, що зростання останнього макроекономіч
ного показника, на нашу думку, у більшій частині
обумовлене інфляцією та девальвацією гривні;
— дефіцит державних позабюджетних цільових
фондів. Наприклад, у 2015 році лише 63,9% видатків
Пенсійного фонду України покрито за рахунок влас
них надходжень [8], у 2016 р. ситуація покращила
ся, цей показник склав 78,98 % [9]. Водночас дефі
цит ПФУ зберігається, а соціальні невдоволення роз
мірами виплат наростають;
— негативні фінансові результати діяльності
державних підприємств. Для прикладу наведемо
фінансові показники НАК "Нафтогаз України", зби
ток якої у 2015 році склав близько 25,1 млрд грн [10].
Крім того, за оцінками МВФ збитки держави на ут
римання державних підприємств становлять близь
ко 5% ВВП [11].
Про негативні результати функціонування сфе
ри управління державними фінансами свідчать й
звіти незалежного органу фінансового контролю —
Рахункової палати, відповідно до яких обсяги бю
джетних правопорушень, неефективного викорис
тання та адміністрування бюджетних коштів у 2015
р. становили 22,7 млрд грн, а у 2016 р. — 17 млрд грн
[12]. При цьому Рахункова палата зазначає, що по
рушення мають системний характер і відбуваються
на усіх стадіях управління бюджетними коштами [13,
с. 33] та управління державним і гарантованим дер
жавою боргом [13, с. 47].
Громадянське суспільство в особі, зокрема, не
залежних аналітичних центрів, ЗМІ та громадських
організацій, також наголошує на прогалинах у сис
темі управління державними фінансами. Експерти
нерідко відмічають факти розкрадання бюджетних
коштів та зловживання службовим становищем су
б'єктами державного управління. Серед нещодавніх
можна назвати публікації про те, як Верховна Рада
України "подарувала 66 млн грн" [14], про численні
порушення у проведенні тендерів, наприклад, ПАТ
"Укрзалізниця" намагалося неправомірно витрати
ти 999 тис. грн [15]). У останньому випадку незакон
не використання бюджетних коштів завдяки зусил
лям громадськості вдалось попередити. Водночас це
поодинокий випадок. У цілому можемо констату
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Рис. 2. Основні суспільні інститути
Джерело: складено автором.

вати, що проблема неефективного управління дер
жавними фінансами в Україні стоїть надзвичайно
гостро.
У контексті зазначено го актуалізується не
обхідність здійснення заходів, спрямованих не про
сто на реформування (зміну, перетворення), а на як
існе оновлення, тобто модернізацію суспільних
інститутів взагалі та тих, що належать до сфери уп
равління державними фінансами зокрема. При цьо
му необхідно зважати на те, що зв'язки, які виника
ють між різними сферами життєдіяльності суспіль
ства настільки тісні, що відокремлення якогось од
ного процесу є достатньо умовним. Саме тому мо
дернізація системи управління державними фінанса
ми повинна передбачати синхронність модернізації
політичної, соціальної, економічної та інших сфер
життєдіяльності країни й відповідних суспільних
інститутів. Під суспільними інститутами у рамках
цього дослідження будемо розуміти прийняту сис
тему суспільного життя [16], яка формується та/або
трансформується під впливом формальних і нефор
мальних інституцій (існуючих у суспільстві норм). Як

відомо, до формальних інституцій відносять зокре
ма: конституційні норми, закони, контрактні відно
сини, а до неформальних — традиції, звичаї, мо
ральні й етичні норми та ін. [17; 18].
Зауважимо, що науковці в своїх публікаціях не
рідко підміняють терміни "інститут" та "інституція"
[3], "інституціональний" та "інституційний". Водно
час їх розмежування, на нашу думку, сприятиме пра
вильному розумінню системного значення цих слів,
їх змістовного наповнення та сфери вживання, а
отже позитивно вплине на взаєморозуміння між
людьми.
Відмітимо, що до суспільних інститутів, які по
требують якісного оновлення на ряду з інститутом
державного управління необхідно відносити залеж
но від виду суспільної діяльності або сфери суспіль
ного життя, зокрема: правові, політичні, соціальні,
економічні (рис. 2).
Оскільки інститут державного управління, так
само як й інститут фінансів, відносять до забезпечу
ючих суспільних інститутів, тобто таких, які сприя
ють нормальній роботі інших суспільних інститутів,

Рис. 3. Інституціональна модернізація управління державними фінансами
Джерело: складено автором.
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вважаємо, що їх модернізація повинна відбуватися
наряду з якісним оновленням суспільних інститутів,
що належать або здійснюють вплив на таке управлі
ння. Враховуючи це інституціональна модернізація
управління державними фінансами, на нашу думку,
представляє собою якісне оновлення певних суспіль
них інститутів, що належать до сфери управління
державними фінансами та/або здійснюють вплив на
неї, за рахунок удосконалення відповідних формаль
них і урахування неформальних інституцій, з метою
підвищення ступеня задоволення суспільних інте
ресів. На рисунку 3 схематично зображені об'єкти
інституціональної модернізації.
Наголосимо на тому, що терміни "інституціо
нальна модернізація управління державними фінан
сами" та "модернізація інституціональної системи
управління державними фінансам" не є тотожніми.
Вважаємо, що другий термін вужче, адже інституці
ональна система управління державними фінансами
включає лише окремі елементи — інститути, які
відносять до цієї системи, якот: державне управлі
ння; фінанси, в т.ч. й державні; державна служба в
частині, яка відноситься до такого управління та
формальні інституції, які здійснюють вплив на сис
тему управління державними фінансами.
Слід зазначити, що процеси інституціональної
модернізації в країні взагалі та управління держав
ними фінансами зокрема, можуть відбуватися як
під впливом імпульсів зверху (за ініціативою відпо
відних уповноважених суб'єктів державної влади),
так і в результаті тиску знизу (соціальні невдово
лення та збурення). Оскільки, як вже відмічалось,
державні фінанси та державне управління можна
віднести до забезпечуючих інститутів населення
країни гостро відчуває необхідність їх модерні
зації та рішуче вимагає цього. Так, українська істо
рія доводить, що основною рушійною силою інсти
туціональної модернізації управління в країні най
частіше виступав народ. Яскравим прикладом цієї
тези є Євро ре во лю ці я 2014 ро к у ("рево лю ці я
гідності"), яка спричинила хвилю політичних та су
спільних змін, в тому числі й у сфері управління
державними фінансами.
Інституційною передумовою реформування дер
жавного управління взагалі та управління держав
ними фінансами зокрема у цей період стало підпи
сання (27.06.2014 р.) та ратифікація Верховною Ра
дою України (16.09.2014 р.) "Угоди про асоціацію між
Україною, з однієї сторони, та Європейським співто
вариством з атомної енергії їхніми державамичле
нами, з іншої сторони" [19]. Вважаємо, що саме Уго
да про асоціацію стала поштовхом для вітчизняних
можновладців почати реформування системи управ
ління державними фінансами з вдосконалення фор
мальних інституцій — прийняття відповідних норма
тивноправових актів.
З ме то ю ви ко нан ня Уг о д и п ро ас о ці ац і ю
12.01.2015 р. було затверджено Указ Президента
України "Про стратегію сталого розвитку "Украї
на2020". У стратегії передбачаються результати,
які повинні бути досягнуті у сфері державного уп
равління, а саме: "пріоритетом в управлінні публіч
ними фінансами має стати підвищення прозорості
та ефективності їх розподілу та витрачання. Про
цес здійснення державних закупівель повинен ста
ти максимально прозорим та ураховувати загальні
принципи конкуренції. Корупційна складова під час
здійснення державних закупівель має бути ліквідо
вана" [20]. Водночас, у нормативному акті відсутній
план заходів, які необхідно для цього здійснити та
строки їх виконання. Це, на нашу думку, стало при
чиною того, що лише через два роки (8.02.2017 р.)
КМУ було затверджено Розпорядження "Про схва
лення Стратегії реформування системи управління
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державними фінансами на 2017—2020 роки", метою
якого стала: "побудова сучасної та ефективної си
стеми управління державними фінансами, яка здат
на надавати якісні державні послуги, ефективно
акумулюючи ресурси та розподіляючи їх відповід
но до пріоритетів розвитку держави у середньо та
довгостроковій перспективі" [21]. Відмітимо, що у
самій стратегії передбачаються загальні напрями
досягнення поставленої мети, конкретизація яких
знайшла відображення у "Плані заходів з реалізації
Стратегії реформування системи управління дер
жавними фінансами на 2017—2020 роки", затверд
женому 24.05.2017 р., який регламентує заходи, що
будуть здійсненні, терміни та індикатори їх вико
нання [22]. Цей план дозволяє відстежити, у тому
числі і громадськості, стан реалізації урядом по
ставлених перед ним завдань. Так, проведене нами
дослідження показало, що зокрема у II кварталі
2017 р. не було прийнято нормативний акт, який би
затвердив "методику оцінювання фіскальних ри
зиків, пов'язаних з діяльністю суб'єктів господарю
вання державного сектору економіки", що було пе
редбачено зазначеним планом. Залишається лише
сподіватися, що впровадження передбачених норм
відтерміновується. Хоча практика, на жаль, пока
зує, що більшість стратегій, які приймалися у цій
сфері, так і не були реалізовані повною мірою. Так,
слід відмітити, що необхідність модернізації систе
ми управління державними фінансами назріла ще до
подій 2014 року. Усвідомлюючи це, 1 серпня 2013
року уряд України затвердив Стратегію розвитку
системи управління державними фінансами [23], у
якій обгрунтовується необхідність системних змін
й інституціональних трансформацій та передбача
ються окремі напрями їх проведення. Разом з тим,
вважаємо, що норми Стратегії не повною мірою
охоплюють усі належні до сфери управління дер
жавними фінансами суспільні інститути (наприклад,
інститут державно ї служб и) та не визначаю ть
інструментарій державного управління, що уне
можливлює досягнення комплексного "розвитку си
стеми управління державними фінансами". Крім
того, передбачені Стратегією етапи реалізації по
ставлених завдань своєчасно не виконувались (на
при клад , "пе рехі д до систе ми о по дат кува ння
об'єктів нерухомого майна на основі вартості", який
планувалось здійснити у 2013—2014 рр. [24], станом
на кінець 2017 року не здійснено). Це може свідчи
ти про відсутність у відповідних уповноважених
органів державної влади політичної волі "розвива
ти систему управління державними фінансами".
Варто також зазначити, що ініціатива модерні
зувати інституціональну систему управління дер
жавними фінансами лунала ще наприкінці 2006 —
на початку 2007 років, коли "Міністерство фінансів
України спільно з Міжнародним банком реконст
рукції та розвитку розпочало підготовку Проекту
"Модернізація державних фінансів", що знайшло
відображення у Стратегії модернізації системи уп
ра вл і нн я де ржа вн ими ф і на нс ами , сх вал ен і й
17.10.2007 р. [25]. Проте положення такої стратегії
є досить загальними, вони не містять конкретних
чітко виписаних напрямів, строків та етапів реалі
зації передбачених завдань, що свідчить про фор
мальність таких норм.
Проведений аналіз стану реалізації положень за
значених нормативноправових актів — формальних
інституцій, які покликані регламентувати процеси
розвитку, інституціональної модернізації управлін
ня державними фінансами, показав, що поставлені
завдання не виконані у повному обсязі. Більш того,
емпіричні дані та дослідження науковців, предметом
яких виступають державні фінанси та проблематика
управлі ння ними [1—6], доводять необхідні сть
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DEVELOPMENT OF THE MANAGERIAL PERSONNEL OF THE ENTERPRISE: PROBLEMS
OF DEFINITION

Доведено, що розвиток тісно пов'язано з функціонуванням і відображає діалектичну єдність основL
них тенденцій соціальноLекономічної системи. Розглянуто підходи до визначення розвитку школою оргаL
нізаційної трансформації, авторами концепції органічного розвитку організації. На сьогоднішній день
зміст категорії "розвиток" тісно пов'язаний з організаційним контекстом, бо розвиток персоналу розгляL
дається як частина системи управління персоналом в організації.
Уточнено сферу використання терміну "навчання персоналу", його місце і зміст у порівнянні з іншиL
ми поняттями. Запропоновано під навчанням розуміти цілеспрямовану діяльність, спрямовану на форL
мування і закріплення в управлінського персоналу знань, умінь, навичок і компетенцій, визначених поL
садовою профілем з метою забезпечення ефективного виконання своєї діяльності.
Доведено, що склалося дві думки про розвиток персоналу — в широкому і вузькому сенсі. Розвиток
управлінського персоналу в широкому сенсі розглядається як цільова функція організації із забезпеченL
ня життєдіяльності, орієнтована на збереження, розвиток і збільшення управлінського потенціалу органL
ізації. У цій інтерпретації розвиток персоналу включає в себе практично всі процеси в галузі управління
персоналом, у т.ч. побори, адаптацію, розстановку, навчання, розвиток кар'єри, кадрове адмініструванL
ня і управлінську діяльність.
Розвиток управлінського персоналу у вузькому сенсі постає як альтернатива і доповнення процесу
навчання персоналу, протиставляючи нормативному, організаційноLдетермінованому підходу пошукоL
вий, дослідницький підхід, який зініціюється самим об'єктом розвитку — співробітником.
It has been proved that development is closely related to the functioning and reflects the dialectical unity of
the main tendencies of the socioLeconomic system. Different approaches to the definition of development have
been studied by the school of organizational transformation, authors of the concept of organic development of
the organization. To date, the content of the category "development" is closely linked to the organizational
context because personnel development is viewed aspart of the system of human resources management in the
organization.
There has been specified the application area of the "training of the personnel" term, its place and content in
comparison with other concepts.
It is suggested that training should be understood as a purposeful activity aimed at the formation and
consolidation in the managerial personnel of the knowledge, skills and competences defined by the Job
Competency Profile in order to ensure the effective performance of their activities.
It has been proved that there are two thoughts about the development of the personnel — in a broad and
narrow sense. The development of managerial personnel in a broadest sense is viewed as a target function of the
organization for providing life support,it's focused on preserving, developing and increasing the managerial
capacity of the organization. In this interpretation, the development of the personnel includes virtually all the
processes in the field of personnel management, including assimilation, adaptation, placement, training, career
development, human resources administration and management activities.
The development of managerial personnel in a narrow sense appears as an alternative and complement to
the process of the personnel training, which opposes a researching approach initiated by the object of development
itself, the employee, to a standard, organizational and deterministic approach.
Ключеві слова: розвиток, навчання, персонал, організація, управління.
Key words: development, training, personnel, organization, management.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні все більше говорять про те, що органі
зації, в яких переважають контроль, слухняність і
ієрархія, повинні поступитися місцем організаціям,

www.economy.in.ua

зосередженим на ідеях, інформації та взаємодії. За
раз у бізнесі люди стають головними. Оскільки вижи
вання компанії залежить від залучення людей з на
лежною кваліфікацією, сьогодні компетентні люди
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стали ще більшим дефіцитом, ніж капітал. Нині всі
Б. Лівехуд робить висновок, що будьякий розвиток
організації стурбовані проблемою як не тільки залу (включаючи індивідуальну і колективну площину) на
чити й утримати такий персонал, а й мотивувати його високо абстрактному рівні, має наступні закономірності
до продуктивної діяльності.
[11]:
— Розвиток є принципово дисконтований, дискрет
АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ
ний процес, в якому еволюція протистоїть інволюції і
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
регресії.
Проблеми підвищення ефективності функціону
— Розвиток проходить через стадії: глобалізація —
вання організації на основі формування і розвитку диференціація — інтеграція (як нова глобалізація) —
управлінського персоналу знаходяться в сфері ува асоціація (нова диференціація) і т.д.
ги різних авторів як зарубіжних, так і вітчизняних,
— Розвиток веде до диференціації, утворення
а саме А. Маслоу, Ф. Герцберга, Д. Мак Клелланда, органів і ієрархізації.
Д. МакГрегора, У. Оучи, Д. Аткінсона, С. Адамса,
У підсумку всередині системи утворюються змінні і
В. Врума, Л. Портера, Е. Лоулера, Ш. Річі і П. Март підсистеми, з яких одна або кілька домінують.
іна, В.І. Герчикова, Г.А. Мюррей. Проте і досі не виз
— Усередині кожної стадії система виявляє харак
начено оптимальні напрями розвитоку управлінсько терну структуру.
го персоналу.
— Подальша фаза відрізняється від поперед
ньої більш високим ступенем складності і диферен
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
ціації.
Мета дослідження — проаналізувати концепції сто
— Кожен раз на вищій площині інтеграції проявля
совно розвитку персоналу та розглянути підходи до виз ються попередні якості ("шарувата модель").
начення цієї категорії.
— Нова фаза має нову домінантну підсистему, внас
лідок чого відбувається не додавання, до того ж всі
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
відносини всередині системи зміщуються відносно один
ДОСЛІДЖЕННЯ
одного і змінюється їх порядок.
Говорячи про розвиток організацій як найбільш
— Розвиток необоротний (молодість не повертаєть
численної і поширеної соціальноекономічної фор ся).
ми, В.Д. Дорофєєв вважає, що розвиток — це прид
Категорія "розвиток персоналу" з'явилася в науці
бання нової якості, що зміцнює життєдіяльність порівняно недавно, і нині в теорії та практиці питання
об'єкта в умовах мінливого середовища [7, c. 43]. про сутність поняття досліджено недостатньо, а зміст
Воно тісно пов'язане з функціонуванням і відобра поняття визначено неточно.
жають діалектичну єдність основних тенденцій соц
Слід зауважити, що в 90 рр. ХХ ст. в перекладних
іальноекономічної системи. Так функціонування західних монографіях і підручниках в галузі управлін
характеризується обов'язковим наявність предме ня персоналу і менеджменту словосполучення "per
та праці, засобів праці і людини, який здійснює тру sonnel development" часто перекладається як "навчання
дову діяльність і можливо лише при їх певній відпо персоналу".
відності: кошти праці можуть змінювати його пред
На сьогоднішній день зміст категорії тісно по
мет, людина повинна володіти засобами праці, ре в'язаний з організаційним контекстом — розвиток
зультат повинен відповідати інтересам і потребам персоналу розглядається як частина системи управ
людини.
ління персоналом в організації (Дуракова І.Б., Егор
Розвиток же характеризується змінами в предметі, шин А.П., Кібанов А.Я., Євенко Л.І., Шекшня С.В.,
засобах праці і в людині [3, c. 16]. Діалектичний харак Щербина В.В.).
тер зв'язку функціонування і розвитку полягає в тому,
Однак практика управління показує, що розвиток
що "... функціонування стримує розвиток і в той же час персоналу ставати не тільки частиною виробничого про
є його живильним середовищем; розвиток руйнує бага цесу [9, с. 27], а й об'єктом особистісного розвитку
то процесів функціонування, але створює умови для (особливо там, де проявляються ознаки концепції
його більш стійкого здійснення. <...> виникає циклічна "управління людиною") [16, с. 107].
тенденція розвитку, яка відображає періодичне настан
Спробуємо уточнити сферу використання термі
ня криз" [3, c. 17].
ну, його місце і зміст у порівнянні з іншими визначе
Школа організаційної трансформації (Л. Аккерман) ними поняттями. Загальноприйнята позиція (наприк
розрізняє три виді перетворень [12]:
лад: Єгоршин А.П., Баскаков М.І., Пугачов В.П.) зво
1. Development (розвиток), під яким розуміється по дити "розвиток персоналу" до навчання, програма
ступові поліпшення існуючого.
ми управління кар'єрою, підготовці, підвищенню ква
2. Transition (перехід), що означає досягнення бажа ліфікації та перепідготовки персоналу (кадрів), до
ного, запланованого стану, щоб краще поєднати технічні систем стимулювання і мотивації працівників і т.д.
та людські критерії.
[8].
3. Трансформацію, під якою розуміється досягнен
Аналіз визначень дає наступні аспекти поняття "на
ня "нового стану буття", радикально відмінного від існу вчання":
ючого і будується "на дусі і потенціал"; вона приходить
— навчання як процес передачі знань [2, с. 85];
через хаос і дає можливість здійснитися досі невідомим
— навчання як споживання, придбання учнями но
формам буття. При цьому, трансформація включає в вих компетенцій, знань, умінь і навичок [4, с. 128];
себе в розвиток і перехід, виходить за їх межі і веде до
— навчання як поступова зміна в поведінці, на яке
нового повороту.
впливає накопичення досвіду [8, с. 113];
Автори концепції органічного розвитку (Б. Лівехуд,
— навчання як механізм забезпечення відповідності
Ф. Глазл) характеризує розвиток як "феномен, який на між професійною компетентністю і рівнем розвитку
стає, коли, продовжуючи зростання всередині певної виробництва і управління [17, с. 204].
структури (моделі), ми доходимо до межі, за межами
Таким чином, під навчанням будемо розуміти
якої в рамках цієї моделі кількісне збільшення вже не цілеспрямовану діяльність, спрямовану на формуван
можливо, і повинна настати або дезінтеграція, або стри ня і закріплення в управлінського персоналу знань,
бок на вищий рівень [11]. Він розрізняє: зміна (обмін, умінь, навичок і компетенцій, визначених посадовою
зміна місця і т.д.), зростання (кількісне зростання і профілем з метою забезпечення ефективного вико
стиснення, як протилежний рух) і розвиток як зростан нання своєї діяльності. Навчання — швидше стандар
ня, що походить від структурної кризи до структурної тизована, діяльність, активний початок належить
кризи.
організації.
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В.В. Травін під терміном "розвиток персоналу"
має на увазі сукупність заходів щодо навчання,
підвищення кваліфікації, навчання в школі управл
іння і керівництва і перекваліфікації. При цьому
навчання постає ... "в формі загальної та професій
ної освіти дає необхідні знання, навички та досвід"
[15, с. 54]. Підвищення кваліфікації — покращує
наявні професійні знання і навички; навчання в
школі управління і керівництва — додає управлінсь
ку кваліфікацію і формує кар'єру керівника; а пе
рекваліфікація, допомагає працівникам освоїти
нову для них спеціальність.
Таке бачення кластеризації розвитку відобра
жає колишню в СРСР систему роботи з кадрами, ос
кільки:
1) спирається на становлення керівників "з се
редовища фахівців", а не зі сфери професійної під
готовки;
2) спирається на інститути "підвищення квалі
фікації" і "перекваліфікації";
3) використовує поняття "кваліфікації та досві
ду", і не оперує поняттям "компетенція".
У поширеній моделі С.В. Шекшня розвиток пер
соналу включає в себе "навчання персоналу" і "про
сування персоналу". Він вживає термін "професій
ний розвиток", що говорить про те, що розвиток,
може бути не тільки професійним (як прояв кар'є
ри), але і особистісним, соціальним та ін. (Про що
докладно ми зупинимося в п. 1.2.). Визначаючи про
цес розвитку, С.В. Шекшня пише про підготовку
співробітника до виконання нових для нього вироб
ничих функцій, заняттю нових посад, рішень нових
завдань; про формування у співробітників нових
професійних навичок і знань які вони будуть вико
ристовувати у своїй професійній діяльності і про
пр ид б ан ня но ви х к о м пет ен ці й . Пі д т ерм і н о м
"професійне навчання" він розуміє "процес безпо
середньої передачі нових професійних навичок і
знань співробітникам організації" з метою "успіш
ного виконання поставлених перед ним (персона
лом) завдань" [16, c. 97].
У моделі кадрової служби Є.В. Маслова, орієн
тованої на стандартний набір робіт по управлінню
персоналом і реалізацію стратегічного підходу в
кадровій політиці в ув'язці з розвитком організації
[12, c. 37], "розвиток" виступає як складова части
на роботи кадрової служби. Функції сектора "підго
товки та перспективного розвитку" — це безперер
вна освіта, просування і кар'єра.
В. Вебер пише, що "відповідно до домінуючим
поданням під розвитком персоналу розуміється все
осяжна концепція стимулювання і використання
людських ресурсів фірми". При цьому він вважає,
що ні в якому разі не можна зводити розвиток пер
соналу тільки до підвищення кваліфікації праців
ників фірми, бо це, всьогонавсього, один з важ
ливих елементів розвитку персоналу [6].
Дж. Коулман акцентує увагу на те, що розвиток
персоналу є будьякий навчальний процес, спрямо
ваний в першу чергу на майбутні потреби органі
заці ї, а навчання — це будьяка навчальна ак
тивність, спрямована на поточний професійне зро
стання індивіда [10, c. 125].
Бєляєв М.А. вважає, що найбільш доцільно роз
глядати розвиток персоналу в двох основних зна
ченнях: поперше, з позицій працівника — це най
важливіша характеристика, що відображає якісний
стан працівника в певний момент часу, подруге, з
позицій організації — це підсистема управління
персоналом, що включає сукупність процесів, ме
ханізмів, методів впливу організації на якість пра
цівників [1, c. 95].
Пяткіна Н.Є. показує, що застосування понят
тя "розвиток управлінського персоналу" можливий
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тільки в тих підприємствах, які всерйоз стурбовані
розвитком своєї організації, і мають розроблену
відповідно до стратегії розвитку підприємства полі
тику розвитку персоналу [13].
Старостіна Н.А. зазначає, що розвиток управлін
ського персоналу це цілеспрямований безперервний
процес перетворення керівників для придбання
нової якості і орієнтований на досягнення, як своїх
цілей, так і цілей підприємства, шляхом розширен
ня і поглиблення наявної професійної компетенції,
навчання новим вмінням, а також підвищення мо
тивації і організаційних можливостей використову
вати весь потенціал керівників [14, c. 74].
Галинська Є.В., Іващенко О.О., Новіков Д.А. ро
зуміють під управлі нням розвитко м персоналу
вплив на співробітників організації, здійснюваний
з метою підвищення ефективності їх діяльності з
точки зору інтересів даної організації в динамічно
му аспекті [5, c. 32].
Ми вважаємо, що в контексті стратегічного
управління організацією розвиток персоналу є дже
релом колективного розвитку, механізмом створен
ня корпоративного знання і придбання ключових
компетенцій організації. В організаційному плані
розвиток персоналу може бути оформлений у виг
ляді підрозділів професійного розвитку, очолювані
керівником з команди топменеджерів. Роль розвит
ку персоналу для суспільства зростає і стає однією
зі складових системи освіти людини, нарівні з на
вчанням і вихованням.
ВИСНОВКИ
Отже, можна стверджувати, що склалися дві
думки про розвиток персоналу — в широкому і вузь
кому сенсі. Розвиток управлінського персоналу в
широкому сенсі розглядається як цільова функція
організації із забезпечення життєдіяльності, оріє
нтована на збереження, розвиток і збільшення уп
равлінського потенціалу організації. У цій інтерп
ретації розвиток персоналу включає в себе практич
но всі процеси в галузі управління персоналом, у т.ч.
побори, адаптацію, розстановку, навчання, розви
ток кар'єри, кадрове адміністрування і управлінсь
ку діяльність.
Розвиток управлінського персоналу у вузькому
сенсі постає як альтернатива і доповнення процесу
навчання персоналу, протиставляючи нормативно
му, організаційнодетермінованому підходу пошу
ковий, дослідницький підхід, який зініціюється са
мим об'єктом розвитку — співробітником. Це цілес
прямована діяльність, об'єктом якої є співробітник
(поки не йдеться про групу або організації), орієн
тована в майбутнє, з можливістю кар'єрного росту.
Це діяльність, спрямована на формування і розви
ток (а не на передачу) у індивіда нових знань умінь,
навичок і компетенцій, які можуть посилити потен
ціал організації (організаційні компетенції), а тому
це діяльність менш стандартизована, ніж навчання.
Активним початком розвитку персоналу служить
об'єкт діяльності (сама людина), які орієнтується на
свої здібності і устремління. Розвиток персоналу
безперервний процес, який є домінантним для кон
цепції управління людиною.
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STATE PROGRAMS AS A MEANS OF FINANCIAL INCENTIVES FOR THE DEVELOPMENT
OF THE HEALTH INSURANCE SYSTEM

У статті досліджено особливості державних програм як засобів фінансового стимулювання розвитку
системи медичного страхування. Визначено основні національні та регіональні програми, які реалізуваL
лися в останнє десятиріччя в Україні, а саме: "Здоров'я нації", "Діти України", "Цукровий діабет", "ПроL
філактика і лікування артеріальної гіпертензії", "Репродуктивне здоров'я", заохочення народжуваності,
"Концепція безпечного материнства", "Профілактика ВІЛLінфекції", "Боротьба із захворюваністю туберL
кульозом" та інші. Наголошено, що особливої уваги заслуговує програма "Здоров'я — 2020 р.: українсьL
кий вимір", яка спрямована на формування відповідального ставлення населення до власного здоров'я,
скорочення соціальної нерівності, зниження хвороб і т.д. Наведено реальні дані невиконання державних
програм, які в більшості випадків реалізуються на 15—50%, що ставить перед українцями питання про
раціональність використання коштів. Для подолання складного фінансового стану у бюджетній сфері
запропоновано впровадження загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування,
при якому джерелом її фінансового забезпечення стануть страхові внески від роботодавців та інших
суб'єктів — страхувальників.
In the article the features of state programs as means of financial stimulation of health insurance system
development are investigated. The main national and regional programs that have been implemented in the last
decade in Ukraine have been determined, namely: "The Health of the Nation", "Children of Ukraine", "Diabetes
mellitus", "Prevention and treatment of arterial hypertension", "Reproductive health" promotion of fertility, "The
concept of safe motherhood", "Prevention of HIV infection", "Fighting tuberculosis" and others. It is emphasized
that the program "Health — 2020: Ukrainian Dimension" deserves special attention, aimed at forming a
responsible attitude of the population towards their own health, reducing social inequality, reducing diseases,
etc. The actual data on nonLfulfillment of state programs are presented, which in most cases are realized at 15—
50%, which raises the question of the rationality of using funds in front of Ukrainians. In order to overcome the
difficult financial situation in the budget sphere, it is proposed to introduce a compulsory state social medical
insurance, in which the source of its financial support will be insurance contributions from employers and other
insurers.
Ключові слова: державні програми, цільові регіональні програми, програми державного медичного страху
вання, загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування, видатки бюджету, страхові внески.
Key words: state programs, targeted regional programs, state health insurance programs, compulsory state social
health insurance, budget expenditures, insurance premiums.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ
НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасний стан справ у сфері охорони здоров'я є край
важким, адже фінансування закладів охорони здоров'я
не забезпечує якісних медичних послуг населенню, що
спричиняє підвищення смертності та зменшення рівня
тривалості життя населення. Ефективне реформуван
ня системи фінансування охорони здоров'я і впровад
ження страхової медицини в умовах хронічного дефі
циту бюджету неможливе без оновлення методів розмі
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щення і використання державних коштів у цій сфері.
Мова йде про те, що за нагальної необхідності збільшен
ня обсягів фінансування охорони здоров'я не менш важ
ливим є посилення уваги до розвитку ефективних ме
тодів їх використання. Одним з них є державні цільові
програми розвитку. Вони слугують інструментом еко
номії бюджетних коштів, тому що дозволяють ефектив
ніше та раціональніше використовувати їх на якісні пе
ретворення у сфері фінансування охорони здоров'я.
Тому в умовах обмеженості бюджетних коштів цільові
програми у сфері охорони здоров'я набувають усе біль
шого значення.
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Таблиця 1. Цільові програми у сфері охорони здоров'я в Україні
1. Державна цільова програма «Цукровий діабет» на
2009–2013 роки
2. Загальнодержавна програма імунопрофілактики та
захисту населення від інфекційних хвороб на 2007–
2015 роки.
3. Державна програма розвитку системи надання
медичної допомоги хворим нефрологічного профілю
на 2006–2010 роки.
4. Загальнодержавна програма боротьби з
онкологічними захворюваннями на 2007–2016 роки

Програми
5. Державна програма створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги
на період до 2010 року.
6. Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009–2013 роки.
7. Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2007–2011 роки.
8. Державна цільова соціальна програма "Трансплантація" на період до 2012 року.
9. Державна програма "Дитяча онкологія" на 2006–2010 роки.
10. Державна програма "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року
11. Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових
захворювань на 2006–2010 роки

Джерело: складено автором на основі джерела [4].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Особливості державних програм як засобу фінан
сового стимулювання розвитку системи медичного стра
хування досліджуються такими українськими вченими,
як: В. Базилевич, О. Бетлій, Л. Даниляк, А. Журбенко,
С. Козьменко, О. Костюченко, Е. Лібанова, О. Мусій,
Ю. Михайлович, С. Севостьянова, О. Солдатенко, С. Су
хобойченко, О. Устінов, А. Шарапов, та іншими. Серед
зарубіжних учених питаннями ефективності реалізації
державних програм займалися Л. Вальрас, Дж. Ком
монс, Д. Норт, Г. Каррін, Дж. Кутзін, Д. Норт Я. Мед
ведь, А. Саган, Дж. Стігліц, Е. Фуруботн, С. Шишкін та
інші. Не зважаючи на вагомий внесок науковців у роз
виток медичного страхування, багато питань потребу
ють поглиблених досліджень, зокрема стосовно ролі
державних програм як засобу фінансового стимулюван
ня розвитку системи медичного страхування в Україні.
МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПОСТАНОВКА
ЗАВДАННЯ
Метою роботи є розгляд ефективності державних
програм як засобу фінансового стимулювання розвит
ку системи медичного страхування.
Завданням роботи є: дослідження результатів реа
лізованих цільових програм у сфері охорони здоров'я
України; визначення особливостей цільової програми
"Здоров'я — 2020 р.: український вимір" та 28 цільових
регіональних програм; оцінка кінцевих результатів
цільових програм (повнота їх реалізації); обгрунтуван
ня можливостей виходу із "кризової ситуації у сфері
охорони здоров'я" за рахунок впровадження загально
обов'язкового державного соціального медичного стра
хування.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У рамках державних програм реалізується принцип
програмноцільового управління, що дозволяє сконцен
трувати кошти на пріоритетних напрямах та здійсню
вати комплексний підхід до розв'язання найбільш акту
альних проблем охорони здоров'я на основі міжгалузе
вої конкуренції. Використання програмноцільового
підходу в системі фінансування охорони здоров'я по
лягає в переході від принципу утримання лікувальних
установ до принципу отримання конкретних результатів
від використання бюджетних коштів. За такого підходу
усі видатки з бюджету затверджуються у вигляді бюд
жетної програми, яка має мету, виконавців та критерії
оцінки їх діяльності, що затверджено в паспорті про
грами1. Метою впровадження програмноцільового
підходу є забезпечення зв'язку між обсягами виділених
бюджетних коштів та ефективністю їх використання на
основі визначених показників.
Основні завдання державного фінансування охоро
ни здоров'я у формі державних програм лежать у пло
щині:

посилення захисту від фінансових ризиків, забезпе
чення більш оптимального розподілу ресурсів на систе
му охорони здоров'я;
забезпечення справедливого використання і надан
ня медичних послуг з урахуванням потреби в них, підви
щення рівня прозорості і підзвітності системи охорони
здоров'я перед населенням.
Протягом терміну реалізації бюджетних програм їх
відповідальний виконавець забезпечує цільове та ефек
тивне використання бюджетних коштів. Існує чотири
джерела фінансування державної цільової програми:
державний бюджет, місцеві бюджети, міжнародні
організації, гуманітарна допомога. Таким чином, зрос
тає прозорість процесів надання і використання бюд
жетних коштів, підвищується контрольованість діяль
ності розпорядників коштів в процесі досягнені цілей, а
також посилюється зв'язок між завданнями розпоряд
ників коштів та цілями бюджетного фінансування.
Методичні засади розробки і реалізації цільових
державних програм в Україні наявні [1], проте потре
бують вдосконалення. Зупинімося на окремих аспектах
розробки і реалізації програм. Як слушно зазначають
фахівці, державна програма має бути комплексною, ре
левантною, репрезентативною, узгодженою і своєчас
ною, тобто відповідати запитам та можливостям поточ
ного етапу і враховувати ризики майбутнього [2]. Тому
методологія проектування, впровадження та реалізації
національної медичної програми має базуватися на
структурному, функціональному підходах і містити дві
базові складові:
1) моделювання та прогнозування майбутніх ви
датків та необхідних ресурсів чинної системи охорони
здоров'я, що враховує макроекономічні та демографічні
чинники;
2) мікроімітаційні моделі для мікроекономічного
аналізу [2].
Для забезпечення ефективності планування проек
ту державної програми першочерговим завданням є ре
тельний аналіз (аудит) тієї сфери, де буде реалізовува
тися програма, що дозволить отримати інформацію про
обсяг необхідних коштів. Із врахування отриманої
інформації є можливість розробити паспорт цільової
бюджетної програми, що міститиме [3]:
— характеристики медичних послуг і/та їх обсяги
окремих групам населення, що надаються за програмою;
— опис цілей та завдань програми та її підпрограм,
що сприяють досягненню стратегічної цілі;
— визначення обсягу бюджетних коштів на виконан
ня програми;
— показники оцінки виконання програми та під
програм;
— план видатків на середньострокову перспективу.
На наш погляд, якщо до паспорту державної цільо
вої програми буде включена також додатково експерт
на оцінка прогнозованої швидкості отримання резуль
тату, аналіз стійкості (незалежності від зовнішніх чин

_____________________________________
1
Паспорт бюджетної програми розробляється головним розпорядником бюджетних коштів та протягом 45 днів з дня набрання
чинності закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) затверджується спільно з Міністерством фінансів
України (місцевим фінансовим органом).
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ників), перелік повноважень органів контролю за про
цесом її реалізації, канали отримання інформації щодо
наслідків реалізації програми, та оцінку соціальних ре
зультатів програми, то це дозволить інвесторам краще
оцінити перспективи отримання прибутків і терміни
повернення коштів, що підвищить її інвестиційну при
вабливість.
В останнє десятиріччя в Україні реалізовувалася і
нині реалізується низка національних та регіональних
програм, зокрема "Здоров'я нації", "Діти України",
"Цукровий діабет", "Профілактика і лікування артері
альної гіпертензії", "Репродуктивне здоров'я", заохо
чення народжуваності, "Концепція безпечного материн
ства", "Профілактика ВІЛінфекції", "Боротьба із за
хворюваністю туберкульозом" тощо. Нині на сайті МОЗ
України серед цільових програм охорони здоров'я заз
начено лише ті, термін яких вже минув (табл. 1).
Однією з найбільш масштабних у 2000ті роки була
Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації" на
2002—2011 рр., розроблена на виконання Указу Прези
дента України від 8.08.2000 р. № 963 "Про додаткові за
ходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню
України". В основу Програми було покладено принци
пи Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вона спря
мована на задоволення потреб громадян щодо охорони
здоров'я, забезпечення їх прав на якісну і доступну ме
дикосанітарну допомогу, створення умов для форму
вання здорового способу життя, поліпшення демогра
фічної ситуації, збереження та зміцнення здоров'я на
селення, підвищення якості та ефективності медикоса
нітарної допомоги, забезпечення соціальної справедли
вості та прав громадян на охорону здоров'я. На вико
нання постанови КМУ від 10.01.2002 № 14 "Про затвер
дження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я
нації" на 2002—2011 роки" були розроблені відповідні
обласні комплексні програми. Нині на продовження за
значеної програми реалізується Загальнодержавна про
грама "Здоров'я — 2020: український вимір", спрямова
на на:
— профілактику неінфекційних захворювань та
формування усвідомленого та відповідального ставлен
ня населення до власного здоров'я та особистої безпе
ки, скорочення соціальної нерівності, проведення за
ходів спрямованих на зниження основного тягаря хво
роб, посилення потенціалу системи охорони здоров'я;
— формування міжсекторального підходу для підви
щення ефективності заходів з їх профілактики та фор
мування здорового способу життя;
— оптимізацію організації та фінансування систе
ми охорони здоров'я [5].
Крім цього, уряд України реалізує 28 цільових ре
гіональних програми, у рамках яких за рахунок коштів
Державного бюджету України регіони забезпечуються
імунобіологічними препаратами, тестсистемами для
діагностики донорської крові, медикаментами для хво
рих на цукровий діабет тощо. Регіональні програми охо
рони здоров'я формують основу муніципальних про
грам, що містять показники обсягу діяльності установ
охорони здоров'я та їхнього фінансування на муніци
пальному рівні. Органи виконавчої влади всіх рівнів кон
тролюють виконання відповідних програм.
У цьому контексті особливо важливим є оцінка ре
зультативності програми з огляду на поставлені цілі й
очікувані результати, тому що це дає можливість оці
нити дотримання цільового використання і обсягів ви
ділених та освоєних коштів державного бюджету і поза
бюджетних джерел. Теоретикометодичні засади фор
мування, реалізації та оцінювання цільових державних
програм в Україні всебічно досліджені в грунтовній
праці колективу вітчизняних вчених [6], а також у до
робку Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій [7]. Узагальнючи ці результати можна
стверджувати, що оцінка ефективності реалізації за
ходів програми у сфері охорони здоров'я здійснюється
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за такими показниками 1) поліпшення показників, що
характеризують раннє виявлення захворювань; 2) зни
ження кількості хворих, 3) зниження смертності. Соці
альний ефект від реалізації програми проявляється у
поліпшенні якості і збільшенні тривалості життя, збе
реженні трудового потенціалу хворих, зниженні соці
альної і психологічної напруженості в суспільстві. Еко
номічна ефективність полягає в підвищенні продуктив
ності праці, зменшенні витрат на лікарняні, зростанні
попиту на продукти, властиві здоровому способу жит
тя.
На основі оцінки медичносоціальноекономічної
ефективності реалізації державної цільової програми у
сфері охорони здоров'я виникає можливість оцінити
рівень її організації і впровадження та внести відповідні
коригування. З нашої точки зору:
якщо соціальний ефект слабкий, то це свідчить про
низький рівень контролю за реалізацією заходів, або
невідповідність запланованих заходів критеріїв реаль
ному стану галузі (непотрібність заходів);
якщо показник економічної ефективності низький,
це означає, що немає фінансової основи для інвестуван
ня у цю галузь, а тому назріли реформи;
низький показник ефективності використання тру
дових ресурсів свідчить про надлишок медичного пер
соналу або низький рівень його кваліфікації;
низька загальна ефективність (недосягнення запла
нованого результату) означає прогалини в процесі прий
няття управлінських рішень щодо використання трудо
вих, матеріальних і фінансових ресурсів.
Фахівці Інституту демографії та соціальних дослід
жень, проаналізувавши теоретичні основи формування
державних програм, дійшли висновку про їх високу по
тенційну ефективність. Однак, дослідивши ефективність
реалізації окремих державних програм в Україні, зок
рема у сфері охорони здоров'я, зроблено невтішний вис
новок про їх невисоку ефективність через нестачу
фінансування. Наприклад, на реалізацію загальнодер
жавної програми забезпечення профілактики ВІЛ
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛінфіко
ваних і хворих на СНІД на 2009—2013 роки, затвердже
ної Законом України від 19.02.2009 р. № 1026VI, було
витрачено значну суму коштів, проте не стільки з цент
рального бюджету, скільки з міжнародної допомоги,
насамперед, гранту Глобального фонду [8, с. 168—170].
У сфері судочинства ситуація щодо реалізації дер
жавних програм виглядає ще гіршою. У зв'язку з недо
статнім фінансуванням з Держбюджету установ Дер
жавної пенітенціарної служби України виконання за
ходів, передбачених Загальнодержавною програмою
забезпечення профілактики ВІЛінфекції, лікування,
догляду та підтримки ВІЛінфекованих і хворих на
СНІД на 2009—2013 роки, упродовж 2011 року стано
вило лише близько 20 %. Невиконання цих заходів при
зводить до порушення конституційних прав хворих
ув'язнених та засуджених [9].
Щодо Державної програми "Репродуктивне здоро
в'я нації" на період до 2015 р., затвердженої Постано
вою КМУ від 27.12.2006 р. № 1849, звіти про її реаліза
цію свідчать про часткове виконання її заходів також
через недостатність фінансування. Внаслідок складно
го фінансовоекономічного стану країни, збільшення
вартості лікарських засобів, виробів медичного призна
чення та медичного обладнання, навіть заплановані об
сяги фінансування не забезпечують повного виконання
заходів Програми. Виключення становлять двадцять
п'ять регіональних програм з репродуктивного здоро
в'я планування сім'ї, розроблені за технічною допомо
гою експертів проекту "Разом до здоров'я", вони успіш
но реалізувалися за рахунок місцевих бюджетів. Фак
тичні видатки за обласними програмами з репродук
тивного здоров'я та планування сім'ї у 2011 р. виявили
ся вищими, ніж заплановані за Державною програмою
[8, с. 185].
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Таблиця 2. Обсяги видатків з бюджету на фінансування Міністерства охорони здоров'я
та державних цільових програм (млн грн)
Найменування
Міністерство охорони здоров'я
України, усього
Індекс до попереднього року
Дослідження, наукові і науковотехнічні розробки, виконання робіт за
державними цільовими програмами і
державним замовленням, підготовка та
підвищення кваліфікації наукових
кадрів у сфері охорони здоров'я,
фінансова підтримка розвитку наукової
інфраструктури та об’єктів, що
становлять національне надбання

2011
7, 54

2012
619,

2013
821,

2014
295,8

2015
11411030

2016
12123972

2017*
16 001 031,5

82,11

1,33

0,36

38,57
71066,6

1,06
85515,7

1,32
1184,3

64027,10

Примітка: * План
Джерело: складено автором за даними Державного бюджету на 2011—2017 роки.

Окрім негативних соціальних результатів, існують
підстави, спираючись на дані працівників прокуратури
України та дослідження фахівців стверджувати і про
негативні економічні результати [10, с. 31]. Так, аналіз За
гальнодержавної програми імунопрофілактики та захи
сту населення від інфекційних хвороб на 2009—2015 ро
ки, здійснений співробітниками прокуратури виявив, що
63 млн грн бюджетних коштів було розкрадено. До кри
мінальної відповідальності притягнуто 11 службових
осіб МОЗ та 3 службові особи ТОВ "Інтерфарм" [11].
Причинами такого стану слугували:
— недодержання державними замовниками вимог
законодавства в частині відсутності чітко визначених
завдань і заходів, які передбачені для виконання в ме
жах програми, термінів їх виконання, річних обсягів
фінансування, відповідальності виконавців, результа
тивних показників реалізації;
— невідповідність інформації у різних міністерствах
та відомствах, що веде до дублювання окремих завдань
і заходів;
— відсутність реальних джерел фінансування.
Підсумовуючи, слід зазначити, що формування дер
жавних програм здійснюється з низкою суттєвих мето
дичних недоліків, основними з яких є нечітко сформуль
овані мета і завдання, які орієнтовані на процес, а не на
досягнення результату. Більшість показників стосують
ся затрат, які визначено загалом для програми, а не в
розрізі для окремого завдання, що ускладнює аналіз
ефективності впровадження програми та її фінансуван
ня. Щодо інших недоліків, то в окремих програмах вза
галі відсутня інформація щодо аналізу результатів, в пас
портах програм відсутній опис статей видатків, переваж
но відсутня інформація щодо переліку підпорядкованих
МОЗ України установ та інституцій, які отримують
фінансування в рамках відповідної бюджетної програми
Стосовно недостатнього рівня фінансування дер
жавних цільових програм у сфері охорони здоров'я, то,
на наш погляд, він значною мірою обумовлений вико
ристанням вітчизняним урядом остаточного принципу.
Так, наприклад, навіть до кризових подій (2013—2014
рр.) у 2010 р. жодна з цільових державних програм у
сфері охорони здоров'я не була профінансована на
100%. Відповідно до плану 2010 р. профінансовано лише
імунопрофілактику2; централізовані заходи з лікуван
ня хвороби Гоше3 та державну програму надання ме
дичної допомоги хворим нефрологічного профілю4.
У 2010 р. відповідно до законодавства на виконання
державних цільових програм та централізованих заходів
у сфері охорони здоров'я повинно бути виділено фінан
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сування в розмірі 4 млрд 466 млн 788,7 тис. гр. Однак у
Державному бюджеті на 2010 р. на ці цілі було заплано
вано лише 1 млрд 477 млн 94,6 тис. грн, з них профінан
совано лише 637 млн 290,8 тис. грн, або 43% запланова
ного обсягу [12]. У розрізі окремих видів Заходів фак
тична ситуація виглядала наступним чином:
— на централізовану закупівлю рентгенологічного,
діагностичного та іншого обладнання для закладів охо
рони здоров'я, на яку в бюджеті заплановано 50 млн грн,
коштів не було виділено;
— на централізовані заходи з трансплантації, при
потребі у 117,5 млн грн у бюджеті закладено лише 35
млн 821,3 тис. грн, а виділено 26,9% запланованої суми;
— лікування громадян України за кордоном, на яке
заплановано 30 млн грн, профінансовано на 83,3%;
— програма по боротьбі з туберкульозом профінан
сована на 54,5% (заплановано 175 млн грн при потребі
445 млн грн);
— централізовані заходи з профілактики та лікуван
ня СНІДу — на 15,9% (заплановано 219 млн грн при по
требі 447 млн грн);
— державна програма "Онкологія" — на 41,6%(зап
лановано 198 млн грн при потребі 581 млн грн);
— програма "Дитяча онкологія" — на 27,3% (запла
новано 92,6 млн грн при потребі 172 млн грн).
Щодо заходів на заохочування народжуваності,
програми створення єдиної системи екстреної медич
ної допомоги, централізованої закупівлі ендопротезів,
програми лікування розсіяного склерозу, заходів з по
долання епідемії туберкульозу і СНІДу, то вони взагалі
не отримали фінансування.
У 2011—2014 рр. ситуація ще погіршилася: кошти на
фінансування цільових державних програм у сфері охо
рони здоров'я взагалі не виділялися (табл. 2). У цілому
обсяг коштів, виділених на охорону здоров'я, невпинно
знижувався, проте у 20142016 рр. програми були проф
інансовані майже на 100%, а у 2016—2017 рр. навіть спо
стерігається незначне збільшення фінансування (табл.
2).
Таким чином, спираючись на вкрай низькі фактичні
показники фінансування державних програм порівня
но із плановими значеннями та їх негативні соціальні
наслідки, вважаємо, що Державні цільові програми у
сфері охорони здоров'я носять переважно декларатив
ний характер. Причиною цього вважаємо відсутність
чіткого визначення виконавців, а також їх відповідаль
ності за конкретні заходи, що активізує вдосконалення
методики контролю за витрачанням коштів та оцінки
соціальноекономічних ефектів державних програм.

2
Потреба — 314 млн 383, 5 тис. грн, план на 2010 р. — 237 млн 738, 3 тис. грн, з них на закупівлю вакцин виділено 236 млн 946,3 тис.
грн, на закупівлю термоіндикаторних карток — 792 тис. грн.
3
Потреба — 24 млн 852,9 тис. грн, план на 2010 р. — 5 млн 322,9 тис. грн.
4
Потреба — 10 млн 978,1 тис. грн, план на 2010 р. — 9 млн 503 тис. грн, з них на закупівлю витратних матеріалів для перитонеаль
ного діалізу — 8 млн 86,6 тис. грн, на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для дитячого діалізу — 2 млн
891,5 тис. грн.
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Водночас слід відмітити, що для покращення сфор
мованої ситуації ведеться робота, спрямована на роз
ширення фінансування, реформування системи забез
печення та підвищення ефективності використання
коштів у рамках державних програм. Так, на брифінгу
Міністерства охорони здоров'я України на тему "Дер
жавні лікувальні програми: результати аудиту ефектив
ності і напрямки дієвих змін", була оприлюднена інфор
мація щодо запланованих новацій у системі закупівель,
нормативноправового забезпечення, планування та
лікування за державними цільовими програмами, а та
кож окреслено основні проблемні місця, які потребу
ють уваги і вирішення5. Адже, як зазначають працівни
ки МОЗ, державні цільові програми — це зобов'язання
держави перед своїм народом [13].
На наш погляд, підвищити ефективність використан
ня коштів у рамках реалізації державних цільових про
грам значною мірою спроможні зміни механізму заку
півель медичного обладання, ліків у напрямі підвищен
ня їх прозорості. Наприклад, це проведення інтернет
тендерів, оприлюднення кількості одиниць ліків, що
спрямована по аптеках в рамках безкоштовного розмі
щення серед інвалідів, встановлення персональної відпо
відальності конкретних працівників МОЗ України за
якість, ціну і наявність дешевих аналогів ліків. Проте це
потребує розробки і прийняття відповідних законодав
чих актів щодо державних закупівель та регулювання
цін на лікарські засоби.
Складний фінансовий стан у бюджетній сфері ви
магає концентрації коштів на пріоритетних напрямах,
що є найбільш соціальнозначущими, зокрема, на впро
вадженні загальнообов'язкового державного соціаль
ного медичного страхування. Замість реалізації вели
кої кількості програм, що не фінансуються лише част
ково, необхідно сконцентруватися на нагальному зав
данні — гарантування надання громадянам якісної і бе
зоплатної медичної допомоги (медичних послуг) та за
безпечення її оплати за рахунок страхових виплат за
договорами загальнообов'язкового соціального медич
ного страхування. Реалізувати це завдання можливо
шляхом розробки і реалізації Програми державного
медичного страхування, яка повинна містити вихідні та
цільові показники стану галузі охорони здоров'я, по
казники ефективності діяльності медичних установ,
обсяги їх фінансування за рахунок бюджетних коштів
та внесків в рамках обов'язкового медичного страху
вання, заходи щодо підвищення ефективності роботи
установ охорони здоров'я, перелік медичних послуг,
лікарських засобів та виробів медичного призначення,
що надаються закладами охорони здоров'я застрахо
ваним особам за рахунок страхових виплат, здійсне
них страховиками та безкоштовно (за рахунок бюдже
ту), перелік захворювань і станів хворих і категорій
громадян, надання медичної допомоги яким
здійснюється безкоштовно.
За її основу можна взяти принципи, що прописані в
Законопроекті про впровадження обов'язкового медич
ного страхування:
1. "Здоровий платить за хворого". Страхові внески
поширюються на всіх громадян, однак перераховані
ними ресурси використовуються тільки при зверненні
за медичною допомогою.
2. "Багатий платить за бідного". Абсолютно всі за
страховані громадяни мають однакові права на отриман
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ня якісної медичної допомоги в однаковому обсязі, про
те обчислення в страховий фонд залежать від обсягу
особистих доходів6.
3. "Кошти йдуть за пацієнтом".
Обов'язковою умовою успішної реалізації програ
ми є вдосконалення нормативнозаконодавчої бази
фінансування первинної медичної допомоги, зокрема в
частині розробки стандартів медичної допомоги, уточ
нення поняття "медична послуга", запровадження при
скореної процедури ліцензування медичних практик,
спрощені ДБНи та СанПіНи для відкриття медичних
практик та гармонізовані з європейським законодав
ством, скасування паперової звітності.
Джерелом фінансового забезпечення програми дер
жавного медичного страхування повинні стати страхові
внески, що надходять від роботодавців або інших
суб'єктів — страхувальників, кошти бюджету, місцевих
бюджетів, які направляються на фінансування первин
ної медикосанітарної, швидкої, спеціалізованої, в тому
числі високотехнологічної і паліативної допомоги на
селенню.
Щодо організаційного механізму реалізації програ
ми державного медичного страхування, то його осно
вою може бути взята модель сімейної медицини євро
пейського зразка, створена на базі чинної системи охо
рони здоров'я (поліклініки, амбулаторії) в Україні7.
ВИСНОВКИ
На сьогодні в Україні по суті не впроваджено се
редньострокове бюджетне планування у сфері охо
рони здоров'я та фінансування страхової медицини,
що веде до неефективності бюджетних видатків. На
виправлення цих недоліків необхідно сконцентрува
ти зусилля на запровадженні програмноцільового
підходу до бюджетування, що забезпечить прогнозо
ваність фінансування, підвищить прозорість і ефек
тивність витрачання коштів, послабить вплив бюджет
ної кризи на фінансування галузі. Також важливо
посилити персональну відповідальності керівників
цільових програм за їх реалізацію та виконання ок
ремих завдань шляхом встановлення критеріїв їх ви
конання та термінів звітності перед органами держав
ного управління.
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Наприклад, за якими програмами спостерігається надлишок медичних препаратів, а де їх нестача, що потребує застосування
відповідних заходів щодо збільшення фінансування.
6
У проекті закону прописано, що умови та обсяги обов'язкового медичного страхування поширюються як на працюючих, так і
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В статье анализируются возможности улучшения инвестиционного потенциала строительных комL
паний, изменение структуры основных фондов и строительной техники строительных компаний в АзерL
байджане, динамика строительноLмонтажных работ, техническая поддержка строительных компаний,
инвестиции и их структура, изучается и оценивается эффективность инвестиций.
The article analyzes the possibilities of improving the investment potential of construction companies, the
change structure of fixed assets and the availability of basic construction machinery of the construction companies
in Azerbaijan, the dynamics of construction and installation works, the technical support of construction
companies, investments and their structure, studied and assessed the effectiveness of investments.
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ВВЕДЕНИЕ
Строительный сектор является одним из наиболее
быстро развивающихся секторов экономики Азербай
джана. В связи с этим в республике проводится ряд ре
форм. Инвестиционная стратегия предприятия отража
ет в себе общие задачи его развития и инвестиционная
идеология долгосрочных инвестиций, а также выбор
более эффективных способов его достижения [1, с. 81].
Одна из них — исполнение указа Президента Азербай
джанской Республики "Основные направления страте
гической дорожной карты для ключевых секторов на
циональной экономики", принятого 16 марта 2016 года.
В соответствии с Указом будут приняты меры в один
надцати секторах экономики [3].
Высокий инвестиционный спрос в стране, расшире
ние делового климата в строительном секторе являют
ся основными факторами, которые непосредственно
влияют на развитие нефтяного и ненефтяного секторов.
Широкое применение инноваций на строительных пред
приятиях помогут успешно решить задачи, стоящие пе
ред современным строительным сектором.
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Анализ роста инвестиций в строительный сектор
показывает стабильное повышение инвестиций. Следу
ет также отметить, что развитие строительного секто
ра может внести свой вклад в развитие экономики, до
биться положительных результатов — снижение уров
ня безработицы и увеличение доходов населения.
Успешное развитие современного строительного
сектора связано с широким применением инноваций в
строительных компаниях. В связи с этим необходимо
увеличить инвестирование материальнотехнической
базы строительных предприятий, улучшить их структу
ру и решить задачи эффективного использования.
В обеспечении экономического развития Азербай
джанской Республики высока роль эффективного фун
кционирования строительных предприятий. В 2016 году
доля добавленной стоимости в строительном секторе в
ВВП была 10,6%. 61,6% работников, занятых в промыш
ленности, 19,0% основных средств попадает на долю
этого сектора. В соответствии с современными требо
ваниями обновления материальнотехнической базы с
помощью повышения инвестиционного потенциала бо
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Рис. 1. Изменение в структуре основных фондов в строительстве
100
78,3

86,3

81,5

79,2

строительству дорог и спортивных комплек
сов, гостиниц, заводов и фабрик в городе Баку
60
и в некоторых экономических регионах. Стро
ительство новых производственных объектов
40
означает увеличение рабочих мест и решение
29,7
проблемы безработицы.
20
Институциональная характеристика и ма
0
териальнотехнический уровень строительных
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
предприятий. В Азербайджане действуют го
сударственные строительные компании, стро
Производительность труда, млн манат
ительные компании в форме товарищества, об
щества с ограниченной ответственностью и ак
Рис. 2. Уровень производительности труда в строительных
ционерные общества. В 2015 году 20,9% основ
компаниях
ных средств, введённых в эксплуатацию, 50,7%
строительных
работ приходятся на долю част
Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал
ных строительных предприятий. В 2016 году
в строительном секторе
доля частных строительных предприятий со
По сравнению с
Относительно Удельный вес в общем
ставляет 43,4%, а доля иностранных предпри
Млн
Годы
предыдущим
базового
объёме инвестиций в
ятий увеличилось до 44,2%. Число строитель
манат
годом, %
периода
экономику, %
ных предприятий, созданных в период после
2005
580,2
100,0
10,0
проведения в стране серьёзных реформ, увели
2006
453,8
78,2
78,2
7,3
чилось. В последние годы наблюдается стаби
2007
484,4
106,7
83,5
6,5
лизация в этой области. В 2014 году 57,1%, в
2008
813,6
168,0
140,2
8,2
2015 году 55,4%, а в 2016 году 52,6% предприя
2009
681,0
83,7
117,4
8,8
тий занимались строительством зданий. В 2016
2010
925,1
135,8
159,4
9,3
году 17,0% предприятий занимались строи
2011
1157,5
125,1
2,0 р.
9,1
тельномонтажными работами, а 62,0% прини
2012
1868,2
161,4
3,0 р.
12,1
мали участие в специализированных строи
2013
1894,8
101,4
3,3 р.
10,7
тельных работах.
2014
2221,7
117,3
3,8 р.
12,6
В 2015 году в связи с сокращением объёма
2015
2123,5
95,6
3.7 р.
13,3
заказов и сокращением инвестиций в экономи
2016
2831,8
133,4
4,9 р.
18,0
ку страны объём выполненных работ снизился
Источник: таблица составлена на основе данных Статистического Ко (рис. 1). В 2016 году объём выполненных работ
митета "Строительство Азербайджана 2017".
увеличился до 7660,4 млн маната и это 340,8 млн
манат (4,7%) больше по сравнению с предыду
лее эффективное использование инвестиций может
щим годом [3, с. 205—208].
играть важную роль в развитии этого сектора.
В настоящее время осуществляется обновление и
В последние годы в нашей республике проведен ряд
крупных строительных работ. Значительные изменения совершенствование структуры материальнотехничес
произошли структурах работ (услуг) осуществляемом кой базы строительных предприятий. Таким образом,
строительными компаниями. Проведены работы по стоимость основных фондов предприятий в 2010—2016 го
дах увеличилось от 2392,8 млн манатов до 4348,8 млн ма
80
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Доля удельного веса добавленной стоимости в валовом внутреннем продукте
Доля инвестиций в строительный сектор

Рис. 3. Динамика доли удельного веса добавленной стоимости в валовом внутреннем продукте и доля инвестиций в
строительном секторе
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Рис. 5. Вклад инвестиций в строительный сектор и динамика доходов строительных предприятий

нат. В тоже время в структуре основных средств про
изошли значительные улучшения (рис. 1).
Несмотря на низкую долю зданий и сооружений в
долгосрочной перспективе, в среднесрочной перспек
тиве заметен значительный рост. Напротив, объём ма
шин и оборудования, как в долгосрочной, так и в крат
косрочной перспективе значительно снизился.
В связи с этим, нельзя считать оптимальным струк
туру основного капитала в целях обеспечения более эф
фективной деятельности строительных компаний. В те
чение анализируемого периода объём машин и обору
дования невысок. В 2010—2016 годах этот показатель
был уменьшен с 33,4% до 26,0%, а количество транспор
тных средств с 37,9% до 17,5%. С точки зрения необхо
димого технического уровня строительных компаний,
а также производительности труда изменения в струк
туре основных фондов не были эффективными [2]. Как
видно из рисунка 2, в 2005—2014 годах уровень произ
водительности труда постоянно возрастал. По сравне
нию с 2005 годом в 2015 году этот показатель в 2,5 раза
выше, но по сравнению с 2014 годом он незначительно
снизился. Мы снова можем наблюдать рост В 2016 году.

0,26

0,26

0,3
0,25
0,2

Кроме того, не была до конца решена проблема ос
нащения строительных предприятий современной тех
никой. В 2016 году 43,1% из использованных скреперов,
16,9% колесных экскаваторов, 15,0% башенных кранов
завершили срок службы.
В тоже время следует отметить, что в 2010—2016 годах
уровень фондовооружения труда (стоимость основных фон
дов на одного работника) снизилось до 36,0%. Чтобы пре
одолеть неблагоприятные условия необходимо увеличить
объём инвестиций и усовершенствовать их структуру [1].
Динамика инвестиций в основной капитал в строи
тельном секторе. В последние годы заметен рост объё
ма инвестиций в других областях, а также в сфере строи
тельства (табл. 1). В 2005—2010 годах капитальные вло
жения в строительный сектор увеличились в 1,6 раз, а в
2005—2015 годах в 3,7 раза. В течение анализируемого
периода доля инвестиций в строительной сектор эко
номики составила 10,0%, в 2010 году — 9,3%, в то вре
мя, как в 2005 году была 13,3%.
В тоже время доля удельного веса добавленной
стоимости в валовом внутреннем продукте меньше, чем
доля инвестиций в строительный сектор экономики.
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Рис. 6. Коэффициент эффективности использования инвестиций
в строительных предприятиях
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Таблица 2. Срок окупаемости инвестициий в строительных предприятиях
Годы

Показатели
1. Капитальные
вложения, млн манат
2. Доходы (+) и затраты
(-), фактические цены,
млн манат
Срок окупаемости, год
строка 1 ÷строка 2

2005

2010

2011

2013

2014

2015

2016

580,2

925,1

1157,5

1868,2

1894,8

2 221,7

2 123,5

2831,8

92,9

187,3

305,1

129,7

291,3

308,9

556,3

583,9

6,2

4,9

3,8

14,4

6,5

7,2

3,8

4,8

В 2005 году разница между этими показателями со
ставляла 1,0, а в 2010 и 2016 году была равна 1,2. В строи
тельном секторе доля добавленной стоимости в ВВП
отстаёт от роста объёма инвестиций в этот сектор. В пос
ледние годы планируется сокращение этой разницы.
Структура инвестиций в строительный сектор. В
строительной сфере, как и в других областях экономи
ки, произошли изменения структуры инвестиций (ди
аграмма 4). В 2005 году объём внутренних инвестиций
был в 12 раз больше, чем иностранных. В последующие
годы этот показатель снижался на регулярной основе.
В 2008 году объём иностранных инвестиций возрос до
10,2 млн манатов, а в 2009 году резко снизился до 0,1 млн
манатов. С 2010 года объём иностранных инвестиций
увеличился в 10,4 раза и составил 632,3 млн манат [3].
2005—2010 годах причиной снижения объёма инос
транных инвестиций является снижения интересов ино
странных компаний к экономике страны. В общем, при
влечение иностранных инвестиций является стратеги
ческим направлением развития экономики Азербайджа
на. Несомненно, положительным фактом является вы
сокий объём внутренних инвестиций.
В то же время важным для страны направлением
является и привлечение иностранных инвестиций в стро
ительный сектор. Для этого необходимо снизить на
логовые льготы и предоставить инвесторам гарантии.
Из диаграммы видно результат проведенных реформ
2016 году.
Эффективное управление инвестициями на строи
тельных предприятиях. Эффективное управление инве
стициями предприятия основано на ряде принципов.
Главными являются принятие комплексных управлен
ческих решений, их динамичность, различные подходы
к их разработке, стратегические цели развития пред
приятия. Управление инвестициями необходимо рас
сматривать как комплексную систему, так как форми
рование и регулирование инвестиций влияют на финан
совые результаты компании [2, с. 157].
Как видно из диаграммы 5, с ростом объёма инвес
тиций в строительном секторе увеличивается и прибыль.
Но разница между этими двумя показателями очень
большая. Несмотря на то, что в 2014 году объём вложе
ния инвестиций составил 2221,7 млн манат, доход со
ставил 308,9 млн манатов. Это в 7,2 раза меньше объёма
инвестиций, в то время как в 2015 году этот показатель
составил 3,8, а в 2016 году 4,8.
По рисунку 5 можно проследить динамический рост
доходов, но рост доходов и рост инвестиций не совпа
дают. В результате эффективность использования ин
вестиций с годами то сокращается, то увеличивается.
Это следует рассматривать как не эффективную дея
тельность инвесторов.
В рисунке 6 можно проследить нестабильное изме
нение в течение многих лет на строительных предприя
тиях индекса эффективности.
Одним из показателей характеризующих эффектив
ность инвестиционной деятельности строительных ком
паний является окупаемость инвестиций. Как видно не
существует стабильного изменения тренда инвестици
онного срока окупаемости в Азербайджанской Респуб
лике (табл. 2). Как показано в таблице, период окупае
мости инвестиций равен 3,8 годам. В 2012 году этот по
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казатель больше, чем 14 лет. В 2014 году срок окупае
мости инвестиций увеличился до 7 лет. В 2015 году это
цифра ниже, чем в предыдущем году. Период окупае
мости в среднем в 2010—2013 годах до 6,3, 2013—2016
годах равен 5,6.
Стратегический фактор инвестиций оказывает влия
ние на значительное увеличение уровня периода оку
паемости. Таким образом, в последние годы многие
строительные компании осуществляли инвестиционные
проекты, срок окупаемости которых очень высок. Кро
ме того, важно сосредоточиться на решении проблемы
капитальных вложений в строительные предприятия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строительный сектор является одним из наиболее
перспективных сфер развития в Азербайджане. Для
того, чтобы повысить долю строительного сектора в
валовом внутреннем продукте нужно увеличить объём
и обеспечить эффективное использование инвестиций.
Из вышесказанного можно сделать следующие вы
воды:
— следует предотвратить снижение объёма инвес
тиций. С этой целью большое значение приобретает со
здание благоприятной инвестиционной среды и прове
дение мероприятий, стимулирующих действия в этом
секторе;
— для обеспечения динамичного и устойчивого ро
ста инвестиций следует обратить внимание на привле
чение иностранных инвестиций;
— нужно достичь эффективного использования ин
вестиций и устойчивого роста показателей в строитель
ном секторе.
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У статті розкрито сутність логістичної діяльності на підприємстві та визначено її вплив на маркетинL
гову політику підприємства. Визначено поняття "логістична діяльність підприємства". Запропоновано
заходи щодо удосконалення логістичної діяльності підприємства.
In article the essence of logistics activities of industrial enterprise is revealed and impact on the marketing
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У зв'язку зі зміною процесів зовнішнього середови
ща функціонування підприємств необхідним стає за
стосування та впровадження новітніх методів у їх уп
равлінні. При цьому недостатньо, щоб ефективними
були окремі управлінські рішення, необхідно прагнути
до ефективності ведення господарської діяльності в
цілому. Це потребує поглибленого вивчення сучасних
методів управління, зокрема, логістики, яка базується
на традиційних підходах і є рушійним елементом управ
ління виробництвом і процесами обігу ресурсів. Незва
жаючи на значні успіхи, досягнуті у сфері логістики,
погляди вчених щодо тлумачення цього поняття досить
різняться, що й визначає актуальність цього досліджен
ня. На сучасному етапі розвитку інформаційної еконо
міки відбувається постійне ускладнення системи управ
ління підприємством, що характеризується ущільненням
взаємозв'язків між всіма сферами управління. Саме тому
зараз набули актуальності процеси удосконалення ло
гістичної діяльності.
Як засвідчує практика, підприємства, які викорис
товують принципи логістичного управління, забезпечу
ють високу конкурентоздатність своєї продукції і по
слуг за рахунок оптимізації витрат, пов'язаних з вироб
ництвом і реалізацією товарів, прискоренням оборот
ності обігового капіталу, найбільш повного задоволен
ня споживачів у якісних товарах та сервісі. Такий ефект
досягається шляхом значного скорочення запасів мате
ріальних ресурсів і готової продукції у сферах вироб
ництва, постачання і збуту, скорочення тривалості ви
робничого циклу і циклу виконання замовлень клієнтів,
упровадження гнучких автоматизованих і роботизова
них виробництв, що дозволяють швидко переходити на
випуск нових видів продукції, створення дистрибутив
них каналів збуту тощо.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемам застосування логістики та логістично
го підходу щодо управління логістичною діяльністю
підприємств присвячені роботи багатьох вчених, серед
яких: Міротін Л.Б., Сергеєв В.І., Крикавський Є.В., Чух
рай Н.І., Балабанова Л.В., Гаджинський А.М., Мізюк Б.М.,
Пономарьова Ю.В., Москвітіна Т.Д. та ін. Але зали
шається чимало питань щодо формування логістичної
діяльності підприємства, які потребують подальших
дослідженнь.
ЦІЛЛІ СТАТТІ
Метою статті є визначення теоретичних аспектів
поняття "логістична діяльність" підприємства. У науко
вих працях як вітчизняних, так і зарубіжних вчених
відсутнє чітке визначення поняття "логістична діяль
ність" підприємства, тому це питання вимагає більш де
тального аналізу. Логістична діяльність підприємства
охоплює три основних етапи: закупівля, виробництво та
збут. Також виявити недоліки у організації логістичної
діяльності підприємства та розробити заходи щодо її
удосконалення.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розвиток в Україні ринкових відносин потребує
корінних змін в управлінні виробничою діяльністю
підприємства. Для практичного втілення ринкових
відносин у життя традиційні системи організації й уп
равління виробництвом, як показала практика, неефек
тивні. Вихід з цього становища у теперішніх умовах —
переорієнтація підприємницької діяльності на задово
лення попиту споживачів, тобто розвиток маркетин
гу, як найефективнішого механізму ринкових відносин.
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Рік

Період

Причина виникнення

1971–1979 рр.

зміни пріоритетів
концепції
і

Критична ситуація із забезпеченням енергоносіями
сприяла появі “ланцюгової реакції” усіляких
дефіцитів, яка спричиняла стагфляції й
безпрецедентно високий рівень безробіття.
Економічна криза посилювалася екологічною кризою,
у зв’язку з цим увага, керівників підприємств у сфері
логістики змістилася, насамперед, на вирішення
проблем скорочення втрат енергоносіїв при
транспортуванні, зберіганні та постачанні. Стали
розроблятися тільки оперативні плани закупівель для
виробництва продукції, що усуває товарний дефіцит

1980–1985 рр.

значних технікотехнологічних змін

Автомобілізація й модернізація транспорту, поява персональних комп’ютерів, удосконалення засобів зв’язку

1986 – теперішній час

подальшої інтеграції
логістики

Подальша інтеграція логістики пов’язана з тим, що: по-перше,
логістичний процес сприяє автоматизації вантажнорозвантажувальних і транспортно-складських робіт; по-друге,
логістична система має потужний потенціал субоптимізації
матеріального потоку; по-третє, логістична система
забезпечує надійний і однорідний контроль над кожною
логістичною операцією з метою їх просторово-часової
синхронізації; по-четверте, логістична система узгоджує
інтереси постачальника й споживача; по-п’яте, логістична
система дає змогу впроваджувати будь-які новаторські,
нетрадиційні рішення

Рис. 1. Еволюція поняття "логістика"

Діяльність у сфері логістики різноманітна. Вона вклю
чає в себе управління транспортом, складським госпо
дарством, запасами, кадрами, організацію інформа
ційних систем, комерційну діяльність та ін. Новизна ло
гістичного підходу полягає у взаємозв'язку цих гармо
нічно організованих, легко керованих та високоефек
тивних сфер діяльності.
Ефективність господарської діяльності торговель
них підприємств залежить від усього спектру показників
логістики поставок: від надійності до ціни одиниці ма
теріального ресурсу. Економічна ефективність оптово
торгівельного підприємства залежить від управлінських
рішень у системі закупівля — транспортування — по
ставки.
Походження терміна "логістика" та його значення
не мають однозначного трактування у вітчизняній і за
рубіжній літературі. Аналіз літературних джерел за
свідчує щонайменше три основні напрями його викори
стання: математика, військова справа, економіка.
Більшість дослідників сходиться на тому, що слово по
ходить зі Стародавньої Греції, де логістика (від грец.
Logіstіke) — "рахункове мистецтво" або "мислення, роз
рахунок, доцільність". Еволюцію поняття "логістика"
наведено на рисунку 1.
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Аналізуючи рисунок 1, можна стверджувати, що
трактування поняття "логістика" не має єдиного
підходу, що обумовлено такими причинами: історич
но невеликим часовим періодом застосування логісти
ки у сфері економіки; наявністю значної кількості
функціональних і ресурсних напрямів у логістиці;
міждисциплінарним характером логістики та по
єднанням у ній економічних й інженернотехнічних
дисциплін; використання у професійній мові логісти
ки великої кількості термінів з різних галузей знань;
нечітким розумінням і перекладом термінів логісти
ки в різних країнах; існуванням у світі різних націо
нальних шкіл і т.д.
Як зазначає І.М. Карп, "…логістика промислових
підприємств набула широкого розвитку в країнах з рин
ковою економікою. Сьогодні вона є одним із дієвих та
ефективних інструментів підвищення конкурентоспро
можності підприємств, оскільки дозволяє оптимізува
ти матеріальні, фінансові та інформаційні потоки, вит
рати на їх забезпечення" [10, с. 113].
До цілей логістики можуть бути віднесені такі:
— своєчасне постачання відповідної кількості,
якості, асортименту вантажів до місця їх споживання;
— управління запасами ресурсів;
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— узгодження політики розподілу з політикою ви
робництва продукції;
— формування оптимальних розмірів партій поста
вок та переробки;
— якісне виконання всіх замовлень у встановлені
строки тощо.
Метою логістичної системи на підприємстві є забез
печення наявності необхідного товару в необхідній
кількості і асортименті, заданої якості, в потрібному місці
й у потрібний час, у максимально можливому ступені
підготовлених до виробничого процесу або особистому
споживанню при заданому рівні логістичних витрат. Для
виявлення тісноти зв'язку між обсягом транспортних
перевезень підприємства та відібраних в результаті логі
чного аналізу незалежних змінних скористаємося мето
дом кореляційнорегресійного аналізу (далі — КРА).
Відібрані фактори: X1 — продуктивність праці робітників
транспортного господарства, Х2 — коефіцієнт вантажо
підйомності; Х3 — витрати на 1 грн вантажоперевезень,
грн; Х4 — коефіцієнт використання робітників за квалі
фікацією; Х5 — коефіцієнт випуску рухомого складу на
лінію; Х6 — коефіцієнт використання пробігу.
Як показує практика, в середньому, окупність про
екту автоматизації по впровадженню системи "Галак
тика ERP" на великому підприємстві відбувається за 12—
18 місяців, а на середньому — за 6—8 місяців. При цьо
му головними критеріями успішності/неуспішності вва
жаються автоматизація основних бізнеспроцесів за
мовника (досягнення поставлених цілей), виконання
запланованих термінів реалізації і бюджету проекту.
Так, 95%, реалізованих корпорацією "Галактика" або її
партнерами, відносяться до числа успішних: впровад
ження системи було проведено у встановлений термін з
обговореним бюджетом. Впровадження ERP — систе
ми "Галактика" на підприємствах дозволяє: скоротити
термін оборотності оборотних коштів на 12—25 %; зни
зити рівень неліквідних запасів на складі на 20—40%;
знизити витрати на матеріали — у середньому на 5% і
більше; поліпшити якість сервісу продажів — у серед
ньому на 35—40 % і більше; підвищити оперативність у
роботі бухгалтерськофінансових служб — у середнь
ому знизити дебіторську заборгованість на 18% і більше;
загальне зниження витрат — до 20% від річного оборо
ту підприємства.
Діяльність підприємства як логістичної системи, тоб
то такої, що підлягає логістичному управлінню, може
бути подана за фазовим поділом трьома блоками [7]: ло
гістика постачання, під якою розуміють комплексне пла
нування, управління та фізичне опрацювання потоку ма
теріалів, сировини, комплектуючих та відповідного
інформаційного потоку від їх переміщення від постачаль
ників до початкового виробничого складування; логісти
ка виробництва, яка містить управління процесами від
початку виробництва до передавання продукції у сферу
збуту; логістика збуту охоплює управління переміщен
ням готових виробів до замовника. Відмінною рисою ло
гістичного управління є системний, цілісний підхід до
організації та здійснення переміщень виробничого скла
дування; логістика виробництва, яка містить управління
процесами від початку виробництва до передавання про
дукції у сферу збуту; логістика збуту охоплює управлін
ня переміщенням готових виробів до замовника. вироб
ничого складування; логістика виробництва, яка містить
управління процесами від початку виробництва до пере
давання продукції у сферу збуту; логістика збуту охоп
лює управління переміщенням готових виробів до замов
ника. Відмінною рисою логістичного управління є сис
темний, цілісний підхід до організації та здійснення пе
реміщень матеріалів і готових виробів на всьому шляху
від виготовлення до кінцевого споживання. Логістичний
підхід надає можливість розглядати рух вантажу від
постачальника до споживача як систему, що становить
поєднання взаємодіючих логістичних ланцюгів. Логістич
не управління здійснюється на основі загальних прин
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ципів управління з урахуванням специфіки логістичної
діяльності. Серед принципів логістичного управління
можна виокремити такі [5]: системність і комплексність,
які полягають в управлінні всіма потоковими процесами
у взаємодії та узгодженні окремих етапів бізнеспроцесів
з метою оптимізації всієї логістичної системи; узгоджен
ня критеріїв оцінки ефективності функціонування окре
мих ланок логістичного ланцюга на мікро і макрологі
стичному рівнях; організацію обліку витрат на управлін
ня матеріальними й пов'язаними з ними інформаційни
ми, фінансовими та сервісними потоками вздовж усього
логістичного ланцюга; активніше використання інформа
ційних технологій та сучасних методів моделювання в
управлінні логістичними системами та ін.
ВИСНОВКИ
Таким чином, проведене дослідження дозволяє
дійти висновку, що логістична діяльність підприємства
як діяльність, пов'язана з управлінням організацією про
цесів матеріальнотехнічного постачання виробництва,
складування, транспортування та збуту сировини й го
тової продукції займає одне з провідних місць у системі
внутрішніх чинників маркетингу, виступає об'єктом до
слідження в структурі управління маркетингу, а також є
головною складовою удосконалення логістичної діяль
ності на підприємства. Тому недосконала організація
логістичної діяльності може призвести не лише до про
блем, пов'язаних з процесами постачання сировини та
збуту готової продукції, а й виконання плану маркетин
гової діяльності підприємства в цілому. Запропоновані
авторами вектори посилення координації між виробни
чими підрозділами, створення інформаційної інфраст
руктури підприємства, упровадження загальних систем
контролю за логістичною діяльністю та використання
автоматизованих систем управління дозволять промис
ловим підприємствам підвищити ефективність управ
ління логістичною діяльністю та мінімізувати витрати.
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DETERMINATION OF THE MAIN TENDENCIES OF FUNCTIONING OF THE YOUTH LABOR MARKET

Статтю присвячено статистичному вивченню основних тенденцій функціонування молодіжного ринку
праці України за 2006—2016 роки. Визначено сутність молодіжного ринку праці. Проаналізовано сучасні тенL
денції економічно активної, зайнятості та безробіття молоді за допомогою абсолютних, відносних та середніх
величин динаміки. Здійснено аналіз структури економічно активної молоді, в тому числі оцінено вплив зайняL
тої та безробітної молоді на неї. Проаналізовано питому вагу зайнятої молоді на ринку праці України за доL
сліджуваний період. Надано характеристику сучасних рівнів зайнятості та безробіття молоді віком від 15 до
24 років в Україні та здійснене міжнародне зіставлення з країнами Європейського Союзу у 2006—2016 рр. НаL
дано характеристику сучасного молодіжного безробіття та рівня працевлаштування в Україні. Розглянуто акL
туальні проблеми безробіття серед молоді.
The article is devoted to the statistical study of the main tendencies of functioning of the youth labor market in
Ukraine in 2006—2016 years. The essence of the youth labor market is determined. The modern tendencies of
economically active, employed and unemployed youth are analyzed using absolute, relative and average values of
dynamics. An analysis of the structure of economically active young people, including the impact of the employed
and unemployed youth on it has been outlined. The specific weight of the employed youth on the labor market of
Ukraine for the study period was analyzed. The characteristics of the current levels of employment and unemployment
of young people aged 15—24 years in Ukraine are presented and internationally compared with the countries of the
European Union in 2006 and 2016. The characteristic of modern youth unemployment and level of employment in
Ukraine are given. The urgent problems of unemployment among young people are considered.
Ключові слова: ринок праці, економічна активність, зайнятість, безробіття, молодь, молодіжний ринок праці.
Key words: labor market, economic activity, employment, unemployment, youth, youth labor market.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Безробіття та зайнятість молоді є одними з найваж
ливіших соціальноекономічних проблем світу та Украї
ни зокрема. Зайнятість молоді відбиває досягнутий
рівень економічного розвитку, внесок живої праці в до
сягнення виробництва. Соціальна сутність зайнятості
відображає потребу людини в самовираженні, а також
задоволення матеріальних потреб через доходи, які осо
ба отримує за свою працю. Надмірне безробіття молоді
має негативний вплив як на економіку країни, так і на
суспільство загалом. Саме тому вивчення цього питан
ня на сьогодні є надзвичайно актуальним.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню показників молодіжного ринку праці
присвячено роботи багатьох вітчизняних науковців, на
приклад, З. Бараник, Д. Богині, М. Бойко, О. Грішнової,
Р. Ковтуна, Е. Лібанової, Г. Лук'яненко, В. Федоренко.
Віддаючи належне цінності попередніх наукових здо
бутків дослідників, вважаємо за необхідне провести
дослідження динаміки змін основних показників роз
витку молодіжного ринку праці за останні роки.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проаналізувати сучасний стан, структуру та тен
денції розвитку молодіжного ринку праці.

підприємців, організацій та молоді, що включається в
трудову діяльність у віці від 15 до 35 років.
З 2006—2016 рр. чисельність економічно активної
молоді скоротилася на 2111,5 тис осіб (з 8662,4 тис. осіб
до 6550,9 тис. осіб відповідно). Найбільший спад чисель
ності економічно активної молоді спостерігався в 2015
році порівняно з 2014 роком — на 865,5 тис. осіб, який
відбувався, в основному, за рахунок скорочення як чи
сельності зайнятої молоді — на 132,2 тис. осіб, так і чи
сельності безробітної — на 733,2 тис. осіб (табл. 1).
В абсолютному виражені найбільша чисельність еко
номічно активної молоді за десять років спостерігалась
у 2007 року — 8 744,9 тис. осіб , у той час як у 2016 року
було зафіксовано лише 6 550,9 тис. осіб, що на 25,0%
менше (табл. 2).
За даними таблиці 2 у 2009 році порівняно з 2008 ро
ком спостерігалося найвище значення 1 % приросту чи
сельності економічно активної молоді — 88,2 тис. осіб. У
цілому за досліджуваний період, чисельність економічно
активної молоді скоротилася на 2,1 млн осіб або на 24,4%.
Середньорічна швидкість динаміки визначається за
допомогою [1; 2]:
— середнього абсолютного приросту (зменшення):
n

∑ Δt

yn − y0 t =1
=
(1),
n
n
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
де Δt — ланцюгові абсолютні прирости;
n — їх кількість;
Молодіжний ринок праці, з одного боку, представляє
— середнього темпу зростання (зменшення), який
собою специфічний сегмент ринку праці, з іншого — є
системою соціальноекономічних відносин держави, обчислюється за формулою середньої геометричної:
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Таблиця 1. Динаміка чисельності економічно активної молоді віком до 35 років в Україні за 2006—2016 рр., тис. осіб
Роки
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

У тому числі:

Чисельність економічно активної молоді

зайнятої

8 662,4
8 744,9
8 821,4
8 584,3
8 001,9
8425,9
8387,2
7 826,2
7 654,6
6 789,1
6 550,9

7832,4
7986,7
8047,5
7531,6
7070,3
7458,3
7473,1
7018,5
6621,1
5887,9
5690,4

безробітної
830,0
758,2
773,9
1052,7
931,6
967,6
914,1
807,7
1033,5
901,2
860,5

Джерело: складено автором за даними [3, 4].
Таблиця 2. Динаміки чисельності економічної активності молоді в Україні за 2006—2016 рр.
Абсолютний приріст,
тис. осіб

Роки
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Коефіцієнт зростання,
рази

Темп приросту, %

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

ланцюговий

базисний

82,5
76,5
-237,1
-582,4
424,0
-38,7
-561,0
-171,6
-865,5
-238,2

82,5
159,0
-78,1
-660,5
-236,5
-275,2
-836,2
-1007,8
-1873,3
-2111,5

1,010
1,009
0,973
0,932
1,053
0,995
0,933
0,978
0,887
0,965

1,010
1,018
0,991
0,924
0,973
0,968
0,903
0,884
0,784
0,756

1,0
0,9
-2,7
-6,8
5,3
-0,5
-6,7
-2,2
-11,3
-3,5

1,0
1,8
-0,9
-7,6
-2,7
-3,2
-9,7
-11,6
-21,6
-24,4

Абсолютне
значення 1%
приросту, тис.
осіб
86,6
87,4
88,2
85,8
80,0
84,3
83,9
78,3
76,5
67,9

Джерело: складено автором за даними [3; 4].

За досліджуваний період чисельність зайнятої мо
лоді
в Україні скоротилася на 2142 тис. осіб. За 2006—
k = k 1 , k 2 ... k n = n ∏ k t
(2),
2008 роки чисельність зайнятої молоді зросла на 215,1 тис.
t =1
осіб, після чого мала тенденцію до скорочення, крім
де kt — ланцюгові темпи;
2011 року, де чисельність зросла на 5,5% порівняно з
зростання, n — їх кількість.
2010 роком та у 2012 році порівняно з 2011 роком на
У середньому з 2006—2016 рр. чисельність економі 14,8 тис. осіб (табл. 3).
чно активної молоді щорічно скоротилась на 211,2 тис.
У середньому з 2006—2016 рр. чисельність зайнятої
осіб або на 2.8%.
молоді щорічно скоротилась на 21,4 тис. осіб або на
З метою оцінки змін швидкості динаміки на різних 3,1%. Найбільш суттєвим значенням 1% приросту (ско
етапах розвитку використовують показники порівнян рочення) спостерігалось у 2009 році порівняно з 2010
ня інтенсивності динаміки, яке базується на співвідно роком і становило 80,5 тис. осіб.
шенні односпрямованих характеристик швидкості роз
Аналіз чисельності зайнятості свідчить про те, що
витку процесів:
молодь у цілому затребувана на ринку праці. Питома
Абсолютне прискорення (уповільнення) визначаєть вага молоді в загальній чисельності зайнятих (за мето
ся як різниця між абсолютними приростами:
дологією МОП) становила у 2016 році 35,0%. Найвище
(3).
∇ t = Δ t − Δ t −1
значення показника зафіксовано у 2008 році (38,4%), що
Значення ∇ t > 0 свідчить про прискорення, ∇ t < 0 — на 3,4 п. п. більший ніж у 2016 році. Починаючи з 2009
про уповільнення;
до 2014 року частка зайнятої молоді щорічно скорчуєть
Відносне прискорення (уповільнення) — визначаєть ся в середньому на 1,15 п. п., це пояснюється розгор
ся співвідношенням відповідних абсолютних приростів: танням світової фінансової кризи (рис. 1).
(4).
k∇ = Δt : Δt −1
В умовах ринкової економіки поширюється нефор
Значення k ∇ > 1 свідчить про прискорення, k ∇ < 1 — мальна зайнятість населення, яка охоплює всі нефор
про уповільнення.
мальні робочі місця як у неформальному, так і офіцій
ному (формальному)
Таблиця 3. Динаміка чисельності зайнятої молоді в Україні за 2006—2016 рр.
секторах економіки.
У 2016 р. кількість
Абсолютний приріст,
Коефіцієнт зростання,
Абсолютне значення
Темп приросту, %
неформально зайня
тис. осіб
рази
1% приросту, тис.
Роки
того населення змен
осіб
ланцюговий
базисний
ланцюговий
базисний
ланцюговий
базисний
2007
154,3
154,3
1,020
1,020
2,0
2,0
78,3
шилась на 342,1 тис.
2008
60,8
215,1
1,008
1,027
0,8
2,7
79,9
осіб порівняно з попе
2009
-515,9
-300,8
0,936
0,962
-6,4
-3,8
80,5
реднім роком та стано
2010
-461,3
-762,1
0,939
0,903
-6,1
-9,7
75,3
вила 4,0 млн осіб, або
2011
388,0
-374,1
1,055
0,952
5,5
-4,8
70,7
24,3% від чисельності
2012
14,8
-359,3
1,002
0,954
0,2
-4,6
74,6
усього зайнятого насе
2013
-454,6
-813,9
0,939
0,896
-6,1
-10,4
74,7
лення, з них 1502,7 тис.
2014
-397,4
-1 211,3
0,943
0,845
-5,7
-15,5
70,2
осіб віком до 35 років
2015
-733,2
-1 944,5
0,889
0,752
-11,1
-24,8
66,2
(9,2% чисельності усь
2016
-197,5
-2 142,0
0,966
0,727
-3,4
-27,3
58,9
ого зайнятого насе
Джерело: складено автором за даними [3; 4].
лення).
−

n

n
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У 2016 р. серед неформально зайнятого
населення дві третини (66,2%) складали осо
би, які мали професійнотехнічну та повну
37,8
38,0
загальну середню освіту, а серед офіційно
37,3
зайнятого населення переважали особи з ви
36,9
36,7 36,7
щою освітою (уключаючи повну, базову та
37,0
36,6
36,3
неповну вищу освіту) — 61,2%.
Неформально зайнятими є переважно
35,8
36,0
особи з невисоким рівнем освіти та ті, хто
35,0 займається фізичною або некваліфікованою
працею. Зокрема частка неформально зай
35,0
нятого населення серед працівників найпро
стіших професій була значно вищою, ніж се
34,0
ред офіційно зайнятого населення (49,0%
проти 9,2%).
Сільське, лісове та рибне господарства
33,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 є основним видом діяльності неформаль
но зайнятого населення (40,8%). Іншими
Рис. 1. Динаміка питомої ваги зайнятої молоді на ринку праці України поширеними видами економічної діяль
ності населення цієї категорії є оптова та
за 2006—2016 рр., у відсотках
роздрібна торгівля (20,9%) та будівницт
Джерело: складено автором за даними [3; 4].
во (15,5%).
Серед чоловіків частка працюючих у секторі са
Небажання роботодавців офіційно працевлашто
мостійної зайнятості більша, ніж серед жінок — 50,9% вувати молодь є основною причиною тіньової зайня
проти 22,1%, а в сільській місцевості значно більша, тості молоді, що пов'язано з недостатнім контролем
ніж у міських поселеннях — відповідно 41,8% та держави за виконанням роботодавцями своїх обо
19,4%.
в'язків.
Найбільшого розповсюдження неформальна зайня
Порівняємо рівень зайнятості молоді у віковій групі
тість отримала серед уразливих категорій працівників — до 25ти років серед 28 країн Європейського Союзу та
молоді у віці 15—24 роки.
України. За досліджуваний період рівень зайнятості мо
За даними ДССУ неформальні трудові відносини лоді віком 15—24 роки (за методологією МОП) в Ук
переважали у секторі самостійної зайнятості, де частка раїні знизився на 8 п. п., а в середньому по ЄС на 4 п. п. У
населення, яке працювало на неформальних робочих 2006 році Україна за рівнем зайнятості посідала 14 місце
місцях, становила 74,3%, а серед працюючих за наймом та серед 27 країн ЄС, що на 4 сходинки вище ніж у 2016 році
ких осіб було 15,1%. При цьому впродовж 2006—2016 рр. (рис. 2).
у структурі зайнятого населення відбулися зміни у ста
За даними Державної служби статистики України
тусі зайнятості серед формально та неформально пря та Євростату у 2016 році наша держава посідала 18 місце
цюючих. Так, у 2016 р., порівняно з 2015 р., спостеріга серед країн Європейського Союзу за рівнем зайнятості
лося зростання частки працюючих за наймом серед офі молоді. Україна на 20 % відстає від сукупного значення
ційно зайнятого населення (84,9% проти 82,7%) та відпо цього показника по 28 країнах Європейського Союзу
відно скорочення працюючих не за наймом (25,7% про (рис. 3).
ти 26,8%). Водночас зворотні процеси відбулися серед
За даними Державної служби статистики України,
неформально зайнятого населення.
з початку світової фінансової кризи у 2008 р., як бачи
39,0

38,2

70

38,4

66 65

60

54 54

50

50
44 43 42
40

40

37 37 36 36 35 35

30

32 30
28 28 26 26
24 24 24 24 23 23 22

20

Рис. 2. Рівень зайнятості молоді віком 15—24 роки (за методологією МОП)
у країнах ЄС та в Україні за станом на 2006 рік (%)
Джерело: складено автором за даними [3; 4].
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Рис. 3. Рівень зайнятості молоді віком 15—24 роки (за методологією МОП) у країнах ЄС та в Україні
за станом на 2016 рік (%)
Джерело: складено автором за даними [3; 4].
Таблиця 4. Динаміка чисельності безробітної молоді в Україні за 2006—2016 рр.
Абсолютний приріст, тис. осіб
Роки

ланцюговий

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Коефіцієнт зростання, рази

базисний

-71,8
15,7
278,8
-121,1
36,0
-53,5
-106,4
225,8
-132,3
-40,7

ланцюговий

-71,8
-56,1
222,7
101,6
137,6
84,1
-22,3
203,5
71,2
30,5

Темп приросту, %

базисний

0,913
1,021
1,360
0,885
1,039
0,945
0,884
1,280
0,872
0,955

ланцюговий

0,913
0,932
1,268
1,122
1,166
1,101
0,973
1,245
1,086
1,037

Абсолютне
значення 1%
приросту,
тис. осіб
8,3
7,6
7,7
10,5
9,3
9,7
9,1
8,1
10,3
9,0

базисний

-8,7
2,1
36,0
-11,5
3,9
-5,5
-11,6
28,0
-12,8
-4,5

-8,7
-6,8
26,8
12,2
16,6
10,1
-2,7
24,5
8,6
3,7

Джерело: складено автором за даними [3; 4].

мо з рисунка 3, таблиці 4, чисельність безробітних в Ук
раїні у 2009 р. порівнюючи з 2008 р. зросла в усіх трьох
представлених вікових групах.
За 2006—2016 роки чисельність безробітної молоді
зросла на 3,7%, що в абсолютному вираженні становить
30,5 тис. осіб. Найбільш суттєве значення 1% приросту чи
800

сельності безробітної молоді спостерігалися у 2010 ро
ці порівняно з 2009 роком та у 2015 році порівняно з
2014 роком і становили 10,5 тис. осіб та 10,3 тис. осіб
відповідно. За досліджуваний період чисельність безро
бітної молоді щорічно скорочувалась в середньому на
305 осіб або на 0,4%.

706

700
600
500
400

510
409

448

434

388

305
212
187

200

206
191

195176

452

417
357

339

300

486

435

419

203
151

238

281
217

275
207

298
199

263

320
262

361
286
254

341
284
236

188

100
0
2000

2005

2006

2007

2008

2009
15-24

2010
25-29

2011

2012

2013

2014

2015

2016

30-34

Рис. 4. Динаміка чисельності безробітної молоді на ринку праці України за 2006—2016 рр., тис. осіб
Джерело: складено автором за даними [3; 4].
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Рис. 5. Динаміка рівня безробіття на молодіжному ринку праці України за 2006—2016 рр., у відсотках
Джерело: складено автором за даними [3; 4].

За останні чотири роки у групі 15—24річних част
ка безробітних зросла на 21,5%, у групі 25—29 років —
на 50%; і у групі 30—34 роки — на 57,4% Найскладні
шим був 2009 рік, за який чисельність безробітних на мо
лодіжному ринку праці зросла в усіх вікових групах. У
наступному 2010 році спостерігалося синхронне змен
шення частки безробітних в усіх вікових групах. До 2014 ро
ку тенденція отримала стійкий розвиток лише для най
старшої вікової групи (рис. 4). У першій та другій віко
вих групах вона мала нестійкий маятниковий характер,
що підтверджує думку про переважання на вітчизняно
му ринку праці внутрішнього саморегулювання над
зовнішнім регулюванням. У 2014 році спостерігалося
зростання чисельності безробітної молоді на 28%, що
пояснюється новими економічною та соціальною кри
зами в Україні.
Зміна рівня безробіття за останні років свідчить, що
у 2016 році значення цього показника досягло найви
щої позначки. Так, чисельність економічно активної
молоді в Україні зменшується, а безробітної, навпаки,
зростає (рис. 5).
Порівнюючи рівні безробіття молоді в Україні з
відповідним показником у країнах ЄС (за методологією
35
30

30

27

25

25

20

МОП), на перший погляд, ситуація на вітчизняному рин
ку праці не критична. Але якщо ж звернути увагу на дані,
котрі публікує Міжнародна організація праці (МОП),
то можна побачити, що половина безробітних у світі —
це люди у віці до 24 років.
За останнє десятиліття рівень безробіття серед моло
ді різко збільшився і досяг рекордного рівня у 2016 р.,
що становить понад 12,5% (в абсолютному вираженні
— 88 млн осіб). Згідно з прогнозами фахівців рівень без
робіття молоді продовжить зростати, так в 2018 року
досягне позначки майже в 13% [4]. Таким чином, резуль
тати проведеного статистичного аналізу дають зрозу
міти, що значну частину безробітних як у світі, так і в
Україні складає молодь у віці 15—24 років.
За десять років рівень безробіття молоді віком 15—
24 роки (за методологією МОП) у країнах ЄС зріс на
5 п. п., а в Україні — на 6 п. п. (рис. 6, 7). Серед 27 країн
ЄС у 2006 році максимальний рівень безробіття молоді
зафіксований в Польщі 30%, а найменший — Нідерлан
дах 7%. У 2016 році ситуація на молодіжному ринку
праці країн ЄС суттєво змінилася і максимальний рівень
безробіття молоді відповідного віку зріс на 17 п. п. (так
у Греції рівень безробіття молоді виріс з 25% до 47%).
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Рис. 6. Рівень безробіття молоді віком 15—24 роки (за методологією МОП) у країнах ЄС та в Україні за 2006 рік
(за методологією МОП), у відсотках
Джерело: складено автором за даними [3; 4].
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Рис. 7. Рівень безробіття молоді віком 15—24 роки (за методологією МОП) у країнах ЄС та в Україні за 2016 рік
(за методологією МОП), у відсотках
Джерело: складено автором за даними [3; 4].

У 2016 році в Україні на 4 п. п. середній рівень без
робіття серед молоді віком до 25 років ніж в країнах
Євросоюзу ( 23% та 19% відповідно) та посідала місце
поряд з Францією (25%), Словаччиною (22%) та Руму
нією (21%). Найнижчий рівень безробіття серед молоді
спостерігався у Німеччині (7%), що у більше ніж у три
рази перевищує рівень безробіття серед молоді в Україні
та у 2,7 рази значення середнього показника у 28 країн
Євросоюзу. Найвищі значення показника зафіксовані у
Греції та Іспанії (47% та 44% відповідно), що пояснюєть
ся економічними кризами в цих країнах.
За сприяння державної служби зайнятості у 2016 р.
було працевлаштовано 409,0 тис. осіб з них 37,4% мо
лоді. Серед безробітних у віці до 35 років, зареєстрова
них у державній службі зайнятості, які мали професій
ний досвід: 22% раніше працювали в оптовій та роз
дрібній торгівлі та ремонті автотранспортних засобів;
кожен п'ятий у сфері державного управління й оборо
ни, обов'язкового соціального страхування; 13% — у
переробній промисловості; 10% — у сільському, лісо
вому та рибному господарстві.
Для молоді, яка звертається до державної служби
зайнятості, здійснюються заходи сприяння зайнятості
населення: надання інформаційних, консультаційних та
профорієнтаційних послуг; створення банку вакансій та
пошук підходящої роботи; сприяння в працевлаштуванні
громадян, у тому числі шляхом організації підприєм
ницької діяльності; організація професійної підготов
ки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробіт
них; організація і фінансування громадських робіт; вип
лата допомоги по безробіттю.
За сприянням державної служби зайнятості у січні —
липні 2016 року знайшли роботу 177,9 тис. молодих гро
мадян, зокрема кожен другий з них був працевлаштова
ний оперативно до набуття статусу безробітного [3; 4].
З метою професійного самовизначення, підвищен
ня якості та конкурентоспроможності національних
кадрів, збалансування ринку праці та ринку освітніх
послуг, профілактики безробіття, державна служба зай
нятості надає профінформаційні та профконсультаційні
послуги. Профорієнтаційними послугами охоплено
346,5 тис. безробітних з числа молоді та 518,5 тис. осіб,
які навчаються в різних навчальних закладах [3; 4].
З метою максимального наближення професійних
навичок громадян, що шукають роботу до потреб робо
тодавців, розширення їх компетенцій та підвищення
конкурентості, державною службою зайнятості протя
гом січня — липня 2016 року здійснено професійне на
вчання на замовлення роботодавців 39,3 тис. безробіт

www.economy.in.ua

них, у віці до 35 років. Протягом січня — липня 2016 року
до громадських та інших робіт тимчасового характеру
було залучено 44,0 тис. осіб [3; 4].
ВИСНОВКИ
Проведене дослідження дає можливість стверджу
вати, що одним із найважливіших показників функціо
нування молодіжного ринку праці є показник еконо
мічної активності молоді, який об'єктивно відображає
соціальноекономічний стан суспільства та використо
вується для розробки соціальних програм та коригуван
ня всієї соціальної політики держави щодо працевлаш
тування молоді. Аналізуючи тенденції на молодіжному
ринку праці, які мали місце в 2006—2016 роках, слід
відзначити, що його стан, безперечно, залежить від за
гальної економічної та політичної ситуації в Україні.
З метою всебічного аналізу функціонування моло
діжного ринку праці слід застосувати методи статистич
них рівнянь залежностей та регресійних рівнянь тренду
щодо виявлення основного напрямку розвитку моло
діжного безробіття та обгрунтування очікуваних його
рівнів на найближчу перспективу.
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THE SYSTEM OF STATISTICAL INDICATORS OF THE INTENSITY OF ECONOMIC ACTIVITY
OF THE POPULATION WITH DIFFERENT LEVELS OF EDUCATION

У статті запропоновано систему статистичних показників інтенсивності економічної активності наL
селення всіх рівнів освіти, що дозволяє розширити і поглибити аналітичні можливості статистичного
аналізу щодо раціонального співвідношення між обсягами наданих освітніх послуг і економічно активL
ними на ринку праці. Здійснено оцінювання співвідношення між пропозицією на ринку освітніх послуг
та попитом на ринку праці (окремих професій із загальною середньою, професійноLтехічною та вищою
освітою та економічної активності освіченого населення в країні та в регіональному розрізі. Проведено
групування регіонів України за економічною активністю населення з різними рівнями освіти. Доведено
необхідність удосконалення системи статистичних показників функціонування ринку освітніх послуг.
The article offers the system of statistical indicators of the intensity of economic activity of the population
with all levels of education, which allows to broaden and deepen analytical possibilities of statistical analysis
regarding the rational relation between the volumes of provided educational services and economically active
on the labor market. The estimation of the correlation between the supply on the market of educational services
and demand on the labor . The grouping of the regions of Ukraine according to the economic activity of the
population with different educational levels has been carried out. The necessity of improving the system of
statistical indicators of functioning of the educational services market is proved.
Ключові слова: ринок освітніх послуг, статистичний аналіз, інтенсивність, система показників, еконо
мічна активність, співвідношення, попит, пропозиція.
Key words: market of educational services, statistical analysis, intensity, system of indicators, economic activity,
correlation, demand, supply.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні ринок освітніх послуг України функціонує
самостійно, майже не співпрацюючи із ринком праці.
Незначна частка країн світу здійснює оцінювання фун
кціонування ринку освітніх послуг, яке повною мірою
вимірює рівень освіченості населення та ілюструє реаль
ну ситуацію на ринку, його відповідність потребам рин
ку праці та економіки країни. В Україні гострою про
блемою є наявність чітко вираженої невідповідності між
наявними опосередкованими даними та реальними да
ними, що відображають ситуацію на ринку освітніх по
слуг [1].
Задля відображення процесів і явищ, що відбувають
ся на ринку освітніх послуг, а також для їх кількісного
та якісного аналізу використовують відповідні системи
статистичних показників. Динамічний розвиток усіх
сфер діяльності людини, трансформація економік, зміна
рушійних сил виробництва зумовлюють потребу у по
стійному вдосконаленню існуючих методик та розробці
нових статистичних показників.

ного співвідношення присвячені праці багатьох віт
чизняних та зарубіжних вчених, як: Л. Антошкіної,
З. Бараник, С. Бандура, В. Боброва, Д. Богині, Т. Боголіб,
І. Гнибіденка, Т. Оболенської, Н. Парфенцевої, А. Пан
крухіна, Н. Стеблюк, О.А. Кратта, В. Гейла, Р. Девіса та
ін.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є вдосконалення наукових підходів
оцінювання інтенсивності економічної активності насе
лення на ринку освітніх послуг.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Головне призначення коефіцієнтів інтенсивності
економічної активності за освітніми рівнями полягає в
якісній характеристиці соціальних процесів населення.
Визначення цих коефіцієнтів дає можливість привести
різні в часі та просторі величини до однієї основи. Ав
тором пропонується система статистичних показників
інтенсивності економічної активності населення всіх
рівнів освіти. За допомогою сформованих статистичних
АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
показників інтенсивності оцінюють напруженість,
Питанню визначення попиту та пропозиції на рин рівень і силу трудової активності населення, що мають
ку освітніх послуг, а також встановленню їх раціональ різний освітній рівень [3]. Розраховують коефіцієнти
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інтенсивності відношенням чи
сельності економічно активного,
зайнятого та безробітного насе
лення (новоутворених соціальних
сукупностей) до чисельності насе
лення різних освтніх рівнів(від
початкової загальної до повної
вищої). Основним призначенням
сформованої системи коефіці
єнтів інтенсивності економічної
активності населення за освітніми
рівнями є якісна характеристика
соціальних процесів населення на
ринку праці, що дозволяє оцінити
інтенсивність трудової активності
населення, що здобули відповід
ний освітній рівень.
Найбільш достовірну інфор
мацію щодо чисельності населен
ня, яке здобуло той чи інший
освітній рівень, і було зайняте в
суспільному виробництві або зна
ходилось поза трудовою діяльні
стю (незайняті та безробітні)
можна отримати за матеріалами
переписів населення, обстежень
трудової активності населення та
різних вибіркових соціальноде
мографічних обстежень. Можли
ве також отримання розрахунко
вих показників у міжпереписний
період на базі даних поточної
статистики населення та освіти
[2].
Отже, загальний коефіцієнт
інтенсивності економічної актив
ності населення з освітою розра
ховується за формулою:
(1),
Рис. 1. Концептуальна схема статистичного аналізу інтенсивності економічної
де KEL— загальний коефіцієнт
активності населення за освітніми рівнями
інтенсивності економічної актив
Примітка: KEL— загальний рівень освіти; Se — кількість осіб, які мають освіту (від по
ності населення з освітою;
чаткової загальної до повної вищої); Е — чисельність зайнятих; U — чисельність безробіт
Е+U — чисельність економіч них; KK — спеціальні рівні освіти; K — частинні рівні освіти; M, F — чоловіки, жінки; S,
EL
ELx
но активного населення;
C — місто, село; R —регіони країни; SE, PSE, HE — середній, професійнотехнічний, ви
Se — кількість осіб, які мають щий рівні освіти.
освіту (від повної загальної серед
Джерело: складено автором.
ньої до повної вищої).
На рис. 1 зображена концеп
— спеціальний коефіцієнт інтенсивності еконо
туальна схема взаємозв'язку статистичних показників
інтенсивності економічної активності населення з різни мічної активності населення з професійнотехнічною
ми рівнями освіти.
освітою,
Обчислення цього коефіціента дає можливість при
— спеціальний коефіцієнт інтенсивності еконо
вести різні в часі та просторі величини до однієї основи,
отримати показник типу "чисельність економічно актив мічної активності населення з вищою освітою,
них осіб на 1000 осіб, що мають освіту".
(3),
Цей коефеіцієнт можна розкласти на спеціальні
та частинні показники, розраховуючи рівень трудо
де
— кількість осіб, які мають повну загальну
вої активності населення за середньою, професій середню освіту,
но — технічною та вищою освітами в розрізі регі
— кількість осіб, які мають професійно — тех
онів, гендерного аспекта та міської і сільської
нічну
освіту,
місцевості тощо.
Інтенсивність соціального процесу стосовно різних
— кількість осіб, які мають вищу освіту.
соціальних груп економічно активного населення
Інтенсивність соціальних процесів (економічної ак
(освітні рівні) вимірюється за допомогою спеціальних тивності) в окремих групах (різних освітніх рівнів), на
коефіцієнтів.
які можна розчленовувати спеціальний контингент еко
Через спеціальні коефіцієнти інтенсивності еконо номічно активного населення, оцінюється за допомогою
мічної активності населення з освітою можна розраху частинних коефіцієнтів інтенсивності.
вати загальні коефіцієнти інтенсивності:
Типовим прикладом виділення частинних ко
ефіцієнтів є групування спеціального контингенту еко
(2),
=(
+
+
) х 1000
номічно активного населення з освітнім рівнем на гру
— спеціальний коефіцієнт інтенсивності еко пи за статтю,віком, сільською чи міською місцевостя
де
номічної активності населення зповною середньою ос ми, за регіонами, тощо. Так, схема побудови коефіцієн
ту інтенсивності економічної активності населення з
вітою,
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Таблиця 1. Динаміка коефіцієнтів інтенсивності економічної активності населення з освітою в Україні
за 2013, 2015 рр.
Рік
2013
2015

Кількість осіб, що мають повну загальну,
професійно-технічну та вищу освіти, млн осіб
32025,1
28737,3

Економічно активне населення
України млн осіб
21980,6
18097,9

Загальний коефіцієнт інтенсивності
всіх рівнів освіти, осіб
686
630

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України (без урахування тимчасово окупованих тери
торій АР Крим та м. Севастополь).

середнім рівнем освіти окремого регіону наступна:
(4),
де
— коефіцієнт інтенсивності економічної
активності населення з середнім рівнем освіти,
— кількість осіб в регіоні, які мають середню
освіту.
Схема побудови коефіцієнту інтенсивності еконо
мічної активності чоловіків з вищою освітою матиме
такий вигляд:
(5),
— коефіцієнт інтенсивності економічної
де
активності чоловіків з вищою освітою,
— кількість чоловіків, що мають вищу освіту.
Аналогічним чином визначаються спеціальні та час
тинні показники як за різними освітніми рівнями, так і
за соціальнодемографічними ознаками (віком, гендер
ним аспектом, сільською та міською місцевостями, в ре
гіональному розрізі, тощо).
Спеціальні коефіцієнти інтенсивності можна роз
глядати як середні величини з частинних коефіцієнтів,
в цьому випадку, рівень спеціального коефіцієнту буде
залежати від величини коливання частинних коефіці
єнтів і від структурного фактора — частки осіб, що ма
ють різний освітній рівень у спеціальному контингенті
економічно активного населення. Значення частинного
коефіцієнта інтенсивності не залежить від частки гру
пи населення з відповідним освітнім рівнем.
Залежність коефіцієнтів інтенсивності від структур
них факторів зменшується в процесі трансформації за
гальних коефіцієнтів у спеціальні і частинні, у зв'язку з
чим звужується сфера використання цих коефіцієнтів
інтенсивності за освітніми рівнями. Визначення коефі
цієнтів інтенсивності набуває особливого значення у
зв'язку з впливом рівня освіченості економічно актив
ного населення на інтенсивність всіх форм його руху на
ринку праці.
Загальний коефіцієнт інтенсивності економічної
активності населення з освітою представляє собою
відношення економічно активного населення до
кількості осіб, які мають освіту (від повної загальної
середньої до повної вищої):
(6).

Отриманий результат свідчить про те, що у 2015 році
на тисячу осіб, з повною загальною, професійнотехні
чною та вищою освітою припадає 630 економічно актив
них громадян України. Це свідчить про недовикористан
ня освітнього потенціалу населення України на ринку
праці.
У таблиці 1 представлена динаміка коефіцієнтів
інтенсивності економічної активності населення з осві
тою в Україні за 2013, 2015 рр.
Як свідчать отримані дані, то у 2013 році на тисячу
осіб з повною загальною, професійнотехнічною та ви
щою освітами припало 686 економічно активних грома
дян України.
Зменшення значення цього показника у 2015 по
рівняно з 2013 роком на 56 осіб свідчить про загострен
ня ситуації з працевлаштуванням людей, що здобули
повну загальну, професійнотехнічну та вищу освіту. На
ринку праці України у 2015 році порівняно з 2013 роком
спостерігається зростання невідповідності між пропо
зицією на ринку освітніх послуг та попитом на ринку
праці.
Отримані автором результати розрахунку загальних
та часткових коефіцієнтів інтенсивності економічної
активності населення з освітою в Україні у розрізі ре
гіонів за 2013 та 2015 роки розрахунки дали можливість
згрупувати регіони країни за загальним та спеціальни
ми показником інтенсивності економічної активності
населення з повною загальною середньою, професійно
технічною та вищою освітою у 2013 та 2015 роках (табл.
2, 3) [4—6].
Результати аналізу засвідчили, що у 2013 році най
більшого значення загальний коефіцієнт інтенсив
ності економічної активності населення з освітою
набув у Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській об
ластях ( 735, 727 та 723 економічно активних грома
дян України на 1000 осіб, що мають повну загальну
середнью, професійнотехнічну або вищу освіти
відповідно).
Серед 24 регіонів країни загалом у 14 регіонах (Він
ницька, Волинська, Дніпропетровстка, Донецька, Жи
томирська, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Сумсь
ка, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька,
Чернігівська області) значення цього показника вище,
ніж в середньому по Україні, та у 10 регіонах (Запорізь
ка, ІваноФранківська, Київська, Кировоградська, Лу
ганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Терно
пільська, Черкаська) — нижче.
Найменша кількість економічно активних громадян
на 1000 осіб з освітою припадає на Львівську область,

Таблиця 2. Групування регіонів України за загальним коефіцієнтом інтенсивності економічної активності населення
з повною середньою, професійно'технічною та вищою освітами в 2013 р.
Значення загального коефіцієнта
інтенсивності економічної
активності населення з освітою

Кількість
регіонів,
одиниць

Середні
значення

нижче за середнє

668

10

вище за середнє

704

14

середній

686

24

Назва регіонів
Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кировоградська,
Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська,
Тернопільська, Черкаська
Вінницька, Волинська, Дніпропетровстка, Донецька,
Житомирська, Закарпатська, Одеська, Рівненська, Сумська,
Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька,
Чернігівська
Україна

Джерело: власні розрахунки автора [4; 5].
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Таблиця 3. Групування регіонів України за загальним коефіцієнтом інтенсивності економічної активності населення
з повною середньою, професійно'технічною та вищою освітою в 2015 р.
Значення частинного коефіцієнта
інтенсивності економічної
активності населення з вишою
освітою

Середні
значення

Кількість
регіонів,
одиниць

нижче за середнє

600

10

вище за середнє

661

14

середній

630

24

Назва регіонів
Донецька, Запорізька, Київська, Кировоградська, Луганська,
Львівська, Полтавська, Харківська, Хмельницька, Черкаська
Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Житомирська,
Закарпатська, Івано-Франківська, Миколаївська, Одеська,
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька і
Чернігівська
Україна

Джерело: власні розрахунки автора [4; 6].

де з 1000 освічених лише 654 особи економічно активні.
У місті Києві у 2013 році на 1000 осіб з освітою припада
ло 666 економічно активних.
У 2015 році чисельність регіонів вище та нижче
середнього показника економічної активності насе
лення з повною середньою, професійнотехнічною та
вищою освітами у порівнянні із 2013 роком не зміни
лася — 14 регіонів зі значенням цього показника
вище середнього (Вінницька, Волинська, Дніпропет
ровська, Житомирська, Закарпатська, ІваноФран
ківська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумсь
ка, Тернопільська, Херсонська, Чернівецька і Черн
ігівська області) і 10 регіонів (Донецька, Запорізька,
Київська, Кировоградська, Луганська, Львівська,
Полтавська, Харківська, Хмельницька, Черкаська )
— нижче. Найбільшого значення загальний ко
ефіцієнт інтенсивності економічної активності насе
лення з освітою набув у Рівненській, Закарпатській
та Житомирській областях — 710, 686 та 681 особи
відповідно, а найменшого — у Донецькій області (524
економічно активних громадянина на 1000 освіче
них). Зазначимо, зниження рівня трудової актив
ності освіченого населення Донецької області обу
мовлено, більшою мірою, бойовими діями у цьому
регіоні країни. У місті Києві у 2015 році, в порівнянні
з 2013 роком, значення показника інтенсивності еко
номічної активності осіб з освітою зменшилося на 33
особи і становило 633 економічно активних грома
дян із 1000 осіб з освітою.
Запропонована система показників інтенсивності
економічної активності населення з освітою може ви
користовуватися для узагальнення та порівняльного
(динамічного, регіонального) дослідження процесів
ефективності функціонування ринку освітніх послуг в
Україні.
ВИСНОВКИ
З метою встановлення раціональних співвідношень
між пропозицією на ринку освітніх послуг та попитом
на ринку праці запропоновано систему статистичних
показників інтенсивності економічної активності на
селення всіх рівнів освіти. Така система статистичних
показників інтенсивності дозволяє розширити і погли
бити аналітичні можливості статистичного аналізу
щодо раціонального співвідношення між обсягами на
даних освітніх послуг і економічно активними на рин
ку праці. Запропоновані статистичні показники інтен
сивності дають змогу оцінити напруженість, рівень і
силу трудової активності населення, що мають різний
освітній рівень. Доведено взаємозв'язок загальних,
спеціальних та частинних коефіцієнтів інтенсивності,
значення яких свідчать про рівень економічної актив
ності освіченого населення на ринку праці. Здійснено
оцінювання економічної активності освіченого насе
лення в країні та в регіональному розрізі. Зроблено
важливий висновок щодо зниження економічної актив
ності освіченого населення як в Україні, так і в її окре
мих регіонах.

www.economy.in.ua

Запропоновані методологічні засади та вдосконале
на система показників ринку освітніх послуг представ
ляють інструментарій статистичного дослідження і ха
рактеризують умови, інтенсивність економічної актив
ності населення різних освітніх рівнів, що сприяє вирі
шенню важливої народногосподарської задачі — вста
новленню раціональних співвідношень між обсягами,
структурою ринку освітніх послуг та потребами еконо
міки країни.
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THE ROLE OF ENGINEERING SCHOOLS IN THE FUNCTIONING OF SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL INTERNATIONAL BUSINESS

У статті на основі узагальнення структурних складових стартапLакселераторів як форми науковоL
технологічного міжнародного бізнесу виявлено форми розширення зв'язків між стартапLакселератораL
ми і корпораціями. На основі розрахунку регресійних моделей доведено, що динаміка функціонуючих
інжинірингових шкіл лінійно впливає на кількість функціонуючих акселераторів та інкубаторів, таким
чином обгрунтовано, що інжинірингові школи є базовою формою науковоLтехнологічного бізнесу.
The forms of expanding the connections between startup accelerators and corporations on the basis of the
structural components of the startup accelerators generalization as a form of scientific and technological
international business have been revealed. It is proved that the dynamics of functioning engineering schools
linearly affects the number of functioning accelerators and incubators according the calculation of regression
models. It is justified that engineering schools are the basic form of scientific and technological business.

Ключові слова: стартапакселератори, форми, науковотехнологічний, міжнародний, бізнес, корпорації,
інжинірингові школи, інкубатори.
Key words: accelerator, scientific and technological, development, state, universities, corporations, scientific
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Потенціал економічного зростання будьякої краї
ни безпосередньо залежить від рівня розвитку науки і
техніки, ефективності системи управління інновація
ми. Як свідчить досвід економік провідних країн світу,
динамічний розвиток визначається масштабними інно
ваційними процесами, розробками в області інформа
ційних і комп'ютерних технологій, нових матеріалів, те
лекомунікаційних систем і засобів зв'язку. В цих умо
вах все більшу роль відіграє стимулювання інновацій
ної активності підприємницької діяльності в науково
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технологічній сфері. Інноваційне підприємництво в на
уковотехнологічному міжнародному бізнесі за своїм
змістом представляє унікальну сферу діяльності, в рам
ках якої взаємодіють знання з різних областей техні
ки, та фундаментальних і прикладних наук. Саме че
рез створення альтернативних форм організації та еко
номічних механізмів функціонування, деякі регіони
світової економіки демонструють значний підйом
підприємницької діяльності. Тому саме узагальнення
новітніх емпіричних підходів до функціонування нау
ковотехнологічного бізнесу має значний практичний
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Джерело: [1; 2].

інтерес як економічної форми підприємницької діяль
ності.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми формування та розвитку діяльності нау
ковотехнологічного міжнародного бізнесу досліджу
валися в науковій літературі впродовж понад п'ятдеся
ти років. Базові ідеї теорії інноваційного підприємниц
тва були розроблені Й. Шумпетером [7]. У його дослід
женнях інновації розглядаються як системоутворюю
чий фактор економічного зростання і розвитку, а ініціа
тором і провідником інновацій в соціальноекономічно
му середовищі визнається технологічний міжнародний
бізнес. Новітні публікації з зазначеної проблематики,
представлені такими науковцями як Шумпетер Й. [5],
Бекхаус У. [5], Джексон P. [12], Рітчер Н. [11], Шілдха
уер T. [12], Юсубова A. [11], Кларіссе B. [11].
НЕ ВИРІШЕНА РАНІШЕ ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ
Однак багато аспектів форм організації та функці
онування науковотехнологічного міжнародного бізне
су вивчені недостатньо, мало уваги приділено виявлен
ню ключових факторів, що обумовлюють розвиток цьо
го сектора підприємництва. Недостатньо розроблені пи
тання стимулювання створення нових і підтримки роз
витку існуючих інноваційних підприємств через розви
ток інноваційної інфраструктури (технопарків, науко
вих парків, стартапінкубаторів, стартапакселераторів,
інжинірингових шкіл) [8].
ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є узагальнення трендів щодо форм
організації та функціонування науковотехнологічно
го міжнародного бізнесу та обгрунтування ролі інжи
нірингових шкіл у цьому процесі.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Першим об'єктом авторського аналізу є діяльність
стартапакселераторів. Діяльність стартапакселера
торів як форми науковотехнологічного бізнесу є до
сить розповсюдженою. Інвестиції, що залучаються за
допомогою саме стартапакселераторів, на сьогодні
складають мільярди доларів. Як свідчить статистика, в
2017 році кількість інвестицій, що була залучена за до
помогою стартапакселераторів в США і Канаді скла
дала 107 264 392 тис. дол. США, в Європі 50124145 тис.
дол. США, в Латинській Америці — 24 186 330 тис. дол.
США, в Азії і Океанії — 17 577 400 тис. дол. США, на
Близькому Сході і Африці — 7,587,738 тис. дол. США.
Також слід підкреслити, що 64,5% стартапакселера
торів по всьому світу претендують на комерційні
підприємства — аналогічно тим показникам, що були
зафіксовані в 2016 році (66%) [1]. Як правило, комерційні
стартапакселератори фінансуються за рахунок приват
ного капіталу від інвесторів, які прагнуть отримати дов
гостроковий прибуток. Це, в першу чергу, досягається
за рахунок їх власного інвестування в стартапи, а та
кож шляхом надання послуг підтримки бізнесу і надан
ня "акселерації як послуги" великим корпораціям. За
галом систематизація стартапакселераторів за комер
ційною направленістю в 2017 році представлена на ри
сунку 1.
Некомерційні стартапакселератори підтримують
галузі, які забезпечують певну суспільну вигоду, такі як
"Healthtech" і "Edtech". Інші прагнуть підвищити рівень
підприємництва в своїх громадах. Вони також можуть
зосередитися на наданні нових можливостей для мен
шин, або з метою підвищення економічної активності в
цьому регіоні. Ці програми і організації, які їх експлуа
тують, можуть фінансуватися в приватному порядку,
або публічно. Як правило, ці програми не приймають
винагород і пропонують безкоштовну підтримку [1].
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Рис. 2. Географічна структура стартап'інкубаторів за 2017 р.
Джерело: [1].
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Джерело: [11].

Кількість стартап інкубаторі
та акселераторів

Слід підкреслити, що корпоративні доходи, які ге
нерувалися стартапакселераторами в 2017 році над
ходили з двох основних джерел: корпоративного парт
нерства (як правило, у вигляді спільної програми, ство
реної від імені корпорації) і пакетів корпоративних
спонсорів, що продаються стартап акселераторами. За
галом стартапакселератори продовжують рости і роз
виватися. Серед основних трендів можна виділити три
основні тенденції. Поперше, це розширення зв'язків
між стартапакселераторами і корпораціями. Корпо
рації все більш активно беруть участь у створенні зас
новників і більш широкої підприємницької екосисте
ми. По друге, це вертикалізація стартапакселераторів,
що визначається наступними аспектами: реагування на
корпоративних клієнтів (досвід корпоративного спон
сора або партнера обмежується галуззю, в якій він пра
цює); створення бренду. Потретє, це експансія. Екс
пансія успішних стартапакселераторів на сьогодні є
досить інтенсивним трендом і відбувається в трьох
формах: відкриттям нових вертикальних програм, за
пуском нових програм у різних містах або запуском
програм на міжнародному рівні. Деякі приклади вклю
чають "MassChallenge" [3], "Microsoft Accelerator" [4],
"Techstars" [5] і "Fledge" [16] — чотири американських
акселератора, які також керують програмами за кор
доном.
Другим об'єктом авторського аналізу є діяльність
стартапінкубаторів. За останніми даними, в світі на
лічується близько 3000 бізнесінкубаторів. Загалом гео
графічна структура стартапінкубаторів за 2017 р. пред
ставлена на рисунку 2.
1300

Слід підкреслити, що Північна Америка, на сьогодні,
є лідером з організації стартапінкубаторів. Багато в
чому США є піонерами в цій галузі, так як більшість з
них були ініційовані державними органами та агентства
ми, близько 20% американських технологічних інкуба
торів пов'язані з університетами та / або науковими пар
ками.
Останнім об'єктом авторського аналізу є діяльність
інжинірингових шкіл, як окремих напрямів підготовки
в університетах. Так, найбільш потужна інжинірингова
школа функціонує в Массачусетському технологічно
му інституті. Інститут був пов'язаний з 87 лауреатами
Нобелівської премії, а також має ряд інших успішних
випускників таких, як Базз Олдрін. На другому та тре
тьому місцях за кількістю підготовлених інжиніринго
вих фахівців знаходяться Стенфордський університет,
Каліфорнійський університет у Берклі, відповідно. Так,
загалом, інжинірингові школи зосередженні в основно
му в США та Європі [9; 10]. В цілому географічна струк
тура інжинірингових шкіл за 2017 рр. представлена на
рисунку 3.
Як свідчить географічна структура інжинірингових
шкіл, на сьогодні найбільшим центром з інжинірингу як
напряму науководослідної та навчальної діяльності,
залишається Північна Америка в цілому та США, зок
рема. Це пояснюється, в основному, кількістю та які
стю функціонуючих університетів.
Іншим важливим трендом, який було виявлено в про
цесі аналізу динаміки розвитку інжинірингу в деяких
країнах, є залежність динаміки кількості стартапінку
баторів та стартапакселераторів від кількості інжині
2
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Рис. 4. Регресійна модель залежності темпів приросту кількості стартап'інкубаторів та акселераторів від кількості
інжинірингових шкіл у США за 2009—2017 рр.
Джерело: [11].
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Рис. 5. Регресійна модель залежності темпів приросту кількості стартап'інкубаторів та акселераторів від кількості
інжинірингових шкіл у Південній Кореї та Німеччині за 2009—2017 рр.
Джерело: [16].

рингових напрямів підготовки в університетах. Так, для
виявлення ролі інжинірингових шкіл у розвитку науко
вотехнологічного міжнародного бізнесу нами було
розраховано регресійні моделі впливу динаміки кількос
ті стартапінкубаторів та стартапакселераторів від
кількості інжинірингових напрямів підготовки в
університетах. Для авторського аналізу було відібрано
11 країн, які в своїх звітах щодо інноваційної діяльності
висвітлювали статистику інжинірингової активності в
університетах та кількості діючих стартапакселера
торів та інкубаторів. Результати такого аналізу дали
змогу виявити, що в більшості країн коефіцієнти детер
мінації були вищі за 0,6, проте тільки три країни пока
зали точні моделі. Загалом регресійні моделі залежності
темпів приросту кількості стартапінкубаторів та аксе
лераторів від кількості інжинірингових шкіл у США за
2009—2017 рр. представлено на рисунках 4 та 5.
Так, наприклад, розрахована регресійна модель за
лежності темпів приросту кількості стартапінкубаторів
та акселераторів від кількості інжинірингових шкіл в
США за 2009—2017 рр. свідчить, що протягом всього
аналізованого періоду ріст кількості інжинірингових
шкіл супроводжувався інтенсифікацією кількості стар
тапакселераторів та інкубаторів.
Розраховані регресійні моделі залежності темпів
приросту кількості стартапінкубаторів та акселера
торів від кількість інжинірингових шкіл у Південній
Кореї та Німеччині за 2009—2017 рр. також вказують
на досить значну залежність успішності стартапаксе
лераторів та інкубаторів від наявної кількості інжині
рингових шкіл. Слід підкреслити, що в рамках авторсь
кого аналізу проводились розрахунки регресійних мо
делей залежностей приросту кількості стартапінкуба
торів та акселераторів від показників динаміки НДДКР,
кількості кредитів на розвиток бізнесу, якості іннова
ційної інфраструктури та інших показників. Проте ре
гресійна залежність за аналізованих проміжок часу
існує тільки в аспекті збільшення кількості інжинірин
гових шкіл.

характеризуються значним рівнем наукової та практич
ної новизни. Поперше, узагальнення структурних скла
дових стартапакселераторів як форми науковотехно
логічного міжнародного бізнесу дають змогу ствер
джувати, що на сьогодні існує стійка тенденція розши
рення зв'язків між стартапакселераторами і корпора
ціями. Корпорації все більш активно беруть участь у
створенні більш широкої підприємницької екосистеми.
Також на сьогодні інтенсифікується процес вертикалі
зації стартапакселераторів, що визначається активним
реагуванням на корпоративних клієнтів (досвід корпо
ративного спонсора або партнера обмежується галуз
зю, в якій він працює). Подруге, здійснено узагальнен
ня структурних складових та тенденцій функціонуван
ня стартапінкубаторів. У зазначеній формі науково
технологічного міжнародного бізнесу на сьогодні зай
няті більше 3000 інституцій. Однак вони в більшій кіль
кості представлені або як державні програми, або роз
міщені в університетах. Слід підкреслити, що Північна
Америка на сьогодні є лідером з організації стартап
інкубаторів. Багато в чому США є піонерами в цій га
лузі, бо більшість перших таких проектів були ініційо
вані державними органами та агентствами, а близько
20% американських технологічних інкубаторів пов'язані
з університетами та / або науковими парками. Потретє,
в процесі авторського аналізу виявлено, що на сьогодні
роль інжинірингових шкіл у класичному їх розумінні має
досить важливе значення для розвитку науковотехно
логічного міжнародного бізнесу. Так, у рамках авторсь
кого аналізу на основі розрахунку регресійних моделей
доведено, що динаміка функціонуючих інжинірингових
шкіл лінійно впливає на кількість функціонуючих аксе
лераторів та інкубаторів, що в результаті перетворює
інжинірингові школи на базову форму науковотехно
логічного бізнесу.
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PENSION PROVISION OF PERSONS RELEASED FROM MILITARY SERVICE

У статті розкрито основні напрями реформування пенсійної системи України. Проаналізовано одну
із складових соціального забезпечення військовослужбовців — пенсійне забезпечення. Розглянуто особL
ливості пенсійного забезпечення військовослужбовців, звільнених з військової служби. Акцентовано на
питаннях перерахунку розміру пенсій як гарантії належного матеріального забезпечення та гідного рівня
життя.
The article reveals the main directions of the reform of the pension system of Ukraine. One of the components
of social security of service personnel — pension provision is analyzed. The peculiarities of retirement provision
of service personnel retired from the military service are considered. It focuses on the issues of recalculating the
size of pensions as a guarantee of adequate material security and a decent standard of living.
Ключові слова: пенсійне забезпечення, пенсія, особи, звільнені з військової служби, грошове забезпечення
військовослужбовців.
Key words: pension providing, pensions, persons retired from the military service, salary to the service personnel.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ
Складовою соціального забезпечення військово
службовців та членів їх сімей є пенсійне забезпечення,
яке повинно гарантувати їм гідний рівень життя у разі
досягнення ними вислуги років, стали інвалідами, або
отримують члени сім'ї у випадках, визначених Законом.
На сьогодні актуальним питанням, пов'язаним із про
веденням пенсійної реформи, є пенсійне забезпечення
військовослужбовців. Проте реформування системи
пенсійного забезпечення не торкнулося пенсій колишніх
військовослужбовців, що стає досить гострою соціаль
ною проблемою.
З проведенням реформування пенсійної системи
України, Уряд до 1 листопада 2017 р. повинен був підго
тувати окремий законопроект про осучаснення пенсій
військовослужбовцям, однак цього так і не сталося. На
сьогодні відомо лише те, що колишні військові матимуть
окремі умови виходу на пенсію.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Фінансовоекономічні засади соціальної проблема
тики в цілому та пенсійної зокрема, висвітлені в науко
вих працях вітчизняних вченихекономістів: В. Дем'яни
шина, Я. Дробот, Н. Кравченка, М. Мниха, Б. Надточія,
В. Новикова, С. Онишко, В. Опаріна, І. Сироти, В. Федо
сова, М. Шавариної, Ю. Шклярського, С. Юрія, В. Яцен
ка та інших. Проблеми пенсійного забезпечення військо
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вослужбовців Збройних Сил України висвітлено в пра
цях В. Мірненка, І. Ткача, С. Сазонова, І. Сироти та
інших. Разом з тим, не всі аспекти пенсійного забезпе
чення колишніх військових достатньо вивчені та отри
мали належне наукове обгрунтування.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз нормативноправової бази,
яка регулює пенсійне забезпечення військовослуж
бовців в Україні, визначає право на отримання пенсії,
розрахунок розміру пенсійних виплат, а також порядок
перерахунку у разі законодавчих підстав для їх перера
хунку, а також знайти шляхи удосконалення пенсійно
го забезпечення військових в умовах реформування
Пенсійної системи України.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дефіцит Пенсійного фонду України, що виник унас
лідок того, що працівник сплачує до фонду менше, ніж
потім отримує у вигляді пенсії, став головною пробле
мою нинішньої пенсійної системи. Тому на сьогоднішній
день необхідністю стало проведення реформування пен
сійної системи України, складовою частиною цієї ре
форми є обов'язкове осучаснення пенсій, тобто їх пе
рерахунок відповідно до зростання середньої заробіт
ної плати, з якої сплачуються внески (спеціального по
казника, що використовується при обчисленні пенсій).
Передбачається, що збільшення розміру пенсій відбу
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ватиметься частково, починаючи з 1 жовтня 2017 року,
та в повному обсязі — з 1 січня 2018 року. Мінімальний
розмір пенсії для осіб, що мають повний страховий стаж
з 1 жовтня було збільшено з 1312 грн до 1452 грн.
Мінімальна пенсія для тих осіб, у яких не вистачає ста
жу, зросла від 949 грн до 1373 грн.
Осучаснення пенсій відбулося тому, що люди, які
пропрацювали однакову кількість років в одній галузі, але
вийшли на пенсію в різні роки, отримують різні пенсії,
розміри яких можуть відрізнятися втричі. Така різниця
у розмірі пенсії пояснюється тим, що пенсія українців
залежить від трьох показників: зарплати працівника, ста
жу, показника середньої заробітної плати в Україні, який
застосовується під час обчислення пенсії. Розмір серед
ньої заробітної плати зростає з кожним роком, тому
пенсії українців повинні осучаснюватись. Проте востаннє
таке осучаснення відбулося у 2012 році. За останні роки
показник середньої заробітної плати зріс утричі, а роз
міри пенсій українських пенсіонерів зросли мінімально.
Тож будуть перераховані та осучаснені всі раніше при
значені пенсії за єдиними правилами обрахунку пенсії,
незалежно від того, у якому році була призначена пен
сія. Однак суттєвих результатів щодо збільшення розмі
ру пенсій українські пенсіонери поки що не відчули, тому
як і раніше це залишається одним із найболючіших пи
тань, які потребують негайного вирішення. Це стосуєть
ся і осіб, звільнених з військової служби.
На сьогодні загальна кількість українських пенсіо
нерів, за даними Пенсійного фонду України складає
понад 12 млн людей, серед яких близько 560 тис. військо
вих пенсіонерів.
У процесі реформування Збройних Сил України
важливим моментом є стан соціального забезпечення
військовослужбовців, звільнених у запас. Адже пенсій
не забезпечення є мотиваційним питанням. Для залучен
ня до лав Збройних Сил України молодих офіцерів і
військовослужбовців за контрактом держава створила
систему соціального захисту військовослужбовців,
складовими якої є як види матеріального забезпечен
ня, так і пенсійне забезпечення.
Хочемо нагадати, що військова служба є особливим
видом державної служби, яка передбачає виконання
громадянами тих чи інших обов'язків, визначених чин
ним законодавством та певні обмеження. Врегульовані
також і терміни перебування на військовій службі —
початок служби, так і її завершення. Відповідно одним
із напрямів соціальної політики нашої держави щодо
військовослужбовців є їх пенсійне забезпечення, яке по
винно компенсувати ризики, специфіку військової
діяльності та повинно відрізнятися від загальноприйня
того пенсійного забезпечення через певні умови служ
би, серед яких можна відмітити пільгове обчислення
вислуги років для призначення пенсій.
Згідно з Законом України "Про соціальний і право
вий захист військовослужбовців та членів їх сімей" пен
сійне забезпечення військовослужбовців після звільнен
ня їх з військової служби провадиться відповідно до За
кону України "Про пенсійне забезпечення військовос
лужбовців та осіб начальницького і рядового складу
органів внутрішніх справ" [2, ст. 15].
На сьогодні особи, звільнені з військової служби,
мають право на такі види пенсійного забезпечення:
— довічну пенсію за вислугу років;
— пенсію по інвалідності;
— пенсію в разі втрати годувальника.
Пенсії за вислугу років виплачується:
— особам офіцерського складу, прапорщикам і
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби
та військової служби за контрактом, які мають вислугу
20 років і більше: за вислугу 20 років — 50%, а звільне
ним у відставку за віком або за станом здоров'я — 55%
відповідних сум грошового забезпечення; за кожний рік
вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошово
го забезпечення;
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— особам офіцерського складу, прапорщикам і
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби
та військової служби за контрактом, які мають страхо
вий стаж 25 років і більше, з яких не менше 12 календар
них років і 6 місяців становить військова служба: за стра
ховий стаж 25 років — 50% і за кожний повний рік ста
жу понад 25 років — 1% відповідних сум грошового за
безпечення;
— особам офіцерського складу, прапорщикам і
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби
та військової служби за контрактом, які звільняються з
військової служби за умов реформування Збройних Сил
України: за вислугу 20 років — 50% відповідних сум гро
шового забезпечення із збільшенням цього розміру на
3% за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не
більше ніж 65% відповідних сум грошового забезпечен
ня.
Максимальний розмір пенсії за вислугу років не має
перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпе
чення, а особам, які під час проходження служби брали
участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської
АЕС і віднесені в установленому законом порядку до
категорії 1 — 100%, до категорії 2 — 95% [1].
Зазначимо, що згідно з чинним законодавством
розмір пенсій залежить від розмірів грошового забез
печення. Згідно з розділом 3 статті 43 Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військо
вої служби, та деяких інших осіб" (№2262XII від
9.04.1992) базою для обчислення пенсії визначається
"розмір грошового забезпечення, враховуючи відповідні
оклади за посадою, військовим (спеціальним) званням,
процентну надбавку за вислугу років, щомісячні додат
кові види грошового забезпечення (надбавки, доплати,
підвищення) та премії в розмірах, установлених зако
нодавством.
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. № 393 "Про порядок обчислення вис
луги років, призначення та виплати пенсій і грошової
допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам,
мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби
та військової служби за контрактом, особам началь
ницького і рядового складу органів внутрішніх справ,
поліцейським та членам їхніх сімей" пенсії обчислюють
ся з розміру грошового забезпечення, з якого було спла
чено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — стра
хові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування з урахуванням таких його видів:
— відповідних окладів за посадою, військовим (спе
ціальним) званням (для осіб рядового і начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту щомі
сячної надбавки за спеціальне звання) та відсоткової
надбавки за вислугу років у розмірах, установлених за
останньою штатною посадою, займаною перед звільнен
ням;
— щомісячних додаткових видів грошового забез
печення (надбавки, доплати, підвищення, крім щомісяч
них надбавок (доплат), установлених особам, які мають
право на пенсію за вислугу років згідно із законодав
ством і залишені за їх згодою та в інтересах справи
на службі) та премії, виходячи з розміру щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення та премії за
24 останні календарні місяці служби підряд перед
звільненням [4].
Складність і напруженість служби окремого війсь
ковослужбовця, його досвід, професійна майстерність,
ставлення до службових обов'язків та інші фактори, що
відрізняють його від інших осіб, враховуються під час
встановлення надбавок. Одним із основних напрямів
діяльності органів військового управління є удоскона
лення нормативноправової бази соціального забезпе
чення військовослужбовців, ветеранів війни і військової
служби, членів їхніх сімей. У зв'язку з постійним
збільшенням кількості додаткових видів грошового за
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безпечення частка окладу грошового утримання на сьо
годні складає у середньому 20%, тоді як додаткові види
грошового забезпечення, до яких належать щомісячні
(надбавки та підвищення посадових окладів, щомісячні
винагороди) та одноразові види грошового забезпечен
ня (винагороди та допомоги) — близько 80%. Сьогодн
ішня система грошового забезпечення будується відпо
відно до діючого законодавства України, а тому потре
бує вдосконалення. Тому, за пропозицією Міністерства
оборони України, Кабінет Міністрів України від 30 сер
пня 2017 року впорядковує структуру нарахування гро
шового забезпечення військовослужбовців, прийнявши
відповідну постанову, якою передбачається вже з 1 січня
2018 року істотне підвищення посадових окладів та ок
ладів за військове звання, які будуть залежати від про
житкового мінімуму, із одночасною відміною більшості
надбавок та додаткових виплат.
Хоча, незважаючи на підвищення посадових окладів
у 4—5 разів, а окладів за військове звання у 10—15 разів,
загальний розмір грошового забезпечення суттєво не
збільшиться, проте його більшу частину будуть склада
ти постійні складові (оклади за військове звання та по
садові оклади, надбавка за вислугу років) та складати
муть близько 60%. Результатом стане збільшення гаран
тованої частини грошового забезпечення та забезпечен
ня належного соціального захисту військовослужбовців
Збройних Сил України. Крім того, потрібно враховува
ти, що запроваджені зміни суттєво вплинуть на розра
хунок пенсій колишнім військовослужбовцям і тим ка
тегоріям військовослужбовців, які планують звільнити
ся.
Прикінцевими положеннями Закону України від 3 жовт
ня 2017 року №2148VIII "Про внесення змін до дея
ких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій" Кабінету Міністрів України було доручено до
1 листопада 2017 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України законопроект щодо перерахун
ку пенсій військовослужбовців з урахуванням нових
розмірів грошового забезпечення.
Статтею 51 Закону України "Про пенсійне забезпе
чення осіб, звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб" перерахунок пенсій у зв'язку із зміною роз
міру хоча б одного з видів грошового забезпечення
відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які
мають право на такий перерахунок згідно з цим Зако
ном, або у зв'язку із введенням для зазначених категорій
осіб нових щомісячних додаткових видів грошового за
безпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у
розмірах, встановлених законодавством, не проведений
з вини органів Пенсійного фонду України та/або дер
жавних органів, які видають довідки для перерахунку
пенсії, провадиться з дати виникнення права на нього
без обмеження строком [1, ст. 51]. Не зважаючи на це,
останній перерахунок пенсій колишнім військовослуж
бовцям відбувся у 2008 році.
Перше суттєве збільшення розмірів грошового за
безпечення військовослужбовців збройних сил відбуло
ся з 1 січня 2016 року. Але, так як діюча система пенсій
ного забезпечення колишніх військовослужбовців ви
магає надто багато коштів для підвищення пенсій у разі
збільшення основних видів грошового забезпечення,
тому це підвищення було здійснено на підставі рішення
Міністра оборони України відповідно до наданих йому
повноважень згідно з бюджетним законодавством, шля
хом збільшення розміру премії до 680% від посадового
окладу, а тому перерахунку пенсій військові пенсіоне
ри так і не дочекалися. У зв'язку з цим, стали пошире
ними судові позови осіб, звільнених із військової служ
би до органів Пенсійного фонду України та військових
частини, у яких особи проходили військову службу, з
приводу невключення у довідки для нарахування пенсії
за 24 останні календарні місяці перед звільненням зі
служби окремих видів грошового забезпечення, які вип
лачувалися таким військовослужбовцям під час прохо
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дження ними військової служби, внаслідок чого розмір
призначеної пенсії таким військовослужбовцям був
меншим, ніж вони могли її отримувати, якщо б такі відо
мості були включені і взяті до уваги при розрахунку
розміру пенсії. Зокрема це стосується неврахування при
визначенні розміру пенсії виплачених військово
службовцям таких додаткових видів грошового забез
печення та виплат, як щомісячна додаткова грошова ви
нагорода; додаткова грошова винагорода за участь в
антитерористичній операції; винагорода, призначення
та виплата якої пов'язана з обсягом та складнощами
роботи, що виконується під час проходження військо
вої служби; матеріальна допомога на початкове обза
ведення та інше. Можна стверджувати, що є усі правові
підстави для включення додаткових видів грошового
забезпечення у довідку для обчислення і перерахунку
розміру пенсії військовослужбовця, яка обраховується
саме з урахуванням цих вищезазначених видів грошо
вого забезпечення, які виплачувалися такому військо
вослужбовцю під час його служби за 24 останні кален
дарні місяці перед звільненням, адже з них було спла
чено військовою частиною єдиний соціальний внесок.
Протягом останніх років у пенсійному забезпеченні
осіб, звільнених з військової служби, у різний час, ви
никла диспропорція. Наприклад, два військовослуж
бовці, що звільнені з однакових посад, з однаковою ви
слугою років, але у різний час, отримують пенсії у різних
розмірах. Причиною такої диспропорції є:
— обчислення пенсій здійснюється з урахуванням
додаткових видів грошового забезпечення за останні 24
місяці перед місяцем звільнення;
— у держбюджеті не передбачені кошти для збіль
шення військових пенсій;
— підвищення розміру грошового забезпечення
військовослужбовцям Збройних Сил України відбу
вається на підставі рішень Міністра оборони України
відповідно до наданих йому повноважень згідно бюд
жетного законодавство, а не Кабінетом Міністрів, а це
в свою чергу не сприяє підвищенню пенсій, що були ра
ніше призначені.
Із запровадженням виплати пенсій військовослуж
бовцям через Пенсійний фонд України у 2007 році вип
лата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат,
надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат,
встановлених законодавством, звільненим із служби
військовослужбовцям, особам, які мають право на пен
сію та членам їх сімей забезпечується за рахунок коштів
Державного бюджету України. Така система ледь не
призвела до колапсу Пенсійного фонду, тому у 2008
році, разом з підвищенням розмірів посадових окладів
військовослужбовців, було різко збільшено обсяг до
тацій з державного бюджету. Для подолання такого
стану Пенсійного фонду України всі військовослуж
бовці з квітня 2008 року були застраховані в системі за
гальнодержавного обов'язкового пенсійного страхуван
ня та почали сплачувати внески до Пенсійного фонду у
розмірі 2,6% від свого грошового забезпечення. Крім
цього, військові частини почали сплачувати внески в
розмірі 33,2% від фонду грошового забезпечення
військовослужбовців. Починаючи з 1 січня 2016 року
ставка єдиного внеску не утримується із застрахованих
осіб, а лише нараховується на суму грошового забезпе
чення військовослужбовців та становить 22%. Але за
провадження сплати військовослужбовцями внесків до
Пенсійного фонду України не дозволило звільнити дер
жавний бюджет від тягаря дотацій Пенсійному фонду
України на виплату пенсій особам, звільненим з військо
вої служби.
Хочемо зауважити, що зменшення розміру пенсій та
витрат держави на утримання осіб, звільнених з військо
вої служби знівелює функцію держави як органу, який
забезпечує гарантії, надані військовослужбовцям у за
гальній системі соціального забезпечення та нанесе удар
по Збройних Силах України, що призведе до знижен
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ням рівня їх боєздатності. Хотілось би вірити, що гро
шове забезпечення як військовослужбовців, так і
військових пенсіонерів врештірешт набуде справедли
вого, стабільного та системного характеру. Для вирі
шення зазначених проблем необхідно: встановити со
ціальносправедливий перерозподіл між тим, хто
звільнився у 2008 році та отримував би таку саму пен
сію, як і той, хто виходить зараз на пенсію з такої ж
посади; встановити спрощену схему нарахування та пе
рерахунку грошового забезпечення військовослуж
бовців збройних сил.
Отже, запропоновані Урядом зміни стосовно пен
сійного забезпечення в цілому є лише окремим кроком
на шляху до фінансової збалансованості, стійкості та
соціальної справедливості пенсійної системи України.
Проте запропоновані зміни не зможуть повністю вирі
шити проблеми недостатності розміру нинішніх пенсій
для подолання бідності та забезпечення гідного рівня
життя у похилому віці. Щоб пенсії в країні зростали
суттєво, має зростати внутрішній валовий продукт.
Окрім того, прийняті зміни не можливо застосувати для
військових пенсіонерів. Тому, незважаючи на існуван
ня багатьох проблемних питань, особливо в частині вип
лати пенсій, уряд все ж таки повинен спрямувати свої
дії на зміну існуючого стану пенсійного забезпечення
військовослужбовців, для більшості з яких пенсія є ос
новним видом матеріального забезпечення.
Зважаючи на те, що у Воєнній доктрині пріоритет
ним напрямом є соціальне забезпечення військовослуж
бовців Збройних Сил України та приведення його до
стандартів НАТО, хочемо зауважити, що про підвищен
ня мінімальної календарної вислуги для призначення
пенсії не може йти мова. У більшості країнчленів НАТО
організація пенсійного забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, сприяє високій привабливості і пер
спективності служби у національних збройних силах і
збереженню в них найбільш підготовлених фахівців, а
також сприятливо впливає на моральнопсихологічний
стан особового складу.
ВИСНОВКИ
Одним з найактуальніших питань, пов'язаних з реа
лізацією пенсійної реформи та з метою уникнення
"зрівнялівки" у розмірах пенсій різних категорій насе
лення, слід забезпечити особливі умови нарахування
пенсійного забезпечення військовослужбовців, які
впродовж довгих років виконували обов'язки, пов'язані
із захистом Батьківщини та не мали іншого джерела
доходів, окрім грошового забезпечення. При цьому не
обов'язково виносити окремий закон щодо перерахун
ку розміру пенсій військовим, Уряд повинен виконати
діючий, тобто врахувати розміри грошового утриман
ня, встановлені Постановою КМУ №704 "Про грошове
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і на
чальницького складу та деяких інших осіб", яка наби
рає чинності з 01.01.2018 року.
Враховуючи ситуацію, яка існує у пенсійному забез
печенні осіб, звільнених з військової служби, хочемо
сказати, що в Україні склалася така ситуація, що після
звільнення військовослужбовця з військової служби та
виходу його на пенсію — він нікому не потрібен. Неза
довільний стан пенсійного забезпечення все частіше на
штовхує військовослужбовців на думку про достроко
ве звільнення після закінчення чергового контракту та
пошуку іншої, більш оплачуваної роботи.
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