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ORGANIZATION OF ACCOUNTING STAFF SALARIES

Розглянуто визначення сутності оплати праці працівників підприємства як об'єкта бухгалтерського

обліку. Доведено, що на сучасному етапі заробітна плата не виконує покладені на неї функції, що вимаX

гає нагального втручання з боку держави. Здійснено порівняльний аналіз міжнародних та національних

стандартів бухгалтерського обліку та виявлено низку розбіжностей, що потребують законодавчого вреX

гулювання в контексті переходу на застосування МСБО. Виокремлено чотири рівня нормативноXправоX

вого регулювання обліку розрахунків за виплатами персоналу та проаналізовано зміст їх утворюючих

компонентів. Процес бухгалтерського обліку заробітної плати передбачає складання великої кількості

типових форм первинних документів, тому у ході роботи було проаналізовано документальне оформX

лення оплати праці у системі бухгалтерського обліку на підприємстві. Крім того, облік виплат персоналу

передбачає ведення синтетичного й аналітичного обліку, з цією метою у Плані рахунків наведено спеX

ціальні субрахунки, які використовуються кожним суб'єктом господарювання. Правильне нарахування

заробітної плати вимагає від бухгалтерської служби здійснити всі необхідні утримання з неї. Водночас

необхідно керуватися положеннями Податкового Кодексу України, де наведено інформацію щодо застоX

сування та розмірів податкової соціальної пільги, вона є істотною для бухгалтера, оскільки може призвеX

сти не тільки до неправильного розрахунку заробітної плати до видачі, але й до неточностей у податкоX

вих розрахунках, що потягне за собою накладання штрафів на такий суб'єкт господарювання. ДосліджеX

но різні способи обчислення податку на доходи громадян на прикладі провідних країн світу і виявлено

суттєві відмінності у порівнянні з українськими реаліями.

Remuneration is the main motivational factor for the work of employees of any enterprise. It depends on her

rationality and orderliness that she will perform the functions assigned to her. Therefore, a rational organization

of personnel payroll accounting is one of the factors in the effective functioning of the entity, so its accounting

issues will always remain debatable and relevant. The definition of the essence of remuneration of employees of

the enterprise as an object of accounting is considered. It is proved that at the present stage the wage does not

perform the functions assigned to it, which requires urgent intervention by the state. A comparative analysis of

international and national accounting standards has been carried out and a number of discrepancies have been

identified that require legislative regulation in the context of the transition to IAS. Four levels of regulatory

regulation of accounting of payments for personnel payments are distinguished and the content of their forming

components is analyzed. The process of accounting for wages involves the preparation of a large number of

standard forms of primary documents, so during the work was analyzed documentary pay in the accounting

system at the enterprise. In addition, personnel payroll accounting involves synthetic and analytical accounting,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Заробітна плата — це основне джерело доходів най$

маних працівників у сучасному світі й вона залишати$
меться ним і надалі, оскільки через свої особливі влас$
тивості відіграє вирішальну роль у розвитку всіх галу$
зей господарства. На сучасному етапі кризотворчі про$
цеси в економіці, особливо у сфері соціально$трудових
відносин, призвели до того, що заробітна плата не ви$
конує покладені на неї функції, зокрема, соціальну, яка
полягає у задоволенні людиною своїх потреб через до$
ходи у вигляді заробітної плати.

 Наразі головний напрям обліку витрат на оплату
праці полягає у забезпеченні управлінського персона$
лу підприємства необхідною та своєчасною інформацією
з метою прийняття обгрунтованих та раціональних
рішень щодо ефективного використання найманої ро$
бочої сили. Саме ці проблемні питання і обумовлюють
актуальність обраної теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Критичний аналіз фахової літератури свідчить, що

у сучасної методології обліку виплат працівникам
підприємства всі існуючі проблеми бухгалтерського об$
ліку виплат персоналу на мікрорівні наявні у відсутності
раціонального організаційно$методичні забезпечення
організації обліку цього сегменту: чітке формування
облікової політики виплат персоналу [1; 2], актуальні
первинні документи щодо винагород працівникам [3],
використання сучасної методики обліку виплат [4], фор$
мування ефективних облікових потоків між підрозділа$
ми [5], складання та надання звітної інформації [6]. Саме
багатоаспектність цієї проблеми зумовило різно$
манітність наукових досліджень.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Мета роботи полягає у систематичному дослід$

женні, критичній оцінці теоретичних положень та чин$
ної практики організації обліку заробітної плати на
підприємстві.

Відповідно до поставленої мети роботи передбаче$
но виконання таких завдань: дослідити економічний
зміст заробітної плати як об'єкту бухгалтерського об$
ліку; ознайомитися з нормативно$правовим забезпечен$
ням обліку заробітної плати на підприємстві; проаналі$
зувати особливості організації бухгалтерського обліку
та оподаткування заробітної плати.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Виплати працівникам — це всі форми компенсації,

що надаються суб'єктом господарювання працівникові
в обмін на надані послуги або виконані роботи. Провідне
місце серед виплат такого виду займає заробітна плата,
дефініція якої є відмінною у працях різних науковців та
практиків.

Заробітна плата — це основне джерело доходів най$
маних працівників у сучасному світі й вона залишати$
меться ним і надалі, оскільки через свої особливі влас$

and for this purpose, the Accounts Schedule lists the special subaccounts used by each entity. Proper calculation

of wages requires the accounting department to make all necessary deductions from it. At the same time it is

necessary to be guided by the provisions of the Tax Code of Ukraine, which provides information on the application

and size of the tax social privilege, it is essential for the accountant, since it can lead not only to incorrect

calculation of wages before issuance, but also to inaccuracies in the tax calculations, which will result in imposing

penalties on such an entity. Different ways of calculating the personal income tax have been investigated using

the example of the leading countries of the world and the significant differences in comparison with the Ukrainian

realities have been identified.

Ключові слова: виплати персоналу, облік заробітної плати, податкова соціальна пільга, нормативно�пра�
вове забезпечення, національні стандарти.

Key words: staff payments, payroll, tax social benefits, regulatory support, national standards.

тивості відіграє вирішальну роль у розвитку всіх галу$
зей господарства. Мета заробітної плати полягає у:
відтворені робочої сили, стимулюванні продуктивності
праці та вирішенні суспільних соціальних потреб. У
більшості випадків результативність використання існу$
ючого творчого і кваліфікаційного потенціалу праців$
ників залежить від наукової обгрунтованості форм і
методів оплати праці, що використовуються на
підприємстві.

Проаналізувавши вищезазначене, можна стверджу$
вати, що категорія "виплати персоналу" та "заробітна
плата" не є тотожними. Ці категорії не співвідносяться
між собою як частина та ціле, вони є в певній мірі за$
лежними одна від одної, але мають різний структурний
зміст. Виплати персоналу виступає у вигляді явища, яке
підкреслює процесуальність дії, а заробітна плата є
кінцевим результатом цієї дії.

Складовими механізму регулювання виплат персо$
налу є такі елементи: державне регулювання; колектив$
но$договірне регулювання, що передбачене генераль$
ною, галузевими, регіональними угодами; колективни$
ми договорами на рівні суб'єктів господарювання; тру$
довими договорами з найманими працівниками; ме$
ханізм визначення індивідуальної заробітної плати на
конкретному підприємстві (в структурному підрозділі)
через тарифну систему або безтарифну модель, норму$
вання праці, форми і системи оплати праці й преміюван$
ня.

На рисунку 1 наведено рівні нормативного регулю$
вання розрахунків з оплати праці.

Елементами державного регулювання розрахунків
з оплати праці в Україні є: мінімальна заробітна плата;
інші державні норми та гарантії стосовно оплати праці
(робота в надурочний час, святкові та вихідні дні й за
час виконання державних обов'язків); умови визначен$
ня частини доходу, що має спрямовуватися на оплату
праці; міжгалузеві співвідношення в оплаті праці; умо$
ви та розміри оплати праці в організаціях державного
сектору економіки; максимальні розміри посадових
окладів керівників державних суб'єктів господарюван$
ня; рівень оподаткування підприємств і доходів праців$
ників. Не менш важливими є соціальні гарантії праців$
ника, що полягають у: бюджетному фінансуванні осві$
ти, культури, закладів охорони здоров'я і фізичної куль$
тури (базовий рівень надання послуг); формуванні
фондів соціального страхування (пенсійне, медична до$
помога, допомога на випадок безробіття); запровад$
женні допомоги сім'ям з низьким доходом; застосуванні
різних форм компенсації підвищення цін (орієнтація на
найбільш вразливі верстви населення) та обмеженої
індексації; забезпеченні функціонування дієвої систе$
ми працевлаштування та допомоги на випадок безробі$
ття.

Рівень договірного регулювання оплати праці пра$
цівників, на відміну від державного механізму регулю$
вання, передбачає використання системи угод, укладан$
ня яких здійснюється на державному (генеральна уго$
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да), галузевому (галузева угода), регіональному (регіо$
нальна угода) та виробничому (колективний договір)
рівнях у відповідності до Закону України "Про колек$
тивні договори і угоди" [7].

Бухгалтерський облік виплат працівникам та розк$
риття інформації про такі виплати у фінансовій звітності
підприємства на міжнародному рівні здійснюється, спи$
раючись на МСБО 19 "Виплати працівникам" [8]. Цей
стандарт не розглядає звітність за програмами пенсій$
ного забезпечення і має пряме відношення тільки до
обліку виплат працівникам. У той час, як регулювання
цього питання на національному рівні здійснюється із
застосуванням положень, наведених у П(С)БО 26 "Ви$
плати працівникам" [9]. Попри те, що національні стан$
дарти були розроблені, спираючись на міжнародну
практику, відмінності між ними все ж таки є.

Можна зробити висновок, що зміст МСБО 19 "Вип$
лати працівникам" має певні відмінності у порівнянні з
П(С)БО 26 "Виплати працівникам". В обох нормативних
документах зазначені поточні виплати персоналу, які
підприємства мають виплачувати протягом 12 місяців,
до них відносять: основну та додаткову заробітні плату
й інші заохочувальні та компенсаційні виплати.

Однак у національному стандарті не зазначена
інформація щодо конкретного переліку виплат праців$
никам після закінчення трудової діяльності та інших
довгострокових виплат. Тому, на наш погляд, необхід$
но додати цю інформацію, спираючись на міжнародний
стандарт, у якому зазначено, що до виплат після закін$
чення трудової діяльності належать: виплати за пенсій$
ними планами, а також планами медичного страхуван$

ня та іншими соціальними програмами, що забезпечу$
ють працедавців певні гарантії колишнім працівникам
після їх виходу на пенсію. Наявність таких розбіжнос$
тей зумовлена національними особливостями та не од$
норазовими спробами наблизити положення міжнарод$
ної практики до вітчизняних реалій. Що стосується
структури, то у МСБО19 вона є більш змістовною та роз$
будованою, ніж у П(С)БО 26, та містить обгрунтування
всіх питань, що розглядаються.

Проведений аналіз законодавчої та нормативно$пра$
вової бази України про договірне регулювання оплати
праці показав, що вона є недосконалою та потребує дооп$
рацювання. Прикладом є Закон України "Про оплату
праці", який дозволяє оплату праці нижче від норм, які виз$
начені у генеральній та інших угодах, це також суперечить
механізму договірного регулювання оплати праці [10].

Варто зауважити, що колективні договори, що укла$
даються на виробничому рівні, охоплюють понад 60%
працюючих в Україні, однак вони залишаються формаль$
ними інструментами захисту прав робітників. Тому навіть
на підприємствах, де вони укладаються, можуть місти$
тися суперечливі чинному законодавству положення, що
уможливлюють виплату місячної тарифної ставки (ок$
ладу) працівнику на нижчому рівні, ніж це передбачено
галузевою угодою, а це призводить до паралізації догов$
ірного регулювання оплати праці відповідного рівня.

Під внутрішніми нормативними документами, що ре$
гулюють облік виплат персоналу, розуміються накази
по підприємству, що засвідчують факт працевлаштуван$
ня конкретної фізичної особи на цьому підприємстві,
штатний розпис тощо.

 Макроекономічний рівень 

 Мікроекономічний рівень

 Мезоекономічний рівень 

 Міжнародний рівень 

 Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку  
розрахунків з оплати працівників на підприємстві

     Угоди, Кодекси 

Закони 

Положення 
(стандарти) 

бухгалтерського 
обліку 

Інструкції, 
постанови та 
положення 

Наказ про облікову 
політику 

3 

4 

6 

5 

9 

Генеральна угода, Цивільний та Господарський кодекси 
України, Податковий кодекс України  

Закони України «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про 
колективні договори і угоди», «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії» та ін.  
 

 

П(С)БО 11 «Зобов’язання», П(С)БО 16 «Витрати», 
П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 

Інструкція зі статистики заробітної плати, Порядок 
обчислення середньої заробітної плати та ін.  

Положення про облікову політику в частині розрахунків з 
оплати праці на підприємстві  

Установчі та 
розпорядчі 
документи 

8 
Статут, Установчий договір,  

Колективний договір, Положення про соціальний пакет 

Угоди 
1 Ратифіковані міжнародні угоди 

Стандарти 
2 МСФЗ 19 «Виплати працівникам», МСФЗ 2 «Виплати 

частковими інструментами» та інші стандарти професійних 
організацій 

Угоди  
7 

Галузеві угоди (галузеві та регіональні тарифні угоди)  

Рис. 1. Рівні нормативно&правового регулювання обліку розрахунків за виплатами
персоналу підприємства

Джерело: узагальнено автором.
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Обліком виплат персоналу у системі рахунків нази$
вають ведення синтетичного обліку нарахувань та роз$
поділу заробітної плати, утримань та обчислення суми,
що буде безпосередньо виплачена "на руки" працівни$
кам, й віднесення її на відповідний рахунок витрат за
статтями й об'єктами калькулювання.

Ведення синтетичного обліку розрахунків з оплати
праці здійснюється із застосуванням рахунку 66 "Роз$
рахунки за виплатами працівникам". Цей рахунок перед$
бачає ведення узагальненої інформації щодо розра$
хунків з оплати праці працівників, що входять як до об$
лікового, так і до необлікового складу суб'єкта госпо$
дарювання, а також за всіма видами об'єктів: починаю$
чи від безпосередньої виплати заробітної плати, премії,
допомоги у разі втрати працездатності і закінчуючи ве$
денням обліку невиплаченої вчасно суми з каси та інши$
ми поточними виплатами.

Ведення аналітичного обліку за цим рахунком пе$
редбачає можливість деталізації інформації за кожним
працівником підприємства, видами виплат й утримань.
На підприємствах із значним штатним складом аналіти$
ка може буди доволі громіздкою, оскільки відповідний
аналітичний рахунок відкривається кожного разу, коли
оформлюється новий співробітник. Тому варто пам'я$
тати, що сума усіх нарахувань та утримань за аналітич$
ними рахунками має відповідати синтетичному рахунку
66 "Розрахунки за виплатами працівникам".

Значення бухгалтерських документів з оплати праці
полягає в тому, що вони є: основою для підтвердження
реалізації факту господарського життя пов'язаного з
оплатою праці; засобом передачі розпорядження від
розпорядника до виконавця (щодо нарахування, випла$
ти заробітної плати); джерелом інформації у разі
здійснення контролю, оскільки без підписів осіб, на яких
покладені контрольні функції, документ недійсний; до$
казом у разі суперечок між працівниками та роботодав$
цем, а також у разі документальних перевірок.

Розглянемо зарубіжний досвід у сфері оподаткуван$
ня фізичних осіб. У Великобританії, Італії, Швеції та Швей$
царії оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб
здійснюється загально$прибутковим податком, а США,
Франція, Німеччина використовують стягнення прибутко$
вого податку із доходу фізичних осіб. Водночас цьому за$
галом у світі використовується дві системи формування
прибуткового податку — шедулярна та глобальна. Перша
передбачає розподіл доходів залежно від джерел на час$
тини (шедули), кожна з них оподатковується окремо та
відбувається стягнення двох податків: основного (з вико$
ристанням пропорційних ставок) та додаткового (з вико$
ристанням прогресивних ставок). Найбільш розповсюдже$
ною є друга система, яка передбачає стягнення прибутко$
вого податку із сукупного (річного) доходу з використан$
ням прогресивної шкали ставок.

У США, наприклад, оподатковується або окрема
особа, або сім'я за соціальною шкалою, що наведена у
таблиці 1.

Характерна особливість оподаткування доходів гро$
мадян у США полягає у тому, що один і той самий пода$
ток стягується до бюджетів різних рівнів, більш того, його

розмір може варіюватися в залежності від штату. За раху$
нок цього податку федеральний бюджет поповнюється на
45$48%. Як помітно з табл. 1 використовується змішано$
прогресивна шкала. У 2017 році американський президент
Дональд Трамп, висунув проект реформи, у якому пропо$
нувалося скоротити сім існуючих ставок до трьох — 10%,
25% та 35%, а також підвищити розмір неоподатковува$
ного доходу сімейних пар до 24 тис. дол. на рік.

Великобританія використовує шедулярну систему
оподаткування доходів. У межах системи передбачено
6 шедулів, до кожного з яких застосовуються різні ме$
ханізми оподаткування. Ставка податку може різнити$
ся в залежності від річного доходу: 20%, 25%, 40%. З
01.04.2010 року через фінансову кризу та потребу у
збільшенні суми податкових надходжень, була введена
ставка у розмірі 50% для доходів, що перевищують 150
тис. фунтів стерлінгів на рік.

Третя частина всіх податкових надходжень Німеч$
чина формується за рахунок податку на заробітну пла$
ту. Шкалу податку наведено у таблиці 2.

Водночас у Німеччині використовується поділ насе$
лення на класи з врахуванням видів діяльності. Усього
виокремлюється 6 класів: одинокі працюючі без дітей;
одинокі, розлучені, овдовілі люди, які мають на утри$
манні дитину; подружні пари, якщо в сім'ї працює один
із подружжя. Якщо працюють обоє, один із них за
спільною згодою переходить у п'ятий клас; обоє з под$
ружжя працюють, але обкладаються окремо; обоє з
подружжя працюють, але один із них обкладається за
третім класом; працюючі, які отримують заробітну пла$
ту в кількох місцях.

ВИСНОВКИ
Отже, заробітна плата — це основне джерело гро$

шових доходів найманих працівників і разом з тим, це
певна частка витрат суб'єкта господарювання та найе$
фективніший засіб заохочування працівника до висо$
копродуктивної праці. Тому бухгалтерській облік заро$
бітної плати та відповідних утримань й нарахувань з неї
має бути чітко налагоджений на кожному підприємстві,
оскільки це дуже складна ділянка облікового процесу,
яка вимагає чіткого та достовірного документування
таких об'єктів, як відпрацьований час, вироблена про$
дукція, виконані роботи, надані послуги та їх оплати.

Оподатковуваний дохід, долари 
Подружжя 

(спільні 
доходи) 

Подружжя 
(окремі доходи) Глава сім’ї Одинаки 

Податкові 
ставки, % 

До 18150 До 9075 До 12950 До 9075 10 
18151-73800 9076-36900 12951-49400 9076-36900 15 
73801-148850 36901-74425 49401-127550 36901-89350 25 
148851-226850 74426-113425 127551-206600 89351-186350 28 
226851-405100 113426-202550 206601-405100 186351-405100 33 
405101-457600 202551-228800 405101-432200 405101-406750 35 
Більше 457601 Більше 228801 Більше 432201 Більше 406751 39,8 

Таблиця 1. Шкала податку на доходи населення США

Джерело: складено за даними [4].

Податкові 
таблиці Розмір доходу платника Ставка 

податку 
Нульова До 2871 для одиноких і до 

5742,8 євро для сімейних 
Звільнені від 
податку 

Нижня 
пропорційна 

Від 2871 для одиноких і до 
4140 євро для сімейних 

10% 

Прогресивна Від 4141 і до 6135 євро для 
одиноких і відповідно 
подвоєних сум для сімейних 

Лінійне 
зростання від 
19% до 53% 

Верхня 
пропорційна 

Понад 61355 для одиноких і 
122710 євро для сімейних 

53% 

Таблиця 2. Шкала податку на заробітну плату Німеччини

Джерело: складено за даними [4].
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Отже, система регулювання оплати праці має ве$
лику кількість проблем, вирішення яких має здійсню$
ватися, передусім на законодавчому рівні. Серед най$
гостріших питань варто виокремити: порушення га$
рантій на оплату праці, що встановлюються держа$
вою, дискримінація в оплаті праці працівників держав$
ного сектору економіки, численні прогалини чинного
законодавства тощо. Рівень правової регламентації,
компетентність й творча активність управлінських
кадрів у відповідній сфері, достатньо глибокі знання
законодавчої бази та соціальних аспектів господарю$
вання забезпечую ефективне та продуктивне провад$
ження будь$якої діяльності. А ефективність функці$
онування виробництва та соціальний захист праців$
ників також забезпечується формуванням відповід$
них індивідуальних та колективних матеріальних сти$
мулів, провідною формою реалізації яких і витупає за$
робітна плата.

Проаналізувавши системи оподаткування з ПДФО
у різних країнах, варто наголосити, що основним пра$
вилом податкової системи є прозорість та відкритість.
Проведене дослідження показало, що цей податок може
представлятися як один або кілька податків, стягувати$
ся із застосуванням прогресивної шкали, включатися до
місцевих або загальнодержавних податків та направля$
тися до одного або декількох суб'єктів оподаткування,
від чого і залежить його регулятивна ефективність. Про$
те для українських сучасних реалій найважливішою ба$
зою оподаткування ПДФО залишається заробітна пла$
та, тому необхідним є подальше удосконалення ме$
ханізмів адміністрування ПДФО, що буде сприяти підси$
ленню ролі цього податку.
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SCENARIOS OF REFORMATION OF THE NATIONAL FINANCIAL MONITORING SYSTEM

В умовах трансформації світової фінансової системи і, як наслідок, виникненню значної кількості

новітніх ризиків для держави та суб'єктів господарювання, актуальності набуває й реформування існуX

ючої системи нагляду та контролю за вітчизняною фінансовою сферою. В статті обгрунтовано вектори

реформування Національної системи фінансового моніторингу за рахунок розробки різних сценаріїв,

які базуються на подоланні внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації криміX

нальних доходів. Побудовано економікоXматематичну модель кількісного оцінювання та якісної інтерпX

ретації стратегій реформування Національної системи фінансового моніторингу на базі застосування

методу цілочислової оптимізації. Ідентифіковано ключові внутрішні та зовнішні чинники активізації

процесу легалізації кримінальних доходів, а також конкурентні переваги, які отримає національна екоX

номіка за рахунок реформування Національної системи фінансового моніторингу. Взаємозв'язок розгX

лянутих трьох груп чинників представлений за допомогою матриць бінарних величин взаємної обумовX

леності. Проведене обчислення кількості отриманих конкурентних переваг з урахуванням синергетичX

ного ефекту взаємного впливу одночасно діючих внутрішніх та зовнішніх чинників — кількісної харакX

теристики подальшої стратегії реформування Національної системи фінансового моніторингу: пасивна

стратегія, стратегія адаптації, активна стратегія, стратегія лідера. Досліджено "ідеальну" ситуацію можX

ливості набуття усіх можливих конкурентних переваг у розрізі реформування Національної системи

фінансового моніторингу шляхом подолання внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу

легалізації кримінальних доходів. Це виступило основою подальшого визначення меж кількісної оцінки

розроблених сценаріїв за допомогою рівномірного розподілу. Представлено динаміку можливої варіації

сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу в поточний період та в розрізі

перспективного проміжку 2020 —2023 рр.

In the conditions of transformation of the world financial system and, as a consequence, the emergence of a

considerable number of new risks for the state and economic entities, the reform of the existing system of

supervision and control over the domestic financial sphere becomes more relevant. The article substantiates the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
В останні п'ять років в Україні відбувається активна

трансформація державної системи фінансового регулю$
вання, нагляду та контролю. Активно відбувається й
дискусія стосовно створення єдиного органу держано$
го регулювання за ринком банківських та небанківсь$
ких фінансових установ. Водночас, центральним дер$
жавним органом, що реалізує політику у сфері запобі$
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню терориз$
му та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення залишається Державна служба фінансового
моніторингу України. Саме ефективна діяльність цього
органу покликана акумулювати зусилля органів регу$
лювання ринку фінансових послуг, правоохоронних та
судових органів, а також міжнародних організацій і за$
безпечити ефективну діяльність всієї Національної си$
стеми фінансового моніторингу, що в результаті доз$
волить досягти високого рівня фінансово$економічної
безпеки України. Тому розробка сценаріїв реформуван$
ня Національної системи фінансового моніторингу на$
буває значної актуальності виходячи з ускладнення схем
легалізації кримінальних доходів внаслідок появи но$
вих фінансових інструментів та впровадження новітніх
інформаційних технологій.

В сучасних умовах господарювання, формування
сценаріїв реформування Національної системи фінан$
сового моніторингу залежить від кількості деструктив$
них чинників, які вона зможе подолати. Саме внутрішні
та зовнішні шоки активізації процесу легалізації кримі$
нальних доходів сповільнюють якісний та кількісний
розвиток Державна служба фінансового моніторингу
України та інших органів. Тому формалізація сценаріїв
розвитку Національної системи фінансового моніто$
рингу повинна основуватись на інформаційній базі щодо
кількості нейтралізованих чинників активації процесу
легалізації кримінальних доходів та отриманих у про$
цес цього конкурентні переваг для національної еконо$
міки.

vectors of reforming the National System of Financial Monitoring by developing different scenarios based on

overcoming internal and external factors to stimulate the process of criminal proceeds legalization. An economic

and mathematical model of quantitative evaluation and qualitative interpretation of the strategies of reforming

the National System of Financial Monitoring based on the application of the integer optimization method is

constructed. The key internal and external factors for the activation of the process of criminal proceeds

legalization, as well as the competitive advantages that the national economy will receive through the reform of

the National Financial Monitoring System, have been identified. The relationship of these three groups of factors

is represented by the matrix of binary quantities of mutual conditionality. The number of competitive advantages

obtained was calculated taking into account the synergistic effect of the mutual influence of simultaneously

acting internal and external factors — quantitative characteristics of the further reform strategy of the National

System of Financial Monitoring: passive strategy, adaptation strategy, active strategy, leader strategy. The "ideal"

situation of the possibility of acquiring all possible competitive advantages in the context of reforming the

National System of Financial Monitoring by overcoming internal and external factors of stimulating the process

of legalization of criminal proceeds is investigated. This was the basis for further defining the boundaries of

quantitative assessment of the developed scenarios using a uniform distribution. The dynamics of the possible

scenarios of reformation of the National System of Financial Monitoring in the current period and in the

perspective 2020—2023 years are presented.

Ключові слова: сценарії реформування, конкурентні переваги, внутрішні чинники, зовнішні чинники, фінан�
совий моніторинг, синергетичний ефект.

Key words: competitive advantages, internal factors, external factors, financial monitoring, synergistic effect,
automated financial monitoring system.

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

Питаннями антилегалізаційного фінансового моні$
торингу та боротьби з легалізацією (відмиванням) до$
ходів, одержаних злочинним шляхом як складової дер$
жавної політики національної безпеки займались такі
вічизняні науквці: Баранов Р.О. [11], Ситник Г.П. [16],
Глущенко О. О., Семеген І.Б. [12], Єгоричева С.Б. [13],
Лєонов С.В. [6], Боженко В.В. [14], Дмитров С.О.,
Медвідь Т.А. [15] та інші дослідники. Серед закордон$
них науковців значної уваги в розрізі реформування
системи фінансового моніторингу заслуговують напра$
цювання таких вчених: Baker R.W. [1], Boorman J., Ingves
S. [3], Brent B.L. [4], Hossam T., Zaki M., Sobh T. S., Bad$
ran K. [9].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування інформаційної бази для

побудови сценаріїв реформування Національної систе$
ми фінансового моніторингу на основі економіко$мате$
матичного моделювання кількісного оцінювання та якіс$
ної інтерпретації стратегій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Формування методологічного підгрунтя формуван$

ня інформаційної бази для побудови сценаріїв рефор$
мування Національної системи фінансового моніторин$
гу шляхом подолання внутрішніх та зовнішніх чинників
активізації процесу легалізації кримінальних доходів.
Реалізація цього завдання передбачає проведення на$
ступної послідовності етапів:

1 етап. Ідентифікація ключових зовнішніх чинників
активізації процесу легалізації кримінальних доходів:
доступність офшорних юрисдикцій; розвиток крипто$
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валют; розгалуженість глобальних мереж казино; рівень
міжнародної організованої злочинності; військово$пол$
ітична нестабільність; рівень міжнародної корупції;
можливість контрабанди з сусідніми державами.

2 етап. Визначення переліку релевантних внутрішніх
чинників активізації процесу легалізації кримінальних
доходів: ефективність уряду; політична стабільність та
відсутність насильства / тероризму; якість регулюван$
ня; верховенство права; гласність та підзвітність; рівень
інфляції; рівень тіньової економіки.

3 етап. Формування системи конкурентних переваг
національної економіки, досягнення яких можливе за
рахунок належного рівня ключових зовнішніх та
внутрішніх чинників активізації процесу легалізації кри$
мінальних доходів: зменшення рівня доларизації еконо$
міки; збільшення обсягу вітчизняних інвестицій;
збільшення прямих іноземних інвестицій з високо роз$
винених країн; зменшення дефіциту державного бюд$
жету; зменшення державного боргу; збільшення обся$
гу кредитування; збільшення рівня заробітної плати.

4 етап. Заповнення таблиць бінарних характеристик
забезпечення конкурентних переваг національної еко$
номіки за рахунок реформування Національної систе$
ми фінансового моніторингу (табл. 1).

Для формалізації представлених у таблиці 1 умов$
них позначень використовуються наступні математичні
співвідношення:

(1),

де  — бінарний показник перетину і$го чинника
(внутрішнього чи зовнішнього) активізації процесу ле$
галізації кримінальних доходів та j$ої конкурентної пе$
реваги;

(2),

де  — сума бінарних показників в розрізі зовнішніх
чинників активізації процесу легалізації кримінальних
доходів;

 — сума бінарних показників в розрізі внутрішніх
чинників активізації процесу легалізації кримінальних
доходів.

5 етап. Обчислення кількості отриманих конкурен$
тних переваг з урахуванням синергетичного ефекту
взаємного впливу одночасно діючих внутрішніх та
зовнішніх чинників активізації процесу легалізації кри$
мінальних доходів — кількісної характеристики сце$
наріїв реформування Національної системи фінансово$
го моніторингу: пасивна стратегія, стратегія адаптації,
активна стратегія, стратегія лідера.

Для формалізації інформаційної бази формування
сценаріїв реформування Національної системи фінан$
сового моніторингу виникає необхідність проведення
ряду проміжних кроків узагальнення бінарних показ$
ників, представлених у таблиці 1. Так, спочатку обчис$
лимо кількість отриманих конкурентних переваг без

урахування синергетичного ефекту взаємного впливу
одночасно діючих внутрішніх та зовнішніх чинників як
суми:

 (3),

де  — бінарна характеристика, яка приймає оди$
ничне значення, якщо вдається досягти j$ої конкурен$
тної переваги за рахунок подолання зовнішнього чи
внутрішнього чинника активізації процесу легалізації
кримінальних доходів, та нульове значення в іншому
випадку.

Наступним кроком у рамках цього етапу виступає
математична формалізація синергетичного ефекту ви$
никнення додаткових конкурентних переваг за рахунок
комбінації одночасного впливу як зовнішніх, так і
внутрішніх чинників активізації процесу легалізації кри$
мінальних доходів. Синергетичний ефект виникає в тих
випадках, коли сума обчисленої вище величини кількості
отриманих конкурентних переваг без урахування синер$
гетичного ефекту не менше 2, що свідчить про те, що ми
отримали конкурентну перевагу (у випадку одинично$

го значення ) та спостерігаємо ще додатковий ефект

при перевищенні , одиничного значення. Врахуван$

ня зазначеного синергетичного ефекту пропонується за
рахунок комбінації цілої частини числа та максимуму із
двох функцій:

 (4).

Таким чином, адитивна згортка формул (3) і (4) доз$
воляє сформувати кількісну інформаційну базу для ви$
бору сценаріїв реформування Національної системи
фінансового моніторингу (  ):

;  +

(5).

Таблиця 1. Матриця бінарних характеристик внутрішніх та зовнішніх чинників активізації процесу легалізації
кримінальних доходів, що забезпечують конкурентні переваги національної економіки

 Конкурентні переваги національної 
економіки 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 a12 a12 a13 a14 a15 a16 a17 
2 a22 a22 a23 a24 a25 a26 a27 
… … … … … … … … 
7 a72 a72 a73 a74 a75 a76 a77 

внутрішні 

Сума Sz2 Sz2 Sz3 Sz4 Sz5 Sz6 Sz7 
8 a82 a82 a83 a84 a85 a86 a87 
9 a92 a92 a93 a94 a95 a96 a97 
… … … … … … … … 
14 a142 a142 a143 a144 a145 a146 a147 

Чинники 
активізації 
процесу 
легалізації 
кримінальних 
доходів 

 
зовнішні  

Сума Sv1 Sv2 Sv3 Sv4 Sv5 Sv6 Sv7 
Сума S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
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6 етап. Якісна інтерпретаціякількісної оцінкисце$
наріїв реформування Національної системи фінансово$
го моніторингу: пасивна стратегія, стратегія адаптації,
активна стратегія, стратегія лідера. Для реалізації цьго
етапу виникає необхідність визначення максимально
можливої ситуації, тобто наявності бінарних величин
на перетину усіх розглянутих внутрішніх і зовнішніх
чинників та усіх можливих для досягнення конкурент$
них переваг (табл. 2).

Таким чином, досліджено "ідеальну" ситуацію мож$
ливості набуття усіх можливих конкурентних переваг
національної економіки отриманих за рахунок рефор$

Нижня межа  
значень 

Верхня межа  
значень Стратегія 

0 5,25 пасивна 
5,25 10,5 адаптація 
10,5 15,75 активна 
15,75 21 лідер 

Таблиця 3. Якісна інтерпретація кількісної оцінки сценаріїв
реформування Національної системи фінансового

моніторингу

Конкурентні переваги національної економіки 
  КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 

ВЧ1 0 1 0 1 1 0 1 
ВЧ2 1 1 1 0 0 1 0 
ВЧ3 0 1 0 1 1 0 1 
ВЧ4 1 1 1 0 0 1 0 
ВЧ5 1 1 1 0 0 0 1 
ВЧ6 1 1 1 0 0 1 0 

вн
ут
рі
ш
ні

 

ВЧ7 1 1 0 1 0 0 1 
ЗЧ1 1 1 0 1 1 0 0 
ЗЧ2 1 1 1 0 0 1 0 
ЗЧ3 1 1 1 0 0 1 0 
ЗЧ4 1 1 1 0 0 1 0 Чи

нн
ик
и 
ак
ти
ві
за
ці
ї п
ро
це
су

 
ле
га
лі
за
ці
ї к
ри
мі
на
ль
ни
х 
до
хо
ді
в 

зо
вн
іш
ні

 

ЗЧ5 1 0 0 1 1 0 1 
ЗЧ6 1 1 1 0 0 0 1  ЗЧ7 1 0 0 1 1 1 0 

Таблиця 4. Матриця бінарних характеристик забезпечення конкурентних переваг
національної економіки за рахунок реформування Національної системи фінансового моніторингу

у 2019 році

Таблиця 2. Визначення максимально можливої ситуації перетину усіх розглянутих внутрішніх
і зовнішніх чинників та усіх можливих конкурентних переваг

Конкурентні переваги  

  1.
 З
ме
нш

ен
ня

 р
ів
ня

 
до
ло
ри
за
ці
ї е
ко
но
мі
ки

 

2 
Зб
іл
ьш

ен
ня

 о
бс
яг
у 

ві
тч
из
ня
ни
х 

ін
ве
ст
иц
ій

 

3.
 З
бі
ль
ш
ен
ня

 п
ря
ми

х 
ін
оз
ем
ни
х 
ін
ве
ст
иц
ій

 
з в
ис
ок
ор
оз
ви
не
ни
х 

кр
аї
н 

4.
 З
ме
нш

ен
ня

 
де
фі
ци
ту

 д
ер
ж
ав
но
го

 
бю

дж
ет
у 

5.
 З
ме
нш

ен
ня

 
де
рж

ав
но
го

 б
ор
гу

 

6.
 З
бі
ль
ш
ен
ня

 о
бс
яг
у 

кр
ед
ит
ув
ан
ня

 

7.
 З
бі
ль
ш
ен
ня

 р
ів
ня

 
за
ро
бі
тн
ої

 п
ла
ти

 

С
ум

а 

1. Ефективність уряду  1 1 1 1 1 1 1  
2. Політична стабільність та відсутність 
насильства / тероризму  

1 1 1 1 1 1 1  

3. Якість регулювання  1 1 1 1 1 1 1  
4. Верховенство права  1 1 1 1 1 1 1  
5. Гласність та підзвітність  1 1 1 1 1 1 1  
6. Рівень інфляції  1 1 1 1 1 1 1  

вн
ут
рі
ш
ні

 

7. Рівень тіньової економіки 1 1 1 1 1 1 1  
1. Скорочення офшорних юрисдикцій 1 1 1 1 1 1 1  
2. Врегулювання руху криптовалют 1 1 1 1 1 1 1  
3. Зеньшення розгалуженості глобальних 
мереж казино 

1 1 1 1 1 1 1  

4. Скорочення рівня міжнародної 
організованої злочинності 

1 1 1 1 1 1 1  

5. Зменьшення військово-політичної 
нестабільності  

1 1 1 1 1 1 1  

6. Зменшення рівня міжнародної корупції 1 1 1 1 1 1 1  Чи
нн
ик
и 
ак
ти
ві
за
ці
ї п
ро
це
су

 л
ег
ал
іза
ці
ї 

кр
им

ін
ал
ьн
их

 д
ох
од
ів

 

зо
вн
іш
ні

 

7. Ліквідація можливості контрабанди з 
сусідніми державами 

1 1 1 1 1 1 1  

Сума бінарних показників за всіма рядками 14 14 14 14 14 14 14  
Бінарна величина: 1, якщо значення попереднього рядка не 
менше 1, 0 в іншому випадку 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Оцінювання синергетичного ефекту окремо розглянутих 
внутрішніх та зовнішніх чинників 

2 2 2 2 2 2 2  

Оцінювання синергетичного ефекту разом розглянутих 
внутрішніх та зовнішніх чинників 

1 1 1 1 1 1 1  

Сума бінарних величин та синергетичного ефекту 2 2 2 2 2 2 2 14 
Оцінка стратегії (максимально можлива)        21 
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мування Національної системи фінансового моніторин$
гу шляхом подолання внутрішніх та зовнішніх чинників
активізації процесу легалізації кримінальних доходів.
Це виступило основою подальшого визначення меж
кількісної оцінки розроблених сценаріїв за допомогою
рівномірного розподілу. Оскільки максимально можли$
ве значення кількісної оцінки характеристики сценаріїв
реформування Національної системи фінансового мо$
ніторингу набуває значення 21, введено таку рівномір$
ну градацію (табл. 3) певних значень, що відповідають
чотирьом стратегіям реформування.

Так, пасивна стратегія реформування Національної
системи фінансового моніторингу — це певний напрям,
що полягає у чіткому виконанні усіх вимог існуючих
фінансово$економічних процесів системи фінансового

моніторингу; стратегія адаптація що передбачає при$
стосування до існуючих умов функціонування націо$
нальної системи фінансового моніторингу країни; за ак$
тивної стратегії відбувається постійний моніторинг існу$
ючої системи фінансового моніторингу, своєчасне реа$
гування на зміни, виявлення певних нових чинників
впливу на систему, а також прогнозування подальших
процесів; стратегія лідер — це агресивна стратегія, що
поєднує підтримання зайнятої власної позиції та
зміцнення обраного напряму, безперервне удосконален$
ня та інноваційний розвиток існуючої системи фінан$
сового моніторингу.

Переходячи до практичного застосування описаної
вище методології формування інформаційної бази ре$
формування Національної системи фінансового моні$

Конкурентні переваги національної економіки 
  КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 

ВЧ1 0 1 0 1 1 0 1 
ВЧ2 1 1 1 1 0 1 1 
ВЧ3 0 1 0 1 1 1 1 
ВЧ4 1 1 1 0 0 1 1 
ВЧ5 1 1 1 1 1 0 1 
ВЧ6 1 1 1 0 1 1 0 вн

ут
рі
ш
ні

 

ВЧ7 1 1 0 1 0 0 1 
ЗЧ1 1 1 1 1 1 0 0 
ЗЧ2 1 1 1 1 1 1 1 
ЗЧ3 1 1 1 1 1 1 1 
ЗЧ4 1 1 1 1 1 1 0 
ЗЧ5 1 0 1 1 1 1 1 
ЗЧ6 1 1 1 0 1 1 1 

Ч
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ЗЧ7 1 0 1 1 1 1 1 

Таблиця 6. Матриця бінарних характеристик забезпечення конкурентних переваг національної економіки за рахунок
реформування Національної системи фінансового моніторингу у 2021 році

Конкурентні переваги національної економіки 
  КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 

ВЧ1 0 1 0 1 1 0 1 
ВЧ2 1 1 1 1 0 1 1 
ВЧ3 0 1 0 1 1 1 1 
ВЧ4 1 1 1 1 0 1 1 
ВЧ5 1 1 1 1 1 0 1 
ВЧ6 1 1 1 0 1 1 0 вн

ут
рі
ш
ні

 

ВЧ7 1 1 0 1 1 1 1 
ЗЧ1 1 1 1 1 1 1 0 
ЗЧ2 1 1 1 1 1 1 1 
ЗЧ3 1 1 1 1 1 1 1 
ЗЧ4 1 1 1 1 1 1 1 
ЗЧ5 1 0 1 1 1 1 1 
ЗЧ6 1 1 1 1 1 1 1 
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ЗЧ7 1 0 1 1 1 1 1 

Таблиця 7. Матриця бінарних характеристик забезпечення конкурентних переваг національної економіки за рахунок
реформування Національної системи фінансового моніторингу у 2022 році

Таблиця 5. Матриця бінарних характеристик забезпечення конкурентних переваг національної економіки за рахунок
реформування Національної системи фінансового моніторингу у 2020 році

Конкурентні переваги національної економіки 
  КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 

ВЧ1 0 1 0 1 1 0 1 
ВЧ2 1 1 1 0 0 1 1 
ВЧ3 0 1 0 1 1 0 1 
ВЧ4 1 1 1 0 0 1 0 
ВЧ5 1 1 1 1 1 0 1 
ВЧ6 1 1 1 0 1 1 0 вн

ут
рі
ш
ні

 

ВЧ7 1 1 0 1 0 0 1 
ЗЧ1 1 1 1 1 1 0 0 
ЗЧ2 1 1 1 0 0 1 0 
ЗЧ3 1 1 1 1 1 1 0 
ЗЧ4 1 1 1 1 1 1 0 
ЗЧ5 1 0 1 1 1 1 1 
ЗЧ6 1 1 1 0 1 1 1 
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/202014

торингу, розглянемо матрицю вхідних бінарних вели$
чин (табл. 4—8).

Представлено динаміку можливої варіації сценаріїв
реформування Національної системи фінансового мо$
ніторингу в поточний період та в розрізі перспективно$
го проміжку 2020—2023 рр. на основі даних таблиць, на$
ведених у додатку.

Отже, за результатами проведеного дослідження,
у 2019 та 2020 рр. сумарні кількісні оцінки складають 9
та 10 відповідно, а тому в цей період Національній сис$
темі фінансового моніторингу притаманна стратегія
адаптації. У 2021 та 2022 рр. сумарні кількісні оцінки зро$
стають до 11 та 13, що характерне активній стратегії. А
у 2023 р. сумарна кількісна оцінка стратегії становить
16 од., тобто Національна система фінансового моніто$
рингу досягає стратегії лідер.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Таким чином, отримана якісна та кількісна оцінка

сценаріїв реформування Національної системи фінан$
сового моніторингу на 2020—2023 рр. дозволяє стверд$
жувати, що за умови формуванні дієвого інструмента$
рію поступового подолання чинників активізації про$
цесу легалізації кримінальних доходів в 2023 році Ук$
раїна зможе стати регіональним лідером по боротьбі з
фінансовими правопорушеннями. Подальші досліджен$
ня повинні бути спрямовані на формалізації інстру$
ментів подолання конкретних внутрішніх та зовнішніх
чинників активізації процесу легалізації кримінальних
доходів.

Публікація містить результати досліджень, прове$
дених за грантом Президента України за конкурсним
проектом № 0119U103189 "Розробка прототипу авто$
матизованого модуля фінансового моніторингу діяль$

ності економічних агентів для протидії легалізації кри$
мінальних доходів".
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  КП1 КП2 КП3 КП4 КП5 КП6 КП7 
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Таблиця 8. Матриця бінарних характеристик забезпечення
конкурентних переваг національної економіки за рахунок

реформування Національної системи фінансового
моніторингу у 2023 році

Рік Показники 2019 2020 2021 2022 2023 
Бінарна оцінка 7 7 7 7 7 
Оцінка 
синергетичного 
ефекту 

2 3 4 6 9 

Сумарна кількісна 
оцінка стратегії 

9 10 11 13 16 

Якісна 
характеристика 
стратегії 

адаптація адаптація активна активна лідер 

Таблиця 9. Сценарії реформування Національної системи
фінансового моніторингу за рахунок подолання чинників

активізації процесу легалізації кримінальних доходів
за 2019—2023 рр.
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ANALYSIS OF FRACTIONAL BEHAVOIR OF THE CURRENCY MARKET OF UKRAINE

У статті розглянуто поведінку курсу гривні в за 2010—2019 роки, виявлено залежності між фрактальX

ною розмірністю часового ряду і політикою валютного контролю, що проводилася на валютному ринку у

різні проміжки часу. Для проведення аналізу використано R/S метод розрахунку показника Херста. ПоX

казник Херста як інструмент фрактального аналізу систем, дозволяє визначити ступінь персистентності

фінансових рядів, наявності на валютному ринку довготривалої пам'яті.

Для аналізу застосовано мову python, щоденні дані про курс гривні до долару взято з офіцінйого сайX

ту НБУ. Виявилося, що в різні роки спостерігаються періоди стабільності курсу гривні відносно інших

валют (2010—2014) і різкі стрибки (2015), періоди регулярних коливань (2016—2018). Відповідно, змінюєтьX

ся і фрактальна розмірність ряду. Для більшості періодів курсу гривні виявлено антиперсистентні ряди,

тобто коли спад імовірніше за все змінюється зростанням.

In this article, was examined the behavior of the grivna exchange rate for 2010—2019 years. Identified the

relationship between the fractal dimension of the time series and the policy of currency control that was conducted

on the foreign exchange market at different time intervals. For the analysis was used the R / S method of calculating

the Herst indicator. Hearst's index, as a tool for fractal analysis of systems, allows to determine the degree of

persistence of financial series, availability of longXterm memory in the foreign exchange market. Depending on

this, we can draw conclusions about the stability or instability of the course, its main trends, the likely future

behavior.

 Python was used for the analysis. Daily data of the hryvnia to the dollar were taken from the NBU official

website.

Ukraine's currency market, like the currency markets of most countries in the world, largely reflects the state

of the country's economy. Its short (worldwide) history is represented by several periods when different approaches

to its regulation were applied. The formation of the foreign exchange market in Ukraine is directly related to the

processes of development of the Ukrainian state and reformation of its economy. It turned out that in different

years there are periods of stability of the hryvnia against other currencies (2010—2014), and jumps (2015), periods

of regular fluctuations (2016—2018).

In 2014, Ukraine's currency market developed in an extremely unfavorable environment and in a socioX

politically strained society. During this year, the national currency lost much of its value.

The constant surplus of foreign currency purchases over its sales volumes is a characteristic feature of the

foreign exchange market in 2016—2017. The result of such interaction is the devaluation of the Ukrainian hryvnia.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Перехід української економіки до ринкових відно$

син, створення сучасної інфраструктури, еволюція
форм власності та зростання самостійності учасників
ринкових відносин неминуче приводить до потреби по$
стійного відстеження тенденцій та виявлення особли$
востей функціонування фінансово — валютної системи
нашої держави. Валютний ринок як один з головних
елементів системи, в останні десятиліття характери$
зується посиленням процесів глобалізації та трансфор$
мації.

Метою статті є оцінка динаміки валютного ринку
України в період 2010—2019 рр. У різні роки за цей час
спостерігалися як періоди стабільності курсу гривні
відносно інших валют (2010—2014), так і різкі стрибки
(2015), періоди регулярних коливань (2016—2018). Роз$
рахунок показнику Херста за допомогою R/S аналізу
для різних проміжків часу може відповісти на питання,
чи має поведінка курсу фрактальну природу у той чи
інший період. У залежності від цього можна робити вис$
новки про стабільність, чи нестабільність курсу, його
основні тенденції, ймовірну поведінку у майбутньому.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Механізми курсоутворення, ефективних валютних
режимів та чинників ціноутворення на валютному рин$
ку були предметом дослідження багатьох вітчизняних
та зарубіжних учених. Більшість напрацювань у цій
сфері присвячено оцінюванню стану валютного ринку
та вироблення рекомендацій щодо перспектив зміцнен$
ня національної грошової одиниці.

Так, Д. Малащук, досліджуючи процеси формуван$
ня валютних курсів, виокремлював основні чинники
впливу на цей процес. На його думку, формування ва$
лютних курсів — складний процес, який відбувається під
впливом взаємодії багатьох чинників, що впливають на
попит та пропозицію валюти як прямо, так і опосеред$
ковано [1].

Питання виявлення факторів, що впливають на фор$
мування попиту та пропозиції на валютному ринку, роз$
глядає С. Нескородєв, який вважає, що основними фак$
торами дисбалансу валютного ринку слугують: від'ємне
сальдо торговельного балансу, високий рівень зовніш$
нього кредитування та існування регіональної або світо$
вої фінансової кризи [2].

О. Береславська зазначає, що пропозиція валюти є
зовнішнім, екзогенним чинником, практично не пов'я$
заним з динамікою попиту на неї. Крім того, оскільки
вітчизняна валюта значно поступається іноземній за
рівнем ліквідності і ступенем міжнародного визнання,
то власники валюти намагаються її притримувати, ство$
рюючи при цьому дефіцит на внутрішньому ринку. Саме
цей дефіцит є джерелом зростання попиту на іноземну
валюту [3].

 В.А. Табінський, Є.О. Колєснік та І.С. Сіліна про$
понують низку заходів для регулювання валютного кур$
су в Україні в нестабільних умовах [4].

Значну увагу приділено проблемам регулювання
валютного курсу та валютно$курсової політики у пра$
цях А. Мещерякова та С. Сопотяна [5].

The efficient market hypothesis, in which all relevant information immediately and fully reflects on the market

exchange rate of the hryvnia, since 2010. is performed only during periods when the course is supervised by the

NBU. In other periods, there are antiXpersistent ranks, meaning a decline is likely to change with growth.

Ключові слова: валютний ринок, валютні операції, валютний курс, іноземна валюта, Національний банк
України, фрактал, показник Херста.

Key words: сurrency market, foreign exchange transactions, exchange rate, foreign currency, National Bank of
Ukraine, fractal, Hearst index.

Це питання досліджували такі видатні зарубіжні
вчені, як М. Фрідмен, О. Кіреєв, М. Бордо, Дж. Кейнс,
Л. Красавіна, Р. Маккіннон, А. Шварц.

Передбачення майбутньої поведінки валютних
курсів є дуже важливим та потребує подальшого до$
слідження, оскільки дозволяє зменшити валютні ризи$
ки та забезпечити підвищення ефективності різномані$
тних рішень у галузі міжнародного фінансового менед$
жменту. Проблема функціонування валютного ринку та
проведення адекватної валютної політики залишається
і надалі, тому доцільним буде розгляд актуальних про$
блем валютного ринку та валютного регулювання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні українська економіка є характерним при$

кладом прогресуючої неофiцiйної доларизацiї. Для
здійснення аналізу доларизації економіки використо$
вують такi показники, як: доларизація грошової маси,
доларизація депозитів, доларизація кредитів.
Вiдповiдно до неї, рівень доларизації економіки визна$
чають на пiдставi спiввiдношення депозитiв у iноземнiй
валютi до грошової маси. Високоризикованою вважа$
ють економіку країни, якщо значення цього показника
перевищує 30 % [6].

Валютний ринок України, як і валютні ринки біль$
шості країн світу, значною мірою відображає стан еко$
номіки країни. Його коротка (за світовими мірками)
історія представлена кількома періодами, коли засто$
совувалися різні підходи до його регулювання. Форму$
вання валютного ринку в Україні безпосередньо пов'я$
зане з процесами розбудови української держави та
реформуванням її економіки.

Одним з головних завдань, які має вирішувати На$
ціональний банк України в умовах економічної кризи, є
встановлення рівноважного курсу національної валю$
ти. Також поняття ринкової ситуації визначає ступінь
збалансованості валютного ринку, сформовані тен$
денції його розвитку, рівень стійкості та коливання його
основних параметрів, масштаби валютних операцій [7].

Починаючи з 2010 року, НБУ почав активні валютні
інтервенції шляхом продажу іноземної валюти, це вик$
ликано девальваційним тиском на гривню. Загалом ва$
лютних інтервенцій у 2010 році було здійснено не більше
ніж на 1.3 млрд дол. США. Упродовж періоду 2010—
2013 років Національний банк утримував курс гривні
щодо долара США, підтримуючи його на рівні 793,56—
799,30 грн /100 дол. [8].

У 2014 році, валютний ринок України розвивався у
вкрай несприятливому середовищі та соціально$полі$
тично напруженому суспільстві. Протягом цього року
національна валюта втратила значну частину своєї вар$
тості. Причин для такої тенденції декілька, зокрема не$
гативні ділові очікування, скорочення обсягу експорту,
зменшення притоку прямих іноземних інвестицій та
значні витрати на обслуговування державного боргу,
підтримка Національним банком України платежів НАК
"Нафтогаз Україна" за імпортований природний газ.
Також сюди можна віднести військові дії, які проходять
на Сході України. Основними наслідками девальвації
національної валюти є подорожчання імпортної про$
дукції, розрахунки за яку здійснюються в іноземній ва$
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люті, а згодом — продукції галузей української еконо$
міки, передусім внаслідок подорожчання пального і
збільшення транспортних витрат. Додатково очікуєть$
ся згортання довгострокового кредитування та скоро$
чення обсягів інвестиційної діяльності. Дефіцит інозем$
ної валюти за одночасно високого рівня попиту з боку
населення обумовив виникнення незадоволеного валют$
ного попиту та збільшення активності "чорного валют$
ного ринку" [9].

Постійне перевищення обсягів купівлі іноземної ва$
люти над обсягами її продажу є характерною ознакою
валютного ринку 2016—2017 рр. Перевищення попиту
над пропозицією характерне для ринку пропозиції. За
таких умов носії пропозиції мають владу на ринку, а
отже, мають можливість диктувати йому свої умови.
Найсуттєвішим елементом прояву такої влади продавців
іноземної валюти є стабільно високий її курс. Резуль$
татом такої взаємодії є девальвація української гривні.
Водночас необхідно відзначити перманентність такого
явища, тому можна говорити про те, що відмова від за$
стосування адміністративних методів стабілізації валют$
ного ринку та загальна лібералізація валютної політи$
ки в Україні впродовж 2014—2018 рр. не принесли ба$
жаних результатів і реальні ринкові механізми ціноут$
ворення не працюють на валютному ринку [10].

З 7 лютого 2019 року уведено в дію Закон "Про ва$
люту і валютні операції". Він повинен забезпечувати
поступовий перехід України до ліберальної моделі ва$
лютного регулювання, яка передбачає свободу здійснен$
ня валютних операцій при одночасному збереженні мак$
роекономічної та фінансової стабільності. З іншого
боку, відкриття можливостей вільно вкладати кошти за
кордон зумовило стрибок експорту капіталу що призве$
ло до тиску на курс усередині країни [11].

АЛГОРИТМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ
РОЗМІРНОСТІ РЯДУ

Основним методом вивчення фрактальної структу$
ри фінансових ринків є R/S$аналіз, або метод нормова$
ного розмаху. Він був розроблений англійським гідро$
логом Гарольдом Едвіном Херстом.

Фрактальна розмірність (розрахована на базі показ$
ника Херста) знайдеться так:

 (1).
В економіці така фрактальна розмірність може

інтерпретуватися як ступінь впливу інформації на ча$

совий ряд. Значення є ринковим індикатором і може
служити показником ризику інвестицій.

D
H 

=1,5 — Значення означає випадкове блукання (в
цьому випадку справедлива гіпотеза ефективного рин$
ку), в цьому випадку зовнішні події не впливають, все
новини вже враховані ринком.

1 < D
H 
≤ 1,5 — Величина означає, що сьогоднішні

події і отримана інформація буде продовжувати врахо$
вуватися ринком ще й через якийсь час. Причому це не
просто послідовна кореляція, а функція довготривалої
пам'яті, яка обумовлює інформаційний вплив протягом
великих періодів часу. Такий часовий ряд називають
персистентним — він має більш гладку, менш зазубрену
лінію ніж при випадковому блуканні.

1,5 < D
H 
≤ 2 — Величина характеризує систему більш

схильну до змін, ніж випадкове блукання. В цьому ви$
падку тимчасової ряд антиперсистентний, тобто більш
мінливий, ніж ряд випадковий.

Ще одним показником фрактальності часових рядів
є розмірність, отримана Мандельбротом [12]:

(2).

Якщо розмірність D є міра "зазубреності" або не$
рівності тимчасового ряду, то величина A по суті —
фрактальна розмірність простору ймовірностей — ви$
мірює висоту піку гістограми розподілу і товщину її
хвостів. Відповідно до гіпотези ефективного ринку зав$
жди дорівнює 2, відповідно до гіпотези фрактального
ринку. 1 < D

H 
≤ 2.

Високий пік розподілу свідчить про наявність "па$
м'яті" на ринку і, отже, говорить про можливість засто$
сування технічного аналізу. З іншого боку, "товсті хво$
сти" розподілів визначають високу ймовірність появи на
ринку подій від 4σ і більш. Це, так звані, "крахи" (спе$
кулятивні пузирі), які викликані навмисним скиданням
або скупкою цінних паперів [13].

Алгоритм:
1. Дано вихідний ряд S

t
. Розрахуємо логарифмічні

відносини:

(3).

2. Розділимо ряд вхідний ряд довжиною N на A су$
міжних періодів довжиною n. Відзначимо кожен період
як I

a
, де a = 1,2,….A. Визначимо для кожного I

a 
 середнє

Рис. 1. Курс гривні відносно долара з 2013 р.
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значення:

(4).

3. Розрахуємо відхилення від середнього значення
для кожного періоду I

a
:

(5).

4. Розрахуємо розмах у межах кожного періоду:
 (6).
5. Розрахуємо стандартне відхилення для кожного

періоду

(7).

6. Кожен RIa
 ділимо на SIa

. Далі розраховуємо се$
реднє значення R/S:

(8).

7. Збільшуємо n і повторюємо кроки 2—6 до тих пір,
поки n ≤ N/2.

8. Будуємо графік залежності log(R/S(n))від log(n)
і за допомогою МНК знаходимо регресію виду: log(R/
S(n))= H*log(n) +c, де H — показник Херста [14].

АНАЛІЗ ФРАКТАЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ ГРИВНІ
Застосуємо алгоритм R/S аналізу щоб подивитися

як змінюється фрактальна поведінка курсу гривні під час
різних періодів. Для цього візьмемо дані з офіційного
сайту НБУ (рис. 1). Для застосування алгоритму вико$
ристаємо мову Python [15].

Упродовж періоду 2010—2013 років Національний
банк утримував курс гривні щодо долара США, підтри$
муючи його на рівні 793,56—799,30 грн /100 дол.

Візьмемо дані про курс гривні за 731 день з 01.01.2011
по 31.12.2012 р. (рис. 2). Видно, що у першій частині гра$
фіку є незначне падіння до значення у 793 гривні за
100 доларів, а потім курс стабілізується, і у 2012 р. навіть
зовсім перестає змінюватися, постійно тримаючись на
відмітці у 799.3.

На рисунку 3 зображено функцію регресії log(R/
S(n))= H*log(n) +c. При цьому її нахил дорівнює близь$
ко 45о. Показник Херста H = 0.4924, розмірність D =
1.5, що відповідає випадковому блуканню, розмірність
А= 2. Такі показники повністю збігаються з теорією
ефективного ринку.

Це свідчить про випадковість курсу, тобто хоча деякі
перепади ціни і спостерігаються, однак в них немає яки$
хось виражених закономірностей, зовнішні події ніяк не
впливають. Така картина пояснюється тим, що у роки з
2010 по 2013 р. НБУ захищав гривню від зовнішніх
впливів, тримаючи курс стабільним, з незначними зру$
шеннями.

У 2014 році курс долара невпинно зростав по відно$
шенню до української валюти. Найбільш стрімкий ріст
відбувся з середини лютого до квітня місяця (рис. 4). За
рік ціна долара відносно гривні збільшилася вдвічі, з
800 грн до 1600 грн за 100 доларів. Водночас до середи$
ни лютого НБУ утримував курс, потім спостерігається
різкий скачок, і далі у березні та квітні спостерігається
зростання до пікового значення у 1300 грн /100 дол.
Добре видно два періоди травень$липень вересень — по$
чаток листопада, під час яких курс штучно утримувався
на одному рівні, а потім різко зростав.

Подивимося на період вересень — початок листо$
пада. Керівники найбільших банків України на закритій
нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися
продавати долари за курсом не вище 12,95 грн за долар,
після чого котирування гривні до долара на міжбанкі$
вському валютному ринку утримувалися в межах 12,95—
13,40 грн за 1 долар США. З 5 листопада ця домовленість
перестає діяти, починають щоденно (крім святкових та
вихідних днів) проводитися валютні аукціони з прода$
жу іноземної валюти.

Таким чином, маємо періоди захищеності курсу і
періоди, коли він потрапляє під вплив зовнішніх фак$
торів. Для періоду 01.01.2014 — 31.12.2014 рр. Н=0.45,

Рис. 2. Курс гривні відносно долара за 2011—2012 рр.
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D = 1.55, розмірність А= 2.22. Такі показники вказують
на те, що ринок вже не є абсолютно випадковим, наявні
певні закономірності. Ряд більш антиперсистентний ніж
для 2011—2013 роки, це означає наявність частих ре$
версів "спад$підйом". Тобто якщо ряд зростає (спадає)
у попередній період, то він імовірно змінить цю тенден$
цію у майбутньому.

Якщо ж взяти період з 16.04.2014 з 31.07.2014 роки,
то Н=0,38, D = 1.62, що вказує на ще більшу мінливість
курсу. І справді, у цей період спостерігаються постійні
чергування спадів та підйомів, що хоча і невеликі за зна$
ченням, проте мають постійний характер. Таким чином,
можна зробити висновок, що фрактальна розмірність

ряду змінюється у різні періоди року, які залежать від
політичних подій.

У лютому 2015 р. гривня досягає історичного мініму$
му — більше 3000 грн за 100 дол. Перехід від 1600 до
3000 грн за 100 дол стається у короткий строк — за 2 тиж$
ні і так само швидко повертається до 2200 грн. Надалі у
2015 р. наявні коливання курсу у межах 2000—2400 грн/
100д ол, водночас постійно відбуваються різки стрибки
у 200—400 грн. На рис.1 чітко видно пікове значення
2015 р.

В цей період з 05.03.2015 по 31.12.2015 показник Хер$
ста становить H = 0.38, фрактальна розмірність D = 1.62,
що вказує на велику мінливість курсу.

Рис 3. Функція регресії log(R/S(n))= H*log(n) + c

Рис. 4. Курс гривні відносно долара за 2014 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

21www.economy.in.ua

З 2016 року курс гривні змінюється, у проміжку від
2400 до 2900 грн за 100 дол. При цьому пікові значення
досягаються у січні — лютому, що можна легко поба$
чити на прикладі 2016, 2017, 2018 роки на рисунку 5.

Для 2016—2018 рр. H = 0.22, фрактальна розмірність
D = 1.78.

Антиперсистентні ряди ще характеризують як "по$
вернення до середнього". Тобто для 2016—2018 рр. спо$
стерігається загальні сезонні коливання курсу — мак$
симуми взимку, мінімуми влітку. Навколо загального
тренду відбуваються постійні коливання ціни протилеж$
них напрямків.

У 2019 р. зростання у перші місяці не було, навпаки
з січня починається поступове спадання, з невеликими
коливаннями, що продовжується і зараз. Це можна зв'я$
зати з введенням в дію Закону "Про валюту і валютні
операції 7 лютого 2019 року. З 01.01.2019 року до
13.11.2019 року H = 0.23, фрактальна розмірність D =
1.77. Курс нестабільний, відбуваються постійні коливан$
ня, хоча і без значних стрибків.

ВИСНОВКИ
З наведених розрахунків можна зробити висновок,

що фрактальна розмірність ряду змінюється у різні пе$
ріоди. Гіпотеза ефективного ринку, за якою вся суттє$
ва інформація негайно і повною мірою відбивається на
ринковій курсовій вартості гривні, з 2010 р. виконуєть$
ся лише у періоди, коли курс контролюється НБУ. В інші
періоди спостерігаються антиперсистентні ряди, тобто
спад імовірніше за все змінюється зростанням.

Впродовж 2010—2013 рр. курс гривні штучно утри$
мувався на одному рівні. Фрактальна розмірність у цей
період відповідає відповідає випадковому блуканню —
незначні зрушення, які рідко відбуваються, поведінка
ряду не залежить від попередніх значень.

У 2014 р. гривня вдвічи втратила у вартості. Водно$
час чітко простежуються періоди коли держава утри$
мує курс, які потім змінюються на різкі стрибки. Таким
чином, маємо періоди захищеності курсу і періоди, коли
він потрапляє під вплив зовнішніх факторів. Фракталь$
на розмірність для 2014 р. D = 1.55, що вказує на ревер$
си спад$підйом. На окремих періодах це значення більше
ніж для всього року.

У 2015 р. курс гривні за короткий період досягає
історичного мінімуму — більше 30 грн /дол., потім швид$
ко зростає, і надалі певний час коливається у межах 20—

Рис. 5. Курс гривні відносно долара за 2016—2018 рр.

24 грн/дол., змінюючись різкими стрибками. Розмірність
D = 1.62 — вказує на постійні коливання курсу у проти$
лежних напрямках.

Для 2016—2018 рр. спостерігається сезонна поведі$
нка, коли курс досягає своїх максимумів у зимові місяці.
Значення фрактальної розмірності для цього періоду ще
більше — D = 1.78. Навколо загального тренду відбува$
ються постійні коливання. З 2019 р. починається посту$
пове спадання, з невеликими коливаннями, що продов$
жується і зараз. Показник Херста як інструмент фрак$
тального аналізу систем дозволяє визначити ступінь
персистентності фінансових рядів, наявності на валют$
ному ринку довготривалої пам'яті. За стабільної еконо$
мічної ситуації показник Херста валютних пар має тен$
денцію до збереження свого середнього значення. Вод$
ночас цей показник дуже реагує на події, що прямо або
опосередковано впливають на економіку держави та
курс її національної валюти. Найбільший стрибок по$
казника можна спостерігати, коли країна проводить
сплановану валютну інтервенцію з метою покращити
свою економічну ситуацію, тим самим знижуючи курс
своєї валюти. Ряд за такиз умов продовжує залишатися
антиперсистентним.
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APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF CYBER INSURANCE AS A SEGMENT OF THE GLOBAL
INSURANCE MARKET

Глобалізація світової економіки та процеси інтеграції в умовах інформаційної її складової приводить

до появи нових видів ризиків, пов'язаних з кіберзагрозами та кібератаками, негативний вплив яких має

глобальний характер. У зв'язку з цим потребують розвитку підходи до кіберстрахування як сегменту

глобального страхового ринку. В Україні кіберстрахування перебуває на початковому етапі становлення

та потребує розробки підходів до подальшого розвитку, враховуючи накопичений позитивний досвід

зарубіжних країн у цьому напрямі. З розвитком кіберзагроз та кібератак страхування стає вагомим інструX

ментом ризикXменеджменту для підприємств як державної, так і недержавної форми власності. Це персX

пективний напрям розвитку страхового бізнесу, оскільки створення страхових програм захисту, крім

безпосереднього відшкодування збитків, значною мірою охороняє від таких ризиків та не дозволяє приX

пинити або знищити бізнес.

The globalization of the world economy and the processes of integration in the context of its information

component lead to the emergence of new types of risks related to cyber threats and cyberattacks, which are

negatively impacted by global character. In this regard, we need to develop cyber insurance approaches as a

segment of the global insurance market. In Ukraine, cyber insurance is in its infancy and needs to develop

approaches to further development, taking into account the accumulated positive experience of foreign countries

in this area. With the development of cyber threats and cyberattacks, insurance has become a significant risk

management tool for both state and nonXstate enterprises. This is a promising direction for the development of

the insurance business, since the creation of insurance protection programs, in addition to the direct compensation

of losses, largely protects against such risks and does not allow to terminate or destroy the business.

As cyber insurance in Ukraine is in its infancy, it is necessary to make extensive use of the positive experience

of the world's leading countries in the development of approaches to its further development, which demonstrates

the spectrum diversification of cyber insurance services and the application of certain cyber insurance policies,

hacking attacks and damages in the process of their occurrence. The impetus for the development of this market
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
З поширенням цифрових послуг відповідальність

бізнесу за зберігання, обробку, використання, контроль
за конфіденційністю персональних даних істотно
збільшилася. Помилки в роботі з великими обсягами
персональних даних обертаються величезними штрафа$
ми, витратами на відновлення, захист ділової репутації.
Перехід економіки до цифрового типу включає в себе
як позитивні, так і негативні моменти, які передусім по$
в'язані з інформаційною безпекою. І Україна не є вик$
люченням у списку країн, яким характерні кіберінціден$
ти, і до цього часто виявляються не готові ні влада, ні
бізнес.

Поняття кіберстрахування для України є доволі
новим і мало дослідженим, але сьогодні воно набуває
актуальності, оскільки багато українських підприємств
та організацій потребують захисту від кібератак.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми становлення та перспективи розвитку
кіберстрахування, впровадження підходів до управлін$
ня кіберризиками у страхуванні досліджені в наукових
працях вітчизняних та зарубіжних дослідників, вчених
та практиків, зокрема: В. Братюка, С. Ванга, В. Ільчука,
Дж. Кесена, О. Кондратьева, Й. Малкотра, Л. Мамае$
вої, Т. Моташко, О. Парубець, С. Перцової, Н. Прика$
зюка, Т. Ротової, Д. Сугоняко, К. Хейєса, Ю. Шевчен$
ко, С. Шекелфорда.

Розрізненість підходів до формування поняття
кіберстрахування у вітчизняній та зарубіжній практиці,
законодавча невизначеність основних понять, що вхо$
дять до його складу зумовлюють необхідність проведен$
ня подальших досліджень у напрямі обгрунтування
підходів до розвитку кіберстрахування як сегменту гло$
бального страхового ринку.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Сучасне глобальне взаємопов'язане бізнес$середо$

вище посилює імовірність кіберзагроз для організацій.
Для зменшення ризиків і оптимізації нових можливос$
тей організації мають бути захищеними, пильними і
гнучкими. Саме тому, завдання дослідження полягають
у комплексному вивченні підходів до розвитку кібер$
страхування як сегменту глобального страхового ринку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Кіберзлочинність в останні роки стає практично бу$
денним явищем. У новинах щоразу чутно про зникнен$

will be the adoption of relevant legislation in the field of cybersecurity at the level of the state and individual

entities, a clear definition in the Law of Ukraine "On Insurance" the nature of cyber insurance, with its classification

as a voluntary or mandatory type of insurance. The cybercrime range is wide enough and ranges from access to

information databases, intellectual property assets, computer system interference to financial gain. The

implementation of the proposed approaches in combination with ensuring transparency and widening the

boundaries of cooperation of insurance companies with other economic agents will lead to diversification of

insurance services and development of domestic cyber insurance, which will significantly reduce the amount of

losses from the occurrence of cybercrime.
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ня великих сум з рахунків найбільших світових банків
або про затримання чергового хакера.

Як явище значуще в світовому масштабі факт кіберз$
лочинності відзначають як найбільші бізнесмени і еконо$
місти світу в на форумах, наприклад, у Давосі в 2012 ро$
ці, так і найбільші консалтингові компанії. Зокрема,
Pricewaterhouse Coopers випустили Всесвітній огляд
економічних злочинів, де відзначили вибухове зростан$
ня кібератак в останні роки.

Кіберризик — це ризик, пов'язаний з використан$
ням комп'ютерного обладнання та програмного забез$
печення як в місцевих (локальних) мережах, так і в гло$
бальній інтернет$мережі; в розрахунково$платіжних си$
стемах, у системах інтернет$торгівлі і в промислових
системах управління. Також це ризик, пов'язаний з на$
копиченням, зберіганням і використанням особистих
персональних даних [1].

Кіберінціденти здатні наносити серйозний фінансо$
вий та репутаційний збиток компаніям і економіці країн.
Яскравим прикладом уразливості українського інфор$
маційного сектору став вірус Petya, який масово атаку$
вав підприємства країни в 2017 році. Через атаку вірусу
Petya влітку 2017 року вітчизняна економіка зазнала
втрат на 0,4—0,5% від річного ВВП. Ця ситуація чітко
показала: абсолютно будь$яка компанія вразлива до
кібертероризму, незалежно від розміру, специфіки та
технічного обладнання [2].

Статистика свідчить про те, що втрати світової еко$
номіки внаслідок кібератак збільшуються з кожним ро$
ком. І ці невтішні дані все частіше наводять керівництво
компаній на думку про необхідність страхування кібер$
ризиків.

Одним з можливих методів захисту від кібератак і
негативних наслідків від них може виступати кібер$
страхування. Цей вид страхування є сегментом глобаль$
ного страхового ринку і забезпечує фінансовий ме$
ханізм відновлення після великих збитків, допомагаю$
чи підприємствам повернутися до нормального функц$
іонування, збереження стабільності, платоспромож$
ності і зниження втрат у результаті перерви у вироб$
ництві, викликаного різного роду кіберзагрозами.

Страхування як фінансовий інструмент набув поши$
рення на міжнародному ринку ще у 2010 році. За оцін$
ками Munich Re, обсяги доходів від кіберстрахування
у 2020 році складуть $8—9 млрд проти $3,4—4 млрд у
2017 році. Щорічні втрати світової економіки від кібер$
злочинності у 2017 році перевищили $400—600 млрд і
склали 0,8% світового ВВП, що на 35% більше порівня$
но з 2015 роком [3]. Тільки атака вірусів WannaCry і
Petya в 2017 році торкнулася 150 країн і завдала збитків
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більш ніж на $ 12 млрд Тому компанії витрачають на
кіберзахист все більше коштів. У дослідженні агентства
MarketsandMarkets йдеться, що за підсумками 2018 року
витрати бізнесу на захист від хакерів склали майже $
153 млрд, а в 2023$му вони перевищать $ 248 млрд [2].

Під час щорічного дослідження глобальних ризиків
від Allianz Global Corporate & Specialty AGCS), яке про$
ведено 2415 експертами з 86 країн (включаючи топ$ме$
неджерів компаній, страхових експертів, брокерів і ри$
зик$менеджерів), кіберризики (кіберзлочинність, збої у
роботі IT$систем, вразливість даних, штрафи), ставлять
кіберризики на друге місце серед глобальних ризиків
підприємств та фінансового сектора на 2019 рік [4].

З цими оцінками складно не погодитися. Особливо
якщо подивитися на те, з якою швидкістю цифрові тех$
нології накривають планету. За даними компанії
Herjavec Group, яка спеціалізується на консалтингу в
сфері кібербезпеки, зараз у світі більше 4 млрд корис$
тувачів інтернету, в 2022 році їх число зросте до 6 млрд,
а у 2030 — до 7,5 млрд. А за прогнозами Ericsson, до 2023
року кількість підключених до глобальної мережі при$
строїв досягне 30 млрд.

Водночас від зазіхань хакерів страждають навіть
більшою мірою не рядові користувачі, а великий бізнес,
який втрачає колосальні гроші. Найбільш привабливи$
ми для кіберзлочинців є фінансово$кредитні установи,
особливо банки, які широко використовують сучасні ІТ
і реєстроутримувачі цінних паперів. У зоні ризику та$
кож будь$яка компанія, що зберігає інформацію щодо
клієнтів в електронному вигляді: аудитори, рітейлори,
брокерські, туристичні, транспортні, страхові компанії,
заклади сфери розваг.

Кіберстрахування— явище нове не тільки для Украї$
ни, а й для всього світу. За даними Munich Re, подібний
захист пропонують в цілому 60 страхових компаній в
різних країнах. Водночас страхуванням покрито лише
5% кіберризиків [3].

Проте швидке зростання загроз з боку хакерів сти$
мулює розвиток цього напрямку, і за оцінками страхо$
вої групи Allianz, ринок кіберстрахування зростає на
25—50% щороку.

Лідером кіберстрахування по праву можна вважати
США з їх потужною ІТ$інфраструктурою, де були
відзначені перші в світі серйозні кіберзагрози для бізне$
су та де діє жорстка законодавча база по захисту пер$
сональних електронних даних.

Кіберстрахування є динамічним сегментом глобаль$
ного ринку страхових послуг. Безсумнівно, цей вид стра$
хування розглядається як метод управління ризиками
та захисту від різних загроз, що виникають при
здійсненні електронної комерції.

До основних ризиків можна віднести:
— крадіжку засекреченої і конфіденційної інфор$

мації персоналом організації;
— крадіжку номерів кредитних карт;
— розкрадання фінансових коштів з депозитів;
— втрату носіїв інформації;
— фішинг;
— кібервимагання;
— порушення роботи комп'ютерної мережі внаслі$

док хакерських атак.
Але головним завданням кіберстрахування зали$

шається захист від великомасштабних хакерських атак.
Свою популярність в розвинених країнах кібер$

страхування отримало завдяки розумінню, що при впро$
вадженні новітніх рішень у сфері кібербезпеки та про$
веденні постійної роботи з персоналом завжди зали$
шається 1% ризику компрометації системи, який немож$
ливо передбачити і реально оцінити.

Перші договори страхування кіберризиків були ук$
ладені ще в 2010—2011 роках. Як зазначалося, цю тему
активно обговорювали на щорічному форумі в Давосі в
2012 році. Але активне зростання даного виду страху$
вання почалося кілька років по тому, після масових

зломів корпоративних і урядових ресурсів в США. Тому
90% ринку страхування кіберризиків припадає саме на
Сполучені Штати Америки.

Укладення договору страхування кіберризиків по$
в'язане з комплексною оцінкою клієнта та його систем.
Оцінюється економічний стан компанії, канали про$
дажів, безпека комп'ютерних мереж, ступінь захисту
персональних даних клієнтів. Чим більше у страхуваль$
ника доступу до конфіденційної інформації користу$
вачів, тим дорожче буде ціна страхової програми. Та$
кож впливає фізична охорона серверних даних, доступ
до них, наявність ключів доступу, регулярність резерв$
ного копіювання даних.

Про формування повноцінного сектору кіберстра$
хування в Україні говорити поки зарано: інтерес до по$
слуги почав формуватися у 2017 році, коли компанії
розраховували збитки та втратили прибуток через до
нападу вірусу Petya.

Крім того, основна інфраструктура, необхідна для
розвитку цього виду страхування, лише формується.
Так, Закон "Про основні засади забезпечення кібербез$
пеки України" набув чинності у травні 2018 року [5], а
Державний центр реагування на кіберзагрози був ство$
рений лише у лютому 2018 року.

Кіберризик — дуже нагальна проблема, але щоб ви$
рішити її за допомогою страхових інструментів, необ$
хідно створити умови. Це вимагає законодавчої бази,
технічних можливостей та готовності клієнтів співпра$
цювати зі страховиком для створення системи корпо$
ративної кібербезпеки [6].

 Експерти відзначають, що в українських реаліях
далеко не завжди можливо навіть провести перевірку
перед аудитом інформаційної системи клієнта, і для цьо$
го є багато причин. Як результат, не всі страховики го$
тові надавати повноцінні програми страхування кібер$
ризиків в Україні. Страховими компаніями, які працю$
ють над розробкою і впровадженням таких програм
страхування в Україні є "PZU Україна", "ВУСО",
"АСКА", "Global Garant", "Українська страхова група",
"ІНГО Україна",

Факторами, що стримують розвиток страхування
кібер$ризиків в Україні є наявність неякісної IT$інфра$
структури, у багатьох компаній неліцензійне програм$
не забезпечення та потреба у доведенні підприємством
саме факту кібератаки. Не всі із постраждалих від кібе$
ратак бажають повідомляти про витоки даних та про$
ломи у системі безпеки. Перешкодою є й висока вартість
страхових програм, оскільки страховики працюють із
недостатньою страховою статистикою, а відтак важко
правильно розрахувати страхові тарифи [7, с. 177].

Збитки від кіберризиків можна розділити на три групи:
1. Безпосередньо збитки самого страховика. Віднов$

лення втрачених (недопущених вигідних) від перериван$
ня діяльності та затримки на відновлення пошкодженої
інфраструктури (наприклад, при прибутковому новому
комп'ютерному обладнанні) та про введення в дію про$
галин у системах кібербезпечного страхування, які ста$
ють причиною виникнення інцидентів.

2. Збитки перед третіми особами. У цьому випадку
покривається відповідальність в рамках матеріальної
шкоди, морального збитку, порушення прав інтелек$
туальної власності та ін. Страхування відповідальності
перед третіми особами у сфері ІТ особливо актуальне
для ІТ$провайдерів, хостінг$центрів, розробників про$
грамного забезпечення.

3. Витрати на кризовий менеджмент. Страхова ком$
панія закладає витрати на залучення експертів до IT$
безпеки, консультантів, юристів для усунення та
мінімізації втрат у кібернетичній атаці.

Найчастіше договори страхування кіберризиків по$
кривають перші дві групи збитків. Тобто втрати страху$
вальника та шкоду, завдану третім особам.

У додатковому покритті деяких страхових програм
страхових компаній є послуга, яка покриває витрати на



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/202026

кризовий менеджмент і на відновлення репутації ком$
панії після кібератаки

Основна складність при страхуванні кіберризиків —
це фіксація збитків і доказ причинно$наслідкового зв'яз$
ку між страховим випадком і заявленим збитком. Крім
того, суму збитків потрібно якось підрахувати і доку$
ментально підтвердити. Так, наприклад, найскладніше
застрахувати масиви даних, які важко оцінити. Зовсім
не просто встановити скільки коштує витік даних неве$
ликої фірми або конкретного приватної особи та яким
чином оцінювати такий збиток.

Якщо збитки понесла безпосередньо компанія$стра$
хувальник, проводиться експертиза, завдання якої —
довести або спростувати вторгнення третіх осіб в ком$
п'ютерну систему, чиї дії спровокували псування майна
і простої у виробництві.

У разі страхування відповідальності перед третіми
особами факт настання страхового випадку підтверд$
жується рішенням суду, при цьому страховик не несе
відповідальність за грубі порушення співробітниками
компанії$страхувальника вимог з кібербезпеки; за шах$
райські дії страхувальника і дії його співробітників, які
викликані їх недостатньою кваліфікацією.

Таким чином, договір страхування кіберризиків до$
помагає захиститися від загроз, у результаті яких може
статися витік даних, вихід з ладу різного обладнання і
збитки, які через ці події несе страхувальник. Найчас$
тіше попит компаній на таке покриття задовольняється
через покупку додаткових розширень у договорах май$
на, відповідальності. Але покриття за кіберризиками в
таких договорах, з огляду на специфіку даних видів
страхування, досить обмежена.

Тому договір кіберстрахування — це, як правило,
комплексний продукт, який включає в себе страхування
майна, відповідальності та фінансових ризиків. Основний
страховий випадок — збитки, які виникли в результаті
порушення роботи комп'ютерної мережі (або її систем
безпеки) страхувальника через вторгнення третіх осіб.

Прикладами наслідків такого вторгнення можуть
бути: надання несанкціонованого доступу до комп'ю$
терних систем компанії; зміна, видалення або передача
електронних даних, програмного забезпечення; викори$
стання ресурсів комп'ютерної системи і т. д. Також не$
санкціоноване вторгнення зазвичай має на увазі вико$
ристання будь$яких засобів деактивації і обхід систем
захисту комп'ютерної мережі (включаючи віруси і
шкідливі програми, фішинг) і DoS / DDoS$атаки.

Розвиток кіберстрахування потребує об'єднання
зусиль страхових компаній, Департаменту кіберполіції,
Національної комісії, що здійснює державне регулюван$
ня у сфері зв'язку та інформатизації задля протидії
кіберзагрозам. У Законі "Про основні засади забезпе$
чення кібербезпеки України" зазначено, що "державно$
приватна взаємодія у сфері кібербезпеки здійснюється
шляхом: періодичного проведення національного самі$
ту з професійними постачальниками бізнес$послуг,
включаючи страховиків, аудиторів, юристів, визначен$
ня їхньої ролі у сприянні кращому управлінню ризика$
ми у сфері кібербезпеки [7, с.178].

Отже, з розвитком кіберзагроз та кібератак стра$
хування стає вагомим інструментом ризик$менеджмен$
ту для підприємств як державної, так і недержавної
форми власності. Це перспективний напрямок розвит$
ку страхового бізнесу, оскільки створення страхових
програм захисту крім безпосереднього відшкодування
збитків, значною мірою охороняє від таких ризиків та
не дозволяє припинити або знищити бізнес.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, потенційний ринок для кіберстраху$

вання величезний, оскільки будь$яка компанія, яка зай$
мається зберіганням даних, операціями з ними і пере$
дачею даних, виявляється в зоні ризику. Уразливі перед
хакерами не тільки Big Data, а й особисті сторінки в со$

ціальних мережах, електронні поштові скриньки, веб$
сайти спільнот або блогерів, онлайн$ігрові компанії.
Розвиток ринку кіберстрахування в Україні нині знахо$
диться на початковому етапі, але з часом він може ста$
ти якісним засобом забезпечення інформаційної безпе$
ки і захисту від кіберзагроз.
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IMPROVEMENT OF METHODICAL APPROACHES TO AUDIT OF FIXED ASSETS ACQUISITION
FOR INCREASING OF A LEVEL OF ENTERPRISE ECONOMIC SECURITY

У сучасних умовах власників та інвесторів цікавить реальні дані про наявність, стан та рух основних

засобів, бо від достовірності інформації залежіть прийняття управлінських рішень. Важливість основX

них засобів обумовлена тим, що наявність необоротних активів необхідно для організації будьXякої діяльX

ності підприємства. Якщо на підприємстві немає достатньої кількості основних засобів для здійснення

ним основної діяльності, тоді це впливає на фінансові результати його діяльності. Отже, основними засоX

бами є активи, які оказують вплив на ефективність діяльності всього підприємства.

Метою роботи є удосконалення методичних підходів до аудиту надходження основних засобів для

підвищення рівня економічної безпеки підприємства.

Метою аудиту надходження основних засобів є встановлення наявності, законності, правильності,

відповідності здійснених операцій з надходження основних засобів підприємства і правильності їх відобX

раження в обліку та звітності. Завданнями проведення аудиту надходження основних засобів є: переX

вірка наявності основних засобів, перевірка права власності на об'єкти основних засобів, перевірка перX

винних документів з обліку основних засобів, перевірка правильність формування капітальних інвесX

тицій, перевірка правильності відображення основних засобів.

Удосконалення методичних підходів до аудиту надходження основних засобів включає розроблено

такі документи: анкету внутрішнього контролю, загальний план аудиту, програму аудиту, робочі докуX

менти аудитора, а саме: перевірка наявності основних засобів, перевірка права власності на об'єкти осX

новних засобів, перевірка первинних документів з обліку основних засобів, перевірка правильність форX

мування капітальних інвестицій, перевірка правильності відображення основних засобів. Це допоможе

вчасно виявити порушення та підвищити рівень економічної безпеки підприємства.

Under present day conditions owners and investors are interested in real data about availability, state and

movement of fixed assets as management decisions depend on the reliability of information. The importance of

fixed assets is conditioned by the fact that availability of nonXnegotiable assets is necessary for organization of

any activity of the enterprise. If the enterprise does not have sufficient quantity of fixed assets to carry out its

core activity, it affects the financial results of its business. So, fixed assets are the assets that affect the effectiveness

of activity of the whole enterprise.
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ВСТУП
У сучасних умовах власників та інвесторів цікавить

реальні дані про наявність, стан та рух основних засобів,
так як від достовірності інформації залежіть прийнят$
тя управлінських рішень. Важливість основних засобів
обумовлена тим, що наявність необоротних активів не$
обхідно для організації будь$якої діяльності підприєм$
ства. Якщо на підприємстві немає достатньої кількості
основних засобів для здійснення ним основної діяль$
ності, тоді це впливає на фінансові результати його
діяльності. Отже, основними засобами є активи, які ока$
зують вплив на ефективність діяльності всього підприє$
мства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемні питання аудиту основних засобів роз$
глянуто у наукових працях багатьох вітчизняних вче$
них, серед яких такі: Гордієнко Н.І., Давидов Г.М, Іва$
нова Н.А., Карпенко М.Ю., Кулаковська Л.П., Макарен$
ко А.П., Меліхова Т.О., Піча Ю.В., Савченко В.Я., Са$
харцева І.І., Усач Б.Ф. та інші. Проте саме питання над$
ходження основних засобів з цієї теми розкрито недо$
статньо і потребує подальшого дослідження.

The aim of the article is the improvement of methodical approaches to the audit of fixed assets acquisition

for increasing of the level of enterprise economic security.

The purpose of the audit of fixed assets acquisition is the establishment availability, legality, accuracy and

accordance of carried out operations on fixed assets acquisition of the enterprise and correctness of their reflection

in accounting and reporting.

The tasks of the carrying out of the audit of fixed assets acquisition are the checking of: availability of fixed

assets, property right to the objects of fixed assets, primary documents of fixed assets accounting, correctness of

capital investments formation, and correctness of fixed assets reflection.

The improvement of methodical approaches to the audit of fixed assets acquisition includes such elaborated

documents as questionnaire of internal control, general audit plan, audit programme, auditor's working papers,

namely the checking of availability of fixed assets, the checking of property right to the objects of fixed assets,

the checking of primary documents of fixed assets accounting, the checking of correctness of capital investments

formation, and the checking of correctness of fixed assets reflection. It will enable to discover violations timely

and increase the level of enterprise economic security.

Ключові слова: аудит, основні засоби, надходження основних засобів анкета, загальний план, програма
перевірки, робочий документ аудитора, рівень економічної безпеки.

Key words: audit, fixed assets, of the receipt of fixed assets, questionnaire, the General plan, the inspection
programme, auditor's working document, the level of economic security.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є удосконалення методичних

підходів до аудиту надходження основних засобів
для підвищення рівня економічної безпеки підприє$
мства.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою аудиту надходження основних засобів є

встановлення наявності, законності, правильності,
відповідності здійснених операцій з надходження основ$
них засобів підприємства і правильності їх відображен$
ня в обліку та звітності.

 Завданнями проведення аудиту надходження
основних засобів є: перевірка наявності основних за$
собів, перевірка права власності на об'єкти основних
засобів, перевірка первинних документів з обліку основ$
них засобів, перевірка правильність формування капі$
тальних інвестицій, перевірка правильності відображен$
ня основних засобів.

Анкету внутрішнього контролю надходження
основних засобів подано в таблиці 1. У програмі аудиту
надходження основних засобів відображено основні

Варіанти відповіді 
№ Зміст питання Інформація 

відсутня Так Ні Примітки 

1 Чи ведуться регістри аналітичного обліку?     
2 Чи класифіковані основні засоби по групам згідно з П(С)БО 7?     
3 Чи звіряються дані облікових регістрів з даними головної книги?     
4 Чи ведуться інвентарні карти обліку основних засобів?     
5 Чи закріплені матеріально-відповідальні особи за основними засобами?     
6 Чи укладені договори з матеріально-відповідальними особами?     
7 Чи проводиться інвентаризація основних засобів?     
8 Чи є документація, яка підтверджує право власності на основні засоби?     
9 Чи відображені методи амортизації в обліковій політиці?     

10 Чи відображено документально рух основних засобів, які передані або 
отримані в оренду? 

    

Таблиця 1. Анкета внутрішнього контролю надходження основних засобів
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Етап 
аудиторської 
перевірки 

Аудиторські процедури 
 Завдання перевірки Термін 

проведення 
Вико-
навці 

Підготовчий Планування аудиторської перевірки 
надходження основних засобів, проведення 
тестів внутрішнього контролю. Складання 
програми внутрішнього аудиту надходження 
основних засобів 

Опитування й тестування 
персоналу; вивчення 
матеріалів попередньої 
перевірки та спостереження 

  

Основний Перевірка наявності основних засобів. 
Перевірка права власності на об’єкти 
основних засобів. 
Перевірка первинних документів з обліку 
основних засобів. 
Перевірка правильність формування 
капітальних інвестицій. 
Перевірка правильності відображення 
основних засобів 

Фактична перевірка 
надходження основних засобів. 
Перевірка законності, 
правильності, відповідності 
відображення надходження 
основних засобів  

  

Заключний  Підготовка та складання аудиторського звіту та 
ознайомлення зі звітом керівництва. 
Виявлення слабких ділянок обліку 
надходження основних засобів та 
впровадження процедур покращення обліку 

Обробка отриманих даних в 
ході перевірки шляхом 
систематизації отриманої 
інформації 

  

Таблиця 2. Загальний план проведення аудиту надходження основних засобів

Місце зберегання Найменування об’єкту Інвентарний номер Дані бухгалтерії 
Фактично 

встановлені дані при 
інвентаризації 

Відхилення 

      

Таблиця 4. Перевірка наявності основних засобів ОЗ&1

Таблиця 3. Програма аудиту надходження основних засобів

№ 
з/п Мета Критерії 

якості 

Перелік 
аудиторсь

ких 
процедур 

Аудиторські 
докази 

Метод 
перевірки 

Код 
робочого 
документу 

Те
рм
ін

   
   

   
   

пр
ов
ед
ен
ня

 
В
ик
он
ав
ец
ь 

П
ри
мі
тк
и 

1. Впевнитись у 
наявності    
основних 
засобів 

А, Б, Г, Є, 
Е 

Перевірка 
наявності 
основних 
засобів 

Інвентаризаційні 
відомості, описи, 
інвентарні 
картки 

Зіставлення, 
спостереження, 
документальна 
перевірка 

ОЗ-1    

2. Впевнитись у 
праві власності 
на об’єкти 
основних 
засобів 

А, Б, Г Перевірка 
права 
власності 
на об’єкти 
основних 
засобів 

Технічні 
документи, 
права власності 
на об’єкти ОЗ 

Документальна, 
нормативно-
правова, 
аналітична              
перевірка 

ОЗ-2    

3. Впевнитись в 
правильності 
оформлення 
первинними 
документами 
обліку 
основних 
засобів 

А, Б, Г Перевірка 
первинних 
документів 
з обліку 
основних 
засобів 

Акти 
приймання-
передачі 
основних засобів 
інвентарні 
картки, описи 

Документальна, 
нормативно-
правова, 
зіставлення, 
арифметична 
перевірка 

ОЗ-3    

4. Впевнитись у 
правильності 
формування 
капітальних 
інвестицій  

А, Б, В, Г, 
Д 

Перевірка 
правиль-
ність 
форму-
вання 
капіталь-
них 
інвестицій

Акти 
приймання-
передачі 
основних 
засобів, 
інвентарні 
картки, описи, 
Акти введення в 
експлуатацію 

Документальна, 
по суті, 
арифметична, 
вибіркова 

ОЗ-4    

5. Впевнитись у 
правильності 
відображення 
надходження та 
списання 
основних 
засобів 

А, Б, В, Г, 
Д 

Перевірка 
правиль-
ності 
відобра-
ження 
основних 
засобів 

Акти 
приймання-
передачі 
основних 
засобів, Акт 
списання 
основних 
засобів, 
інвентарні 
картки, описи 

Документальна, 
нормативно-
правова, 
співставлення, 
арифметична 
перевірка 

ОЗ-5    

Критерії якості аудиторської перевірки: наявність – А; правдивість – Б; права та зобов’язання –  В; повнота – Г; 
вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є 
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процедури для вирішення найважливіших завдань ауди$
торської перевірки.

Наступним етапом після попереднього планування
та проведення анкетування із зазначеної теми, аудитор
приступає до розробки загального плану аудиту над$
ходження основних засобів (табл. 2). План аудиту
містить характер, час та обсяг аудиторських процедур,
які будуть здійснені співробітниками аудиторської
фірми для отримання аудиторських доказів.

Програма аудиту надходження основних засобів
наведено в таблиці 3. Робочі документи аудитора наве$
дені у таблицях 4—8.

ВИСНОВКИ
Удосконалення методичних підходів до аудиту над$

ходження основних засобів включає розроблені такі
документи: анкету внутрішнього контролю, загальний
план аудиту, програму аудиту, робочі документи ауди$
тора, а саме: перевірка наявності основних засобів, пе$
ревірка права власності на об'єкти основних засобів,
перевірка первинних документів з обліку основних за$
собів, перевірка правильність формування капітальних
інвестицій, перевірка правильності відображення ос$
новних засобів. Це допоможе вчасно виявити порушен$
ня та підвищити рівень економічної безпеки підприєм$
ства.
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оренда 
Фінансова 
оренда 

Примітки 
(документи, що 
підтверджують 
право власності) 

       

Таблиця 5. Перевірка права власності на об'єкти основних засобів ОЗ&2

Місця 
знаходження 

Акт приймання-
передачі ОЗ 

Акт введення в 
експлуатацію ОЗ

Інвентарна картка 
обліку ОЗ 

Опис 
інвентарних 

карток 

Акт списання 
ОЗ Примітки 

       

Таблиця 6. Перевірка первинних документів з обліку основних засобів ОЗ&3

У тому числі 

Період 

Залишок 
капітальних 
інвестицій на 

початок 

Надходження 
основних засобів Отримані від 

постачальника Побудовані 
Внесок в 
статутний 
капітал 

безоплатно 
отримані 

Введення у 
експлуатацію 

Залишок 
капітальних 
інвестицій на 

кінець 
         

Таблиця 7. Перевірка правильність формування капітальних інвестицій ОЗ&4

Вибуття основних засобів 
Рахунки обліку Залишок на 

початок 
Надходження 

основних засобів реалізація з укладанням 
договору ліквідація безоплатна 

передача 

Залишок на 
кінець 

       

Таблиця 8. Перевірка правильності відображення основних засобів ОЗ&5
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STRATEGIC PROGRAMMING OF THE STATE POLICY OF DIGITALIZATION OF THE REAL
ECONOMY OF UKRAINE

Визначено необхідність ретельного, узгодженого та диференційованого планування державної поліX

тики розвитку сектора цифрової економіки в Україні. Обгрунтовано важливість зміни моделі реального

сектору економіки, де запропоновано цифрову економіку розглядати як четвертинний сектор економіX

ки. Сформовано елементний склад Державної програми цифровізації в реальному секторі економіки

України, до якого включено: вихідні умови; мету; цілі державної політики; напрями регулювання; глобаX

лізаційний та євроінтеграційний блок; фінансовоXресурсне та організаційноXуправлінське забезпеченX

ня; інструментарій моніторингу, контролю та коригування. Доведено, що метою Державної програми

цифровізації в реальному секторі економіки України має стати гармонізація та конвергенція сектора цифX

рової економіки України та ЄС, зростання вітчизняної цифрової індустрії, модернізація бізнесXпроцесів

суб'єктів реального сектора національної економіки на засадах підвищення рівня цифровізації. ІдентиX

фіковано індикатори моніторингу реалізації Державної програми цифровізації в реальному секторі екоX

номіки України, які розділено на три групи: розвиток цифрової індустрії; цифрова модернізація бізнесX

процесів суб'єктів реального сектора економіки; гармонізація та конвергенція цифрової економіки УкX

раїни та ЄС.

The necessity of careful, consistent and differentiated planning of the state policy of development of the

digital economy in Ukraine is identified. It is concluded that, in fact, strategic planning of the state policy of

development of the digital economy of Ukraine is not completed, especially when it comes to public administration

at the level of spheres and economic sectors. The importance of changing the model of the real sector of economy,

where it is proposed to consider the digital economy as a quarter of the economy, is substantiated. It is noted

that the products of the digital sector can be attributed to the primary (because they are not formed on the basis

of raw materials obtained, although they depend on communication technologies (telecommunications equipment

and services), software and hardware), and the secondary (since the final product is created here ), and to the

tertiary (product mainly service) sectors. The elemental composition of the State Program of Digitization in the

Real Sector of Ukraine's Economy has been formed, which includes: initial conditions; goal; public policy goals;

directions of regulation; globalization and European integration block; financialXresource and organizationalX

management support; monitoring, control and adjustment tools. It has been proved that the goal of the State

Program of Digitization in the Real Sector of Ukraine should be the harmonization and convergence of the digital

economy of Ukraine and the EU, the growth of the domestic digital industry, the modernization of business

processes of the subjects of the real sector of the national economy on the basis of increasing the level of

digitalization. Achieving this goal requires the implementation of a set of tools and measures in the areas of

public policy: improving the regulatory and organizational and methodological support for the development of

the digital economy; development of digital infrastructure; providing financial and economic incentives to the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток цифрової економіки в Україні має бути

збалансованим, комплексним і системним, відбуватися
паритетно в державному, суспільному та реальному сек$
торах економіки. Такий шлях дає найвищий синергіч$
ний ефект. На центральній ланці ієрархії управління
необхідно визначити стратегічні цілі, шляхи і по$
слідовність їх досягнення.

Однак кожна сфера суспільного життя, сектор сис$
теми національного господарства має власні особли$
вості, орієнтири, цілі та завдання становлення і розвит$
ку як загалом, так і відносно цифровізації, відповідно,
механізми, інструменти та засоби регулювання. З огля$
ду на це, ретельне планування державної політики роз$
витку сектора цифрової економіки в Україні слід
здійснювати узгоджено, але диференційовано.

Відтак позитивно, що у 2018 р. прийнято Концеп$
цію розвитку цифрової економіки та суспільства Украї$
ни на 2018—2020 роки. Концепція, власне, й слугує стра$
тегічним дороговказом, згідно з яким планується роз$
виток процесів цифровізації, є концентрованою систе$
мою поглядів, розумінням явищ і процесів, єдиним виз$
начальним задумом.

Логічним продовженням стратегічного планування
і програмування державної політики розвитку цифро$
вої економіки України мала б стати стратегія розвитку
цифрової економіки як довгостроковий, послідовний,
підкріплений ідеологією (концепцією), стійкий до неви$
значеності умов середовища план дій, спрямований на
досягнення успіху в кінцевому результаті. Але слід виз$
нати, що значною мірою потреба в розробці та реалі$
зації стратегії нівелювалася тим, що її замінили поло$
ження Концепції. Йдеться про те, що в Концепції вже
окреслені стратегічні цілі та напрями цифрового роз$
витку нашої країни, принципи державної політики у
сфері цифровізації, засади інтеграції України в єдиний
цифровий простір ЄС. Концепція навіть передбачає
План заходів із її реалізації на 2018—2020 роки.

Позаяк логічним продовженням стратегування дер$
жавної політики є програмування, тобто розробка та
подальша реалізація функціонально$структурних бага$
торівневих програм. Звідси робимо висновок, що дійсно,
стратегічне планування державної політики розвитку
сектора цифрової економіки України не завершене,
особливо коли йдеться про державне управління на рівні
сфер і секторів економіки. Для реального сектора еко$
номіки України це підтверджується й тим, що Концеп$
ція стосується фактично всієї країни, всіх складових її
життєдіяльності, інститутів держави, громадянського
суспільства і т. ін. Очевидно, що такий узагальнений до$
кумент не може слугувати чіткою системою завдань та
засобів, якою можна було б користуватися під час фор$
мування і реалізації політики розвитку цифрової еко$
номіки, наприклад, лише в частині реального сектора
економіки країни.

subjects of the real sector of economy for the implementation of digital modernization projects; implementation

of the state program of development of Industry 4.0; initiation and support of projects for creation of engineering

clusters; publicXprivate partnerships and grant funding for projects with a focus on growth drivers. Indicators

for monitoring the implementation of the State Program of Digitization in the Real Sector of Ukraine's Economy

have been identified, which are divided into three groups: development of the digital industry; digital

modernization of business processes of subjects of the real sector of economy; harmonization and convergence

of the digital economy of Ukraine and the EU.Keywords: social responsibility, entrepreneurship, governance,

personnel, labor, Ukraine.

Ключові слова: реальний сектор економіки, цифровізація, державна політика, державна програма, Украї�
на.

Key words: real economy, digitalization, public policy, government program, Ukraine.

Виходячи з зазначених міркувань$доказів, доходи$
мо висновку, що на сучасному етапі соціально$еконо$
мічного розвитку України та державної політики станов$
лення її цифрового сегмента актуалізувалася потреба в
розробці Державної програми цифровізації в реально$
му секторі економіки України (далі — Програма). По$
ложення цього стратегічного планового документу ста$
ли б логічним продовженням системи планування дер$
жавної політики у сфері розвитку цифрової економіки
безпосередньо у системі реального сектора та галузях
базових видів економічної діяльності, дозволили б до$
повнити, уточними та впровадити більш конкретні і дієві
інструменти та засоби державного регулювання в цій
сфері. Апріорі вони диференціюються в межах політи$
ки розвитку цифрової економіки в бізнесі, з однієї сто$
рони, та відносно розвитку цифрового суспільства та е$
держави, з іншої сторони.

Окрім того, Програма дозволила б імплементувати
положення відносно впорядкування інституціонально$
го забезпечення, ресурсної підтримки та джерел її фор$
мування, специфічних практик щодо розвитку процесів
цифровізації в особливих сферах та аспектах, забезпе$
чення інформаційної та економічної безпеки суб'єктів
— учасників цифрових відносин і користувачів цифро$
вих послуг, координації дій та моніторингу реалізації,
а також управління та контролю державної політики у
сфері цифровізації економіки в реальному секторі на$
ціонального господарства України.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми державного управління реальним секто$

ром економіки України широко досліджені у працях
таких науковців: Т. Васильців, З. Варналій, О. Власюк,
Н. Міценко, І. Міщук, О. Іляш, М. Флейчук, Н. Юрків та ін.

Ключові аспекти розроблення та реалізації держав$
ної політики розвитку цифровізації економіки висвіт$
лено у працях О. Вівчар, В. Волошина, П. Куцика,
А. Мокія, Ю. Пинди, А. Шехлович та ін.

Вивчення результатів наукових досліджень щодо
розвитку реального сектору економіки України та ут$
вердження у ньому цифрових технологій підтвердило
важливість і необхідність втручання органів виконавчої
влади у забезпечення необхідного рівня ефективності
таких тенденцій. Відповідно у системі державного ре$
гулювання повинен реалізовуватися інструментарій на
основі його можна буде досягати необхідних резуль$
татів. Все це вимагає розроблення стратегічної програ$
ми, у якій визначатиметься перелік напрямів та заходів
державної політики цифровізації реального сектору
економіки.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає в обгрунтуванні стратегічних

аспектів програмування державної політики цифрові$
зації реального сектору економіки України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Відомо, що реальний сектор економіки є її найбільш
продуктивним сегментом, де відбувається створення
більшої частини національного продукту, що пропо$
нується для реалізації на внутрішньому і зовнішньому
ринках. Тут формується практично вся додана вартість
і саме від функціонування галузей реального сектора
економіки залежать базисні параметри та показники
економічного зростання, а, відтак й забезпечується кон$
курентоспроможність національної економіки. Найб$
ільший ефект цифровізації полягатиме у поширенні
цифрової економіки саме в реальному секторі. Але вка$
зані процеси підлягають попередньому плануванню і
програмуванню [1, с. 472—520].

Існують різні погляди на склад галузей, що входять
до реального сектора економіки. На нашу думку, струк$
туру реального сектора економіки утворюють первин$
ний, вторинний та третинний сектори. Первинний пред$
ставлений галузями, результати функціонування яких
є сировиною для інших видів економічної діяльності (це
добувна промисловість та сільське господарство і по$
в'язані з ним види діяльності, послуг). Вторинний — ви$
дами економічної діяльності, що використовують сиро$
вину для виготовлення продукції (галузі переробної
промисловості). Третинний — видами економічної
діяльності, що забезпечують просування і збут про$
дукції, створення та надання різного роду послуг (рис.
1).

Важливо зауважити, що продукти сектора цифро$
візації можна віднести і до первинного (адже вони утво$
рюються не на основі попередньо отриманої сировини,

хоча й залежать від комунікаційних
технологій (телекомунікаційного
обладнання і послуг), програмного
та апаратного забезпечення), і до
вторинного (оскільки тут ство$
рюється кінцевий продукт), і до
третинного (продуктом переважно
є послуга) секторів. З іншого боку,
це окремий сектор економіки, який
має власні елементи і, вочевидь, має
істотну додану вартість та забезпе$
чує конкурентоспроможність еко$
номіки. Таким чином, виділяємо
четвертинний сектор економіки як
інформаційне суспільство та еко$
номіку знань, що відноситься до си$
стеми реального сектора економі$
ки та інтегрується з іншими його
сегментами, визначаючи потенціал
їх функціонування та розвитку.

Іншими словами, цифрова еко$
номіка розглядається і як четвер$
тинний сектор економіки і одночас$
но як інтегруючий елемент і водно$
час як платформа подальшої ево$
люції, розвитку та зміцнення кон$
курентоспроможності національ$
ного господарства.

Зауважимо, що каркас пропо$
нованої нами Програми утворюють
її структурні елементи, до яких у
підсумку аналізування практик і
підходів до розробки національних,
державних і регіональних програм,
які стосуються державної політи$
ки розвитку базових видів економ$
ічної діяльності та економіки зага$
лом, віднесемо: (1) вихідні умови,
(2) мету державної політики, (3)
цілі державної політики, (4) напря$
ми регулювання, (5) глобалізацій$
ний та євроінтеграційний блок, (6)

фінансово$ресурсне та організаційно$управлінське за$
безпечення, (7) інструментарій моніторингу, контролю
та коригування.

На нашу думку, саме така конфігурація елементів
Програми дозволить зробити її достатньо збалансова$
ною, ресурсно забезпеченою, організаційно та управл$
інсько сформованою, а відтак і більш реалістичною в
частині ефективної реалізації, досягнення мети та зав$
дань.

Перший блок стосується вихідних умов. Тобто
інформаційно$аналітичної доповіді щодо поточного
стану та тенденцій розвитку цифрової економіки Украї$
ни загалом та в рамках реального сектора національно$
го господарства зокрема. Однак важливо, аби перший
блок Програми завершувався констатуючими висновка$
ми — фундаментом, на якому будується державна по$
літика.

На нашу думку, за результатами аналізування мож$
на зробити висновок, що на поточному етапі в України
наявний потенціал розвитку цифрової економіки, але
її частка та вплив на макро— і мікроекономічні процеси
недостатні; обсяги внутрішнього ринку продуктів циф$
рової економіки незначні; не сформовано достатньої
інфраструктури та інституційного середовища цифро$
візації.

Виходячи з зазначеного, метою Програми видаєть$
ся доцільним визначити гармонізацію та конвергенцію
сектора цифрової економіки України та ЄС (зокрема в
частині цифрового порядку денного для Європи (Digital
Agenda for Europe) та єдиного цифрового простору
(Digital Single Market), зростання вітчизняної цифрової
індустрії (обсягів виробництва та збуту цифрових про$
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Рис. 1. Структура реального сектору економіки

Джерело: складено за [2, с. 60—70].
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дуктів (послуг, технологій)), модернізацію бізнес$про$
цесів суб'єктів реального сектора національної еконо$
міки на засадах підвищення рівня цифровізації.

Аргументація запропонованого підходу до форму$
лювання мети державної політики наступна. У першу
чергу цифрова економіка України має не відставати у
темпах розвитку та технологічності від загальносвіто$
вих, передусім європейських, провідних практик. Це
стратегічно важливо і це головне. В іншому випадку
навіть у разі тотального впровадження інформаційних
технологій у всі без виключення технологічні процеси
їх конкурентоспроможність, як і економіки країни за$
галом, буде нижчою. Відтак, першорядним має стати
входження до країн$лідерів за розвитком цифрової еко$
номіки та інформаційних технологій та утримання на$
далі власних позицій.

Другий аспект мети полягає в зростанні цифрової
індустрії України. За сьогоднішніх умов разом із роз$
витком процесів цифровізації та діджиталізації, циф$
рова індустрія виступає окремим сегментом (сектором,
видом економічної діяльності) національної економіки
і відповідно, збільшення її масштабів прямо корелює з
нарощуванням обсягів ВВП та ВНП. У рамках держав$
ної політики цифровізації реального сектору економі$
ки ведемо мову про підтримку окремого стратегічно
важливого сегмента національного господарства.

Досягненню означеної мети державної політики
сприятиме реалізація її головних цілей. На нашу думку,
їх ідентифікація має виходити з таких принципових по$
ложень. По$перше, цілі мають визначатися у відповід$
ності до подолання існуючих на сьогодні перешкод,
труднощів залучення і використання суб'єктами реаль$
ного сектора економіки цифрових технологій. Досяг$
нення цілі одночасно сприятиме й покращенню інсти$
туційного середовища цифровізації. По$друге, Україна
має не наслідувати провідні цифрові економіки світу, а
працювати на випередження. По$третє, в процесі роз$
витку сектора цифровізації необхідно передбачати як
сценарії зростання, так і загрози соціально$економічній
стабільності держави. По$четверте, найбільш ефективні
та затребувані цифрові продукти з'являються у підсум$
ку співпраці їх розробників та замовників [3, с. 277—
360; 4, с. 752—819].

Виходячи зі зазначеного, визначимо такі цілі Про$
грами:

1) конвергенція інституційного забезпечення циф$
рової економіки України та ЄС;

2) покращення організаційно$технічної та фінансо$
во$економічної доступності цифрових технологій для
суб'єктів реального сектору економіки;

3) системний розвиток Індустрії 4.0;
4) розвиток практик інтеграції та співробітництва

секторів промислового виробництва та ІТ, інновацій та
технологічних досліджень, освіти і науки, збільшення
чисельності ефективно функціонуючих інжинірингових
кластерів;

5) визначення драйверів зростання, гарантування їх
економічної безпеки та реалізація потенціалу;

6) реалізація стратегічних пілотних проектів, що
базуються на цифровізації, в кожній галузі реального
сектора економіки.

На нашу думку, на досягнення саме визначених
цільових орієнтирів потрібно спрямувати державну пол$
ітику. Увесь комплекс заходів, засобів, інструментів та
механізмів регулювання має формуватися за напряма$
ми, які й будуть зорієнтовані на досягнення визначених
цілей державного регулювання. Відтак напрямами ре$
гулювання в Програмі визначаємо: удосконалення нор$
мативного та організаційно$методичного забезпечення
розвитку цифрової економіки; розвиток цифрової
інфраструктури; надання фінансово$економічних сти$
мулів суб'єктам реального сектору економіки для реалі$
зації проектів цифрової модернізації; реалізація дер$
жавної програми розвитку Індустрії 4.0; ініціювання та

підтримка проектів зі створення інжинірингових клас$
терів; державно$приватне партнерство та бюджетно$
грантове фінансування проектів зі спеціалізацією на
драйверах зростання. Ці та інші положення структури
Програми відображені на рисунку 2.

Таким чином, передусім потребує свого удоскона$
лення нормативне та організаційно$методичне забезпе$
чення розвитку вітчизняного сектора цифрової еконо$
міки. Для цього слід реалізувати заходи, визначені нами
вище в рамках формування належного інституціональ$
ного забезпечення цифровізації.

Наступним кроком має стати розвиток цифрової
інфраструктури. Йдеться про вже згадувані цифрові
платформи бізнесу, держави та громадськості, єдині
цифрові хмарні платформи, елементи інституційного
середовища досліджень та розробок у сфері цифрової
економіки, покращення інформаційної інфраструктури
і т. ін. Діяльність у цьому напрямі має вестися згідно з
детальним генеральним планом розбудови твердих і м'я$
ких цифрових інфраструктур з відповідними етапами їх
розгортання та масштабування, включно з інструмен$
тами державно$приватного партнерства та публічно$
приватного інвестування.

Як вже зазначалося, критично важливе значення для
системного поширення цифровізації має стовідсоткове
покриття території України широкосмуговим швидкіс$
ним інтернетом. Держава не в змозі реалізувати такий
амбітний високовартісний проект, тим більше, що на
віддалених та депресивних територіях строки окупності
інвестицій складуть десятки років. Відтак необхідно за$
лучати різні інструменти стимулювання вкладення у ці
цілі приватного інвестування.

Як один із варіантів вирішення цієї ситуації можуть
застосовуватися різні варіанти поєднання заходів із
прокладання оптичних ліній зв'язку з проектами, пов'я$
заними з розвитком транспортної, комунікаційної та
іншої інфраструктури. Прокладання ліній зв'язку може
виступати одним з критеріїв серед умов відповідних кон$
курсів, тендерів.

Доцільним вбачаємо й використання опорних (не$
рухомих і рухомих) об'єктів транспортної інфраструк$
тури в якості засобів отримання, зберігання та переда$
вання даних. Йдеться про поширення безпроводового
зв'язку на вокзалах та на рухомому складі всіх видів
транспорту, формування єдиної платформи їх функ$
ціонування зі спільним центром управління та забезпе$
чення інформаційної і кібербезпеки.

Аби розвиток цифровізації в Україні не відбувався
еволюційно, а набув прискорювального характеру ма$
ють бути впровадженими дієві фінансово$економічні
стимули для економічних агентів відносно впроваджен$
ня інформаційних технологій, розвитку мікро$ та мак$
росегментів цифрової економіки, участі у цифрових
відносинах.

Такі стимули можна умовно розділити на дві групи:
(1) пасивні та (2) активні. Пасивні орієнтовані на покра$
щення організаційно$технічної доступності цифрових
технологій та програмного забезпечення. У цьому на$
прямі потрібно розвивати співпрацю суб'єктів реально$
го сектора економіки та ІКТ, координувати діяльність
з їх комунікації, пошуку спільних інтересів та "точок
дотику" в рамках проектів із розвитку власного бізнесу
або громадських проектів з розвитку інфраструктури,
покращення середовища проживання людей, отриман$
ня адміністративних та споживчих послуг. Важливо про$
водити регулярні комунікативні заходи, метою яких є
популяризація сучасних новинок у сфері інформацій$
но$комунікаційних технологій, їх переваг та можливо$
стей, а також формування потреб і запитів на різного
роду продукти цифрової економіки, предметних сфер
подальших науково$технологічних досліджень.

Група активних стимулів передбачає створення ре$
гіонально$галузевих фондів фінансової підтримки
проектів з цифровізації реального сектора економіки,
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створення регіональних/міських венчурних фондів
фінансування високотехнологічних старт$апів, пов'яза$
них із розвитком цифрової економіки, започаткування
спеціалізованих програм банківського довгостроково$
го кредитування проектів у сфері цифрової економіки,
активну міждержавну співпрацю з питань залучення іно$
земних інвестицій у цифровізацію реального сектора
економіки України [5, с. 253—275; 6, с. 13—17].

Оскільки активні стимули безпосередньо пов'язані
зі залученням фінансування, то важливим є розуміння
ключового принципу: необхідний фінансовий ресурс у
потрібних обсягах буде закумульований та ефективно
використаний лише за умови, якщо це буде спільна
участь (паритетна чи на інших умовах) держави, грома$
ди та бізнесу. Слід шукати та впроваджувати такі інстру$
менти, які дозволять залучити ресурс з усіх трьох дже$
рел під реалізацію проектів, які дадуть зиск всім, хто
вклав кошти, з надійними запобіжниками економічної
безпеки, мінімізації ризиків та загроз, а також гаранті$
ями держави (місцевих громад), страхуванням ризиків.

У 2011 р. вперше було озвучено такий термін, як
"четверта промислова революція" (нині — індустрія 4.0).

Індустрія 4.0 є поняттям, що
означає розвиток і злиття авто$
матизованого виробництва,
обміну даних і виробничих тех$
нологій в єдину саморегульова$
ну систему з якнайменшим або
взагалі відсутнім втручанням
людини у виробничий процес.
Її елементами є кіберфізична
система (вбудовані комп'ю$
терні і мережеві технології, що
керують виробничим проце$
сом), інтернет речей (взаємодія
між собою сенсорів, смарт$
фонів, інших гаджетів), інтер$
нет послуг (взаємодія між суб$
'єктами через інтернет), розум$
ний завод (підприємство, об$
ладнання на якому автомати$
зоване та управляється комп'$
ютерами, які одночасно отри$
мують опрацьовують та пере$
дають інформацію, тобто ко$
мунікують з іншими фізичними
чи роботозованими суб'єкта$
ми).

На сьогодні індустрія 4.0
набуває у світовому масштабі
все більшого поширення прак$
тично у всіх видах економічної
діяльності. Уряду України по$
трібно не лише орієнтуватися
на її розвиток в системі реаль$
ного сектора національної еко$
номіки, але й активно стимулю$
вати та підтримувати ці проце$
си. Напрямами реалізації
відповідних інструментів виз$
начимо такі: розвиток інфрас$
труктури індустрії 4.0 (індуст$
ріальних парків, галузевих
центрів технологій, венчурних
фондів і т. ін.), залучення інве$
стицій та формування інвести$
ційних площадок для узгод$
ження попиту і пропозиції на
капітал під час фінансування
проектів індустрії 4.0, розвиток
освітніх програм та підготовка
кадрів і кваліфікованого персо$
налу, здатного працювати з
технологіями індустрії 4.0.

Логічним доповненням державної політики в аналі$
зованій сфері є напрям заходів з ініціювання та підтрим$
ки проектів зі створення інжинірингових кластерів, дер$
жавно$приватного партнерства та бюджетно$грантово$
го фінансування проектів зі спеціалізацією на драйве$
рах зростання.

Драйвери зростання слід ідентифікувати у всіх ви$
дах економічної діяльності та галузях, що утворюють
реальний сектор економіки. Таку роботу потрібно про$
вадити із залученням науковців, представників дослід$
ницьких агентств, громадських організацій, практиків,
підприємців на базі вивчення зарубіжного досвіду та
прогнозування тенденцій розвитку економіки і суспіль$
ства. Це дозволить ідентифікувати галузі, які в най$
ближчій часовій перспективі зростатимуть якнайшвид$
шими темпами, а також розробити т. зв. "дорожні кар$
ти" підтримки процесів їх цифрової трансформації та
модернізації в Україні [7, с. 317—331; 8].

Організаційно$ресурсної підтримки з боку держа$
ви потребують також процеси створення і розвитку в
нашій державі інжинірингових кластерів зі спеціаліза$
цією на реалізації проектів у сфері цифрової економі$

Рис. 2. Структура Програми цифровізації реального сектора економіки України

Джерело: авторська розробка.
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ки. Аби такі локальні інтегровані структури могли реа$
лізувати свої безпосередні завдання необхідно, щоб їх
базовими учасниками стали підприємства реального
сектору економіки, суб'єкти ІТ$сектору, науково$
дослідні організації, малі та середні інноваційні фірми,
старт$апи, інвестори та фонди венчурного фінансуван$
ня. В ідеалі аби під час створення нових інжинірингових
кластерів у разі реалізації перших проектів (до момен$
ту виходу кластеру на самоокупність та утворення дос$
татніх обсягів резервного капіталу) держава (або місце$
ва громада) виступала гарантом (поручителем) інвес$
тицій.

Це дозволило б нівелювати ключову перешкоду
створення такого типу структур в Україні — ризики у
разі вкладення приватного капіталу у спільні проекти з
багатьма учасниками, в проекти, які фактично готують$
ся та реалізуються третіми сторонами.

На сьогодні однією з головних перешкод ефектив$
ної реалізації в Україні більшості національних та дер$
жавних програм є відсутність бачення джерел залучен$
ня достатнього ресурсного, а зокрема фінансового, за$
безпечення. Відтак у межах Програми важливо не тільки
обгрунтувати обсяги та структуру необхідного фінан$
сово$ресурсного забезпечення, але й чітко ідентифіку$
вати джерела їх залучення, а також визначитися з орган$
ізаційно$управлінським забезпеченням реалізації Про$
грами [9, с. 9—26].

Загалом ресурсне забезпечення має складатися з
бюджетного фінансування, коштів та ресурсів місцевих
громад, зовнішньої технічної фінансової допомоги,
інвестицій та ресурсів колективних структур, ресурсу
бізнесу та громадськості. Головна ідея тут полягає в
тому, що, по$перше, бюджетний ресурс обмежений; по$
друге, цифровізація надає переваги не лише бізнесу, але
й громадському середовищу, сфері державного управ$

ління; по$третє, з огляду на потребу в забезпеченні влас$
ної конкурентоспроможності саме представники реаль$
ного сектора економіки мають бути найбільш зацікав$
леними у реалізації проектів цифровізації. Відтак цент$
ровим принципом формування фінансово$ресурсного
забезпечення розвитку в Україні сектора цифрової еко$
номіки має стати приватно$публічне фінансове партнер$
ство.

Це означає, що базисним підходом до формування
інструментів залучення фінансового ресурсу під проек$
ти цифровізації національного господарства є відшукан$
ня спільних взаємовигідних інтересів всіх сторін, що
готові вкладати фінансово$інвестиційний ресурс у роз$
виток цифровізації із гарантіями держави та місцевого
самоврядування, прогнозуванням ризиків і загроз та га$
рантуванням економічної безпеки застосовуваних форм
публічно$приватного партнерства. На нашу думку, такі
положення концептуальні і лише так можна змінити си$
туацію у сфері співпраці держави, бізнесу та грома$
дянського суспільства і, таким чином, акумулювати та
ефективно використати обмежені ресурси країни, що
все економічно слабка, має критичні загрози соціаль$
но$демографічної безпеки та перебуває у стані війни і
впливу системних гібридних загроз.

Підсумовуючим елементом Програми є інструмен$
тарій моніторингу, контролю та коригування. Контроль
— одна з базових функцій управління. Контроль доз$
воляє, по$перше, відслідкувати досягнення цілей та зав$
дань Програми; по$друге, вчасно сигналізувати про
ймовірні відхилення; по$третє, виявити масштаби відхи$
лень; по$четверте, ідентифікувати можливі причини та
чинники зміни траєкторії руху процесів розвитку сек$
тора цифрової економіки національного господарства.

Моніторинг є інструментом контролю, причому та$
ким, що дозволяє відстежувати ситуацію оперативно,

Індикатори 
Одиниці 
виміру 

індикаторів 
Характеристики 

Група 1. Розвиток цифрової індустрії 
Обсяги виробництва цифрових продуктів грн 
Обсяги реалізації цифрових продуктів грн 
Обсяги внутрішнього ринку цифрової індустрії грн 
Обсяги споживання населенням цифрових продуктів грн 
Обсяги споживання цифрових продуктів суб’єктами господарювання грн 
Рівень покриття території високошвидкісним Інтернетом % 
Обсяги інвестицій у цифрові технології грн 

Оцінка стану, рівня та 
тенденцій розвитку 
цифрової індустрії 
України та її галузей, 
внутрішнього ринку 
цифрових продуктів 

Група 2. Цифрова модернізація бізнес-процесів суб’єктів реального сектора економіки 
Рівень використання цифрових технологій в комерційних угодах % 
Рівень використання цифрових технологій у внутрішніх бізнес-процесах  % 
Частка цифрових технологій у доданій вартості % 
Частка продажу нових цифрових технологій % 
Рівень проникнення цифрових технологій у нові напрями цифрової діяльності (цифрове споживання, 
цифрові форми зайнятості і т.ін.) 

% 

Індекси відношення темпів зростання продуктивності праці до темпів зростання інвестицій у цифрову 
економіку  

коеф. 

Рівень «таксономії» технологій, утворення новоутворених сфер цифрової економічної діяльності % 
Частка галузей, де реалізуються стратегічні пілотні проекти, пов’язані з цифровізацією % 
Кількість функціонуючих інжинірингових кластерів за участю суб’єктів реального сектора економіки од. 
Частка продукції інжинірингових кластерів на внутрішньому ринку цифрових продуктів % 

Аналіз рівня 
проникнення сучасних 
цифрових технологій у 
бізнес-процеси суб’єктів 
РСЕ, їх відносини та 
взаємодію з 
контрагентами, 
споживачами, 
державою; внеску та 
впливу цифрової 
економіки на 
продуктивність та 
ефективність 
національної економіки 

Група 3. Гармонізація та конвергенція цифрової економіки України та ЄС 
Рівень імплементації положень інституційного забезпечення функціонування цифрової економіки 
України з Digital Agenda for Europe  

% 

Рівень імплементації положень інституційного забезпечення функціонування цифрової економіки 
України з Digital Single Market 

% 

Місце України у рейтингу Networked Readiness Index  
Місце України у рейтингу Global Innovation Index 
Місце України у рейтингу ICT Development Index 
Місце України у рейтингу Global Competitiveness Index 

номер у 
рейтингу 

Характеристика 
узгодженості 
вітчизняного та 
глобального 
інституційно-правового 
і нормативно-
методичного 
забезпечення та стану 
розвитку цифрової 
економіки 

Таблиця 1. Індикатори моніторингу реалізації Програми цифровізації реального сектору економіки України

Джерело: авторська розробка.
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релевантно динамізму поступу інформаційної глобалі$
зації та цифровізації та дає підстави визнати цей інстру$
мент найбільш ефективним для реалізації контролюю$
чої функції. В рамах системи моніторингу ключова роль
відводиться індикаторам (табл. 1) та методиці відсте$
ження їх значень і аналізування.

Іншими словами, важливо визначитися з ключови$
ми параметрами, які будуть відстежуватися, із подаль$
шим узагальненням отриманих результатів. Застосуван$
ня запропонованого методичного підходу дозволить
достатньо комплексно аналізувати поточну ситуацію
відносно цифровізації національної економіки, а також
оцінювати ефективність державної політики в цій сфері,
засвідчувати міру досягнення мети та цілей державно$
го планування процесів цифровізації реального секто$
ра економіки України. Адже аналітичні висновки будуть
сформовані за напрямами: 1) розвиток цифрової
індустрії України; 2) активізація процесів внутріфірмо$
вої цифровізації, розвиток цифрової економіки на
мікрорівні, а також у відносинах між економічними
агентами, державою та споживачами, 3) стан гармоні$
зації вітчизняного середовища інституційно$правового
та нормативно$методичного забезпечення функціо$
нування сектора цифрової економіки з глобальним [10,
с. 79—94].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

На сучасному етапі соціально$економічного розвит$
ку країни та становлення її цифрового сегмента актуа$
лізувалася потреба в розробці Державної програми
цифровізації в реальному секторі економіки України,
положення якої стали б продовженням системи держав$
ного планування безпосередньо щодо цифровізації у
системі реального сектора та галузях базових видів еко$
номічної діяльності. Реалізація заходів Програми доз$
волила б впорядкувати інституціональне забезпечення,
ресурсну підтримку та джерела її формування, реалі$
зувати специфічні практики з розвитку процесів циф$
ровізації в особливих сферах та аспектах, зміцнити
інформаційну та економічну безпеку суб'єктів$учасників
цифрових відносин і користувачів цифрових послуг,
скоординувати дії та забезпечити моніторинг реалізації,
а також управління та контроль державної політики у
сфері цифровізації економіки в реальному секторі на$
ціонального господарства України.
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IMPROVEMENT OF THE AUDIT OF PAYMENT AT THE ENTERPRISE

Статтю присвячено теоретичним та практичним аспектам аудиту нарахування заробітної плати на

підприємстві. Дослідження є дуже актуальним, адже кожний суб'єкт господарювання, який має наймаX

них працівників, нараховує та сплачує заробітну плату кожному працівнику підприємства. Авторами

статті для вдосконалення аудиту нарахування заробітної плати рекомендовано використовувати розX

роблений план аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві, який включає чотири етапи. В плані

аудиту заробітної плати розроблено перелік робіт на основних етапах аудиту і строки їх виконання із

зазначенням джерел інформації, які будуть використовуватися під час перевірки. Крім того, аудит нараX

хування заробітної плати необхідно здійснювати попередньо провівши тестування внутрішнього контX

ролю нарахування заробітної плати. Тестування внутрішнього контролю нарахування заробітної плати

дозволяє аудитору отримати більше інформації про особливості діяльності підприємства, відповідно на

основі його даних доцільно формувати програму аудиту. Отже, в статті також запропоновано вдосконаX

лену програму аудиту заробітної плати. Розроблена програма аудиту дозволить аудитору здійснити

стільки аудиторських процедур, які б дозволили досягнути головної мети та отримати докази. Крім того,

під час здійснення аудиторської перевірки всі результати та інформація, яку отримує аудитор має фіксуX

ватися в робочих документах. Так під час аудиту заробітної плати на підприємстві рекомендується викоX

ристовувати розроблений робочий документ перевірки прізвища і суми у розрахункових і платіжних

відомостях на підприємстві та розроблений робочий документ аудиту нарахування заробітної плати праX

цівникам на підприємстві. Використання розроблених робочих документів дозволять аудитору під час

перевірки отримати інформацію, яка підтвердить або спростує факт ведення бухгалтерського обліку наX

рахування заробітної плати відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, використання розX

роблених документів дозволить винайти факти виплати заробітної плати іншій людині. Проведення аудиX

ту нарахування заробітної плати на підприємстві з використанням розроблених документів та за запроX

понованою методологією значно підвищить ефективність та якість аудиторської перевірки, дозволять

аудитору зібрати всю необхідну інформацію, щоб висловити свою думку про стан аудиту нарахування

заробітної плати на підприємстві та надати аудиторський висновок (звіт).

The article is devoted to the theoretical and practical aspects of the audit of payroll at the enterprise. The

survey is very upXtoXdate because every business entity that employs employees calculates and pays the wages

of each employee of the enterprise. To improve the payroll audit, the authors of the article recommend that you

use a fourXstage payroll audit plan for your business. The payroll audit plan provides a list of the key stages of

the audit and the timing of their completion, indicating the sources of information that will be used during the

audit. In addition, the audit of payroll should be carried out before having tested the internal control of payroll.

Testing the internal control of payroll allows the auditor to get more information about the features of the
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ВСТУП
Загострення економічної кризи, постійні зміни за$

конодавства та прямо пропорційна залежність заробіт$
ної плати та добробуту працівників загострює не$
обхідність аудиту нарахування заробітної плати. Про$
ведення аудиту нарахування заробітної плати дуже важ$

enterprise, accordingly, based on its data, it is advisable to form an audit program. Therefore, the article also

proposes an improved payroll audit program. The audit program developed will allow the auditor to perform as

many audit procedures as are possible to achieve the primary objective and to obtain evidence. In addition,

during the audit all results and information received by the auditor should be recorded in the working documents.

Thus, during the payroll audit at the enterprise, it is recommended to use the developed working document for

verifying the name and amount in the settlement and payment information at the enterprise and to develop a

working document for the audit of payroll of employees at the enterprise. Using the developed working documents

will allow the auditor during the audit to obtain information that will confirm or refute the fact of accounting of

payroll in accordance with the requirements of the current legislation. In addition, the use of drafted documents

will allow to invent the facts of payment of wages to another person. Conducting a payroll audit at the enterprise

using the developed documents and the proposed methodology will significantly improve the efficiency and

quality of the audit, will allow the auditor to gather all the necessary information to express their opinion on the

audit of the payroll at the enterprise and provide an audit.

Ключові слова: заробітна плата, табель, аудит, програма аудиту, робочий документ, аудиторський вис�
новок.

Key words: salary, report card, audit, audit program, working document, audit report.

ливе, адже помилки в нарахуванні заробітної плати ав$
томатично призводять до інших порушень, а відповідно
й до штрафних санкцій контролюючих органів.

Заробітна плата — це основне джерело доходів пер$
соналу підприємства, яке визначає добробут кожного
працівника та значно впливає на фінансові результати

№ Етап аудиту Процедури аудиту Виконавець Термін 

1 Попередній 
Перевірка статутних документів, внутрішніх 
нормативних документів, що регулюють оплату 
праці на підприємстві 

  

2 Основний 

1. Детальна перевірка всіх операцій щодо 
нарахування заробітної плати, їх відповідності 
чинному законодавству 
2. Перевірка документального забезпечення обліку 
заробітної плати 
3. Перевірка синтетичного та аналітичного обліку 
заробітної плати 

  

3 Заключний 

Формування аудиторського висновку (звіту) на 
основі отриманих даних  
Надання рекомендацій щодо покращення обліку 
нарахування заробітної плати на підприємстві 

  

Таблиця 1. Рекомендований план аудиту нарахування заробітної плати на підприємстві

Джерело: складено авторами.

№ Питання Так Ні Відповідь 
відсутня Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Чи є в наявності: 
– колективний договір, 
– положення про оплату праці, 
– положення про преміювання,  
– наказів про прийом та звільнення; 
– наявність табелів обліку робочого часу;  
– наявність штатного розпису 

    

2. 
Чи виконуються вимогу Законів України «Про оплату праці», 
«Про відпустки», «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні»? 

    

3. Чи відповідають прізвища і суми у розрахункових і платіжних 
відомостях?     

4. Чи відповідають суми нарахованої заробітної плати за 
посадовими окладами при роботі за неповний місяць?     

5. Чи вірно розраховані суми нарахованої заробітної плати за 
відпустку?     

6. Чи застосовуються податкові соціальні пільги до ПДФО?     
7. Чи є в наявності заяви на податкові соціальні пільги?     
8. Заробітна плата видається з каси підприємства?     
9. Заробітна плата видається на карткові рахунки працівників?     
10. Чи є відповідальна особа за облік заробітної плати?     

Таблиця 2. Тест внутрішнього контролю нарахування заробітної плати на підприємстві

Джерело: складено авторами.
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діяльності підприємства. Кожний керівник несе відпо$
відальність за всі операції, пов'язані з заробітною пла$
тою, відповідно має контролювати стан розрахунків по
заробітній платі. Щоб не допустити помилок в обліку
нарахування заробітної плати, а також, щоб попереди$
ти їх, необхідно своєчасно проводити аудит нарахуван$
ня заробітної плати на підприємстві. Саме тому теоре$
тичні та практичні аспекти аудиту нарахування заробіт$
ної плати є дуже актуальними, адже заробітна плата —
це основа соціально$трудових відносин найманих пра$
цівників, роботодавців і держави.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблемні питання аудиту нарахування заробітної

плати, а також напрями їх вирішення і удосконалення,
розглядали наступні вчені: Ф.Ф. Бутинець, О.В. Кли$
менко, О.В. Конош, М.А. Кравченко, А.П. Макаренко,
Т.О. Меліхова В.Ф., Максимова, Ю.В. Подмешальська,
В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, К.В. Шаманська, Н.В. Шуль$
га та інші. Проте нині відсутня типова методологія про$
ведення аудиторської перевірки нарахування заробіт$
ної плати, що викликає необхідність подальших дослід$
жень і розробок напрямів його вдосконалення.

Таблиця 3. Програма аудиту нарахування заробітної плати працівникам підприємства

Джерело: складено авторами.

Мета аудиту Завдання аудиту Вико- 
навець Термін Робочі документи При- 

мітки 
1  2 3 4 5 

Перевірка оформлення співробітників при їх 
прийманні та звільнені 

    РД1 
 

  

Перевірка обліку робочого часу співробітників, 
особливість побудови системи оплати праці тощо 

    РД2   

Визначення 
дотримання положень 
законодавства про 
працю, стан 
внутрішнього обліку 
та контролю за 
трудовими 
відносинами 

Перевірка правильності оформлення працівників 
(приймання на роботу та звільнення) за наказами, 
контрактами, трудовими угодами 

    РД3   

Перевірка правильності ведення табелів     РД4   
Перевірка правильності обліку відпрацьованого 
часу (оскільки допущені в ньому помилки чи 
перекручування призведуть до переплати або 
недоплати, необгрунтованого витрачання фонду 
оплати праці) 

    РД5   
Визначення 
правильності 
організації табельного 
обліку 

Перевірка даних табеля з розрахунково-
платіжними відомостями, для того щоб 
переконатись, що у них включені ті особи, які 
зазначені в табелях 

    РД6   

Перевірка первинних документів з обліку виплат 
працівникам 

    РД7   

Встановлення повноти і правильності наведених в 
первинних документах реквізитів 

    РД8   

Перевірка нарахування заробітної плати, для чого 
звіряється склад працівників у розрахунково-
платіжній відомості з даними обліку спискового 
складу відділу кадрів 

    РД9   

Перевірка повноти та правильності включення до 
витрат за видами діяльності витрат з оплати праці 
працівників та нарахувань до соціальних фондів 

    РД10   

Визначення 
правильності 
оформлення первинної 
документації і 
нарахування 
заробітної плати 

Перевірка обгрунтованості і правильності 
нарахування виплат за тимчасову непрацездатність, 
щорічних відпусток тощо 

    РД11   

Перевірка відповідності платіжних відомостей 
розрахунковим відомостям 

    РД12   

Перевірка правильності підсумків і наявність 
підсумків прописом 

    РД13   

Перевірка наявності на відомостях підписів 
керівника, головного бухгалтера і особи, яка склала 
відомість 
 

    РД14   

Перевірка наявності  підписів одержувачів грошей     РД15   
Перевірка депонованих сум     РД16   

Перевірка 
розрахунково-
платіжних відомостей 
і особових розрахунків 

Аналіз правильності платіжних операцій     РД17   
Перевірка розрахунків з оплати праці з 
працівниками прийнятими на роботу за трудовими 
договорами 

    РД18   

Документальна перевірка трудових угод      РД19   

Перевірка 
правильності виплати 
грошових коштів 
згідно з трудовими 
угодами Перевірка оплати праці працівникам, які працюють 

за сумісництвом 
    РД20   

Перевірка синтетичного обліку заробітної плати     РД21   
Встановлення відповідності аналітичного обліку по 
заробітній платі синтетичному обліку на рахунку 
66 

    РД22   
Перевірка стану 
аналітичного обліку 
розрахунків з оплати 
праці 

У випадку виявлення розбіжностей між 
аналітичним і синтетичним обліком встановлення 
їх причини 

    РД23   



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

43www.economy.in.ua

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є удосконалення методичних

аспектів аудиту нарахування заробітної плати.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Облік заробітної плати — це одна з найважливіших
ділянок роботи, яка займає одне з центральних місць у
всій системі обліку на підприємстві.

На підприємствах подекуди трапляються ситуації,
коли заробітна плата сплачується іншому працівнику з
таким самим прізвищем, розрахунки заробітної плати
здійснюються невірно. Аудит покликаний попередити
такі помилки.

Як зазначає Подмешальська Ю.В., аудит розра$
хунків з оплати праці, як правило, займає більшу части$
ну аудиторської перевірки, оскільки ця ділянка обліку
досить специфічна та вимагає від аудиторів особливої
уваги і зосередженості. Однак слід відзначити, що
відсутній єдиний підхід до організації та методики ауди$
ту, а саме: фахівцями пропонується розглядати аудит
розрахунків з оплати праці як перелік питань, які необ$
хідно дослідити. Недоліком при цьому є відсутність си$
стемного підходу до проведення аудиту розрахунків з
оплати праці, що призводить до неможливості розгля$
дати цей процес комплексно, відповідно до чітко визна$
ченої мети та завдань аудиту [7].

На нашу думку, аудит заробітної плати на під$
приємстві посідає центральне місце, адже нарахування
та виплата заробітної плати впливає на добробут кож$
ного співробітника. Тому аудит заробітної плати має
включати перевірку нарахування та виплати всіх видів
виплат, на які має право працівник, а також утримань із
них.

Мета аудиту заробітної плати включає: встановлен$
ня відповідності обліку заробітної плати на підприємстві

вимогам чинного законодавства України, виявлення на$
явних помилок або порушень законодавства, ступінь їх
впливу на достовірність фінансової звітності та пра$
вильність ведення обліку розрахунків по заробітній
платі.

Завданнями проведення аудиту нарахування заро$
бітної плати є: перевірка дотримання положень зако$
нодавства про працю, наявності та відповідності зако$
нодавству первинних документів з обліку робочого часу;
перевірка обліку та нарахування заробітної плати, інших
видів оплат, які відносяться до фонду оплати праці; пе$
ревірка правильності нарахування щорічних відпусток,
наявних лікарняних.

Аудит нарахування заробітної плати на під$
приємстві здійснюється відповідно до плану та програ$
ми аудиторської перевірки. План визначає основні ета$
пи аудиту з зазначенням терміну проведення кожного
з них, який необхідний для повного та точного здійснен$
ня всіх поставлених завдань. Використання програми
дає змогу систематизувати роботу аудитора та збільшує
рівень контролю аудиту.

Під час проведення аудиту нарахування заробітної
плати на підприємстві необхідно виявити відповідність
ведення обліку розрахунків по заробітній платі вимо$
гам чинного законодавства і діючим нормативним до$
кументам. План аудиту заробітної плати є документом
організаційно$методологічного характеру та складаєть$
ся з переліку робіт на основних етапах аудиту і строків
їх виконання із зазначенням джерел інформації. Для
цього рекомендуємо такий розроблений план аудиту на$
рахування заробітної плати на підприємстві, який на$
ведено в таблиці 1.

На попередньому етапі аудиту нарахування заро$
бітної плати на підприємстві рекомендуємо використо$
вувати наступний розроблений тест внутрішнього кон$
тролю (табл. 2).

Дані обліку Дані аудиту 

ПІБ працівника Вид виплати 
Нараховано 
за місяць, 

грн 
Вид виплати 

Нараховано 
за місяць, 

грн 

Відхилення, грн
Відповідальна особа 

за нарахування 
заробітної плати 

Примітки 

        

Таблиця 4. Робочий документ (РД12) з перевірки нарахованої та сплаченої заробітної плати
працівникам на підприємстві

Джерело: складено авторами.

Дані обліку Дані аудиту Відхилення 
№ РПВ Дата РПВ Нараховано за 

місяць, грн 
Виплачено за 
місяць, грн 

Нараховано за 
місяць, грн 

Виплачено за 
місяць, грн 

Нараховано за 
місяць, грн 

Виплачено за 
місяць, грн 

Примітки 

         
         

Таблиця 5. Робочий документ (РД 7) перевірки розрахунково&платіжних відомостей на підприємстві

Джерело: складено авторами.

Дані обліку Дані аудиту Відхилення 

№ РПВ Дата 
РПВ Наявність 

печатки 

Відповідність 
документу вимогам 

чинного 
законодавства 

Наявність 
печатки 

Відповідність 
документу 

вимогам чинного 
законодавства 

Наявність 
печатки 

Відповідність 
документу 

вимогам чинного 
законодавства 

Примітки 

         
         

Таблиця 6. Робочий документ (РД 8) перевірки первинних документів

Джерело: складено авторами.

Дані обліку Дані аудиту Відхилення Госпо-
дарська 
операція 

Дата Первинний 
документ Кореспон-

дуючі рахунки Сума, грн Кореспон-
дуючі рахунки Сума, грн Кореспон-

дуючі рахунки Сума, грн Примітки

          
          

Таблиця 7. Робочий документ (РД 21) перевірки синтетичного обліку заробітної плати

Джерело: доопрацьовано авторами на підставі [19].
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Також на підприємстві рекомендуємо використову$
вати наступну вдосконалену програму аудиту нараху$
вання заробітної плати працівникам (табл. 3).

Слід зазначити, що під час аудиту заробітної плати
аудитор має складати, як робочу, так і підсумкову до$
кументацію. В робочі документи аудитор вносить всю
отриману інформацію, на основі якої потім формує
аудиторський висновок.

Тому рекомендуємо аудитору використовувати на$
ступний розроблений робочий документ при аудиті на$
рахування заробітної плати працівникам на під$
приємстві (табл. 4).

Розроблений робочий документ дозволить перевіря$
ти суми виплат працівникам підприємства.

Також для перевірки прізвища і суми у розрахунко$
вих і платіжних відомостях на підприємстві рекомендує$
мо наступний робочий документ (табл. 5).

Для встановлення повноти і правильності наведених
в первинних документах реквізитів рекомендуємо на$
ступний робочий документ (табл. 6).

Для перевірки синтетичного обліку заробітної пла$
ти рекомендуємо наступний робочий документ (табл. 7).

Розроблені робочі документи дозволять аудитору
перевіряти правильність розрахунку заробітної плати,
її документального оформлення, синтетичного обліку.

ВИСНОВКИ
Таким чином, аудит нарахування заробітної плати

є складовою ділянкою облікового процесу, яка потре$
бує достовірної, чіткої, раціональної методики їх
здійснення, щоб забезпечити ефективне управління тру$
довими ресурсами підприємства. Впровадження на
підприємстві заходів з удосконалення аудиту нараху$
вання заробітної плати дозволить значно підвищити
аналітичність обліку, усунути недоліки в організації
обліку розрахунків за виплатами персоналу на
підприємстві. У роботі удосконалена методика прове$
дення аудиту, яка надасть змогу аудитору охопити на$
рахування заробітної плати, дослідити правильність,
своєчасність, законність відображення в обліку заро$
бітної плати, охопити всі аспекти документального
оформлення цих операцій, вчасно виявити порушення,
провести якісний аудит.
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THEORY OF GENERATIONS AND HOW IT INFLUENCES ON MODERN BUSINESS

Статтю присвячено одній із популярних теорій сучасності — Теорії поколінь, яку сьогодні широко використовуX
ють маркетологи, економісти, соціологи, психологи та управлінці. Адже, розгадавши таємницю відмінностей поколінь,
можна знайти підхід до представників різного віку.

У статті розглядається вплив теорії на стратегію компаній, а також які інструменти їм слід використовувати, щоб
привернути увагу до свого продукту. Подано певні судження, що теорія впливає на компанії як на працедавців, рекX
рутингова стратегія компанії має враховувати всі відмінності під час прийому кандидатів X, Y та Z. Акцентується
також увага на тому, що названа теорія має певні недоліки. Перший недолік полягає в тому, що роки народження
поколінь варіюються в залежності від географії, у різних частинах світу існують різні характеристики. ПоXдруге,
дослідження мають певні недоліки точних емпіричних даних.

В Україні ця теорія лише набирає обертів, компанії поступово починають підлаштовуватися під відмінності поX
колінь задля підвищення своєї привабливості. Проте міжнародні компанії, філії яких розташовано в Україні показуX
ють приклад знаходження взаєморозуміння зі споживачами теорії.

The article deals with one of the popular theories of today — Generation Theory, which is widely used today by marketers,
economists, sociologists, psychologists and managers. Despite the fact that the theory was developed in the 90's, it has not lost
its relevance in our day. After all, when you solve the mystery of the differences of generations, you can find an approach to
representatives of all ages.

The article discusses the impact of theory on a company's strategy, as well as what tools they should use to attract attention
to their products. Some suggestions have been made that the theory affects companies not only as manufacturers of goods or
services, but also as employers. The company's recruiting strategy must take into account all the differences in search and
recruitment of X, Y and Z candidates.

Representatives of different generations train each other during they work together. X helps Y not lose the joy of faceXtoX
face communication, and Millennials teach X how to use global networks. Generation Z representatives set their own rules of
the game and clearly follow them. Z communicate best and have little or no conflict with BabyXboomers, they have common
views with them. It is also easier for them to find a common language with X rather than Y. That is, with grandparents, not
parents. X and Z are so different that it makes no sense to conflict and prove something to each other.

However, the theory has some drawbacks. The first drawback is that the years of birth of generations differ depending on
geography, and there are different characteristics in different parts of the world. Second, the studies have some drawbacks of
accurate empirical data. Opponents of Generation Theory call it a successful product of marketers that has nothing to do with
reality. The main objection of the theory is that the boundaries of generations are determined arbitrarily, and generations are
almost indistinguishable from the usual age groups.

In Ukraine, this theory is only gaining ground, and companies are gradually starting to adapt to the differences of
generations to increase theirselves attractiveness. A group of researchers led by Eugene Zamis and Eugene Novikov in 2003X
2004 adapted the theory of generations for the postXSoviet space. Nowadays, lectures, workshops, trainings, presentations on
the main idea of the theory are held in Ukraine — the conflict between the generations exists as each generation forms its
hierarchy of values under the influence of education and living conditions. However, international companies whose branches
are located in Ukraine show an example of understanding with consumers of theory.

Ключові слова: теорія поколінь, бебі�бумери, покоління Х, мілленіали, відмінності поколінь, покоління
Z, покоління альфа.

Key words: Theory of Generation, Baby Boomers, Generation X, Millennials, Generation Differences, Generation
Z, Generation Alpha.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Останнім часом теорія про покоління стає все більш

актуальною. Згідно з її визначенням, представники кож$
ного з поколінь були народжені в певний період та по$

трапляли під вплив одних і тих же подій, саме тому і ма$
ють схожі цінності. Саме цінності визначають поколін$
ня, їх поведінку, способи спілкування та вирішення
конфліктів, побудови взаємовідносин і постановку цілей.
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Згідно з відмінностями впливу політичних та со$
ціально$економічних подій в американській історії на
групи населення, дослідники виділяють декілька груп
поколінь. Варто зазначити, що періоди у різних дослід$
ників коливаються в межах 5—10 років залежно від
особливостей розвитку певної країни та регіону.

Вже зараз автори теорії поколінь стверджують, що
діти, які почали народжуватися 3—4 роки тому, і ті, що
прийдуть у світ у найближчі 15 років, складуть нове по$
коління — "альфи" — це народжені орієнтовно у 2015—
2035 роках. На їх становлення та розвиток великий
вплив матимуть соцмережі.

Теорію поколінь зустріли у наукових колах по$
різному: одні захоплювалися її оригінальністю, інші —
критикували. Так, Е. Хувер (Eric Hoover) [1] звертає
увагу на недолік точних емпіричних даних і обвинува$
чує авторів у тому, що вони прикрашають існуючі роз$
біжності між поколіннями. Хоча це дійсно так, разом з
тим варто визнати, що сучасні технології змінюють
спосіб життя та впливають на потреби людей, зокрема
на споживчі та трудові.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Теорія поколінь привертає все більшу увагу вчених,
оскільки одні її підтверджують та прогнозують яким
буде наступне покоління, а інші спростовують та за$
значають, що вона занадто уособлена. Ця теорія була
створена американськими вченими Нейлом Хоув (Neil
Howe) і Вільямом Штраусом (William Strauss) у 1991 році.
Основи цієї теорії були викладені в книзі "Покоління"
(1991). Детальний аналіз теорії поколінь і термінологію
Штраус і Хоув представили в книзі 1997 року "Четверте
перетворення". Дослідження Штрауса і Хоува було ви$
роблене на основі праць різних авторів і мислителів: від
древніх письменників, як Полібій і Ібн Хальдун, до
відносно сучасних соціальних теоретиків, як Хосе Ор$
тега$і$Гассет, Карл Маннгейм, Джон Стюарт Мілль,
Еміль Літтре, Огюст Конт і Франсуа Мантре [4].

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є визначення відмінностей між

поколіннями та розробка засобів впливу на вподобан$
ня представників теорії. Кожен з нас не помічає цінності,
які описані вченими, але саме вони багато в чому визна$
чають нашу поведінку: як ми спілкуємось і як вирішує$
мо конфлікти, як будуємо команду і як розвиваємося,
що і як купуємо, що нас мотивує і як керуємо людьми.
Сучасний ринок повинен підлаштовуватися під ці
відмінності, якщо хоче привабити представника того чи
іншого покоління.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Теорія поколінь описує історію США, включаючи
13 колоній. Власне цю географічну область і було най$
краще вивчено, однак Штраус і Хоув також вивчили
тренди поколінь в інших країнах і з'ясували схожі цик$
ли в деяких розвинутих країнах.

Згідно з цією теорією українські науковці виділяють

наступні межі для шести поколінь (з тих, що сьогодні
живуть):

— покоління переможців або GI (народилися в
1901— 1922);

— мовчазне покоління (1923 — 1942);
— покоління бумерів або бебі$бумери (1943 — 1963);
— покоління Х (1963 — 1983);
— покоління Y (1983 — 2003);
— покоління Z (2003 — 2023).
На рисунку 1 можемо побачити відсоткове спів$

відношення поколінь серед загальної медіа$аудиторії в
США (за даними Nielsen Total Audience Report за пер$
ший квартал 2017 року [2]). Оскільки більше 90% ста$
новлять представники останніх чотирьох поколінь, то
саме їх відмінності при здійсненні покупок та пошуку
роботи і буде розглянуто детально.

Серед українських дослідників слід назвати Юлію
Дрожжину ( керівниця експертно$аналітичного центру
hh.ua) та Олену Васильченко (соціолог$аналітик експер$
тно$аналітичного центру кадрового порталу) [9]. Саме
вони займаються дослідженням найважливіших аспектів
у роботі представників різних поколінь. Віктор Заєць
Client Service Director digital$агентства iplace [10]) до$
слідив як брендам достукатися до покоління X, Y, Z та
бебі$бумерів.

Бебі�бумери
Таку назву покоління отримало через різкий сплеск

народжуваності після війни. Це батьки покоління X, а
також бабусі та дідусі мілленіалів. Серед їх цінностей
переважає ідеалізм, здоров'я, робота, сім'я та отриман$
ня винагород за заслуги. Період їх дорослішання припав
на часи СРСР, тому їм властивий радянський патріотизм
та віра у владу. Для того щоб знайти з ними порозуміння
іншим поколінням, важливо їх вислуховувати до кінця,
наводити аргументи, якщо хочете переконати.

Сьогодні це покоління менше за інших користуєть$
ся інтернетом: лише 37,7% з них використовують мере$
жу за даними досліджень TNS MMI 2/2017[5], Gemius
01$07 / 2017 [3], Mediaanalyzer (Factum Group) 07/
2017[6], [3]. Часто маркетологи ігнорують цю категорію,
оскільки вважають її занадто віковою, щоб приділяти
увагу. [7]

Проте якщо досліджувати їх як споживачів, то саме
це покоління частіше за усіх відвідує ринки та невеликі
торгові точки. Для них не так важливий зовнішній ви$
гляд товару, як корисність. Вони віддані тим брендам,
якими користуються довгий час і заради них готові їхати
в інший кінець міста чи відстоювати черги. Тому якщо
вони стали прихильниками якогось товару, то це може
бути на все життя. Саме для цього покоління найкраща
реклама — поради друзів або родичів.

Покоління Х
На формування їх цінностей вплинула війна в Аф$

ганістані та поява наркотиків. Для них важливі са$
мостійність, індивідуалізм, прагматизм та говорити з
нейтральною інтонацією та замість слова "ні" або "не
знаю" завжди пропонувати їм якесь рішення.

Сьогодні це покоління активно вивчає простори
інтернету та користується онлайн$покупками. Проте
вони надають перевагу звичайним магазинам, особливо
де можна одразу купити все необхідне.

Покоління X виховувалося за часів СРСР, коли одяг
та іграшки були в усіх однакові. Характерним для них є
бажання виділятися, тому товар, який буде робити їх
особливим сприймається як перевага. Також важливою
для них є можливість обирати та порівнювати однако$
вий товар у різних магазинах, при цьому вивчаючи склад
товару на пакуванні.

Для того щоб привернути увагу цього покоління
доцільно робити рекламу максимально доступною, а
сайт із простим інтерфейсом. За даними дослідження
Сitypost mail, представники цього покоління проводить
більше часу в соціальних мережах, ніж мілленіали — в
середньому 6 годині 58 хвилин в тиждень займає у них

Мілленіали; 
22%

Покоління Х; 
20%

Покоління Z; 
26%

Бебі-бумери; 
24%

Мовчазне 
покоління; 8%

Рис.1. Покоління серед аудиторії ЗМІ
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перегляд Facebook. Переважно вони відвідують соцмережі
в період з 20.00 до 00.00 і частіше використовують ПК, ніж
смартфони [7]. Близько 58% представників покоління ак$
тивно використовують Youtube і лише 8% є користувача$
ми Instagram. Спільне дослідження Google, Ipsos Connect і
Flamingo виділили 3 типи контенту, заради якого Х захо$
дять на Youtube: той, що викликає ностальгію, той, що
інформує, а також контент how to do [7].

Покоління Y — Мілленіали
Саме це покоління найбільше досліджують марке$

тологи усього світу, адже вони будують сучасний світ.
Їх батьками є "ікси", які одночасно намагалися дати
своїм дітям свободу вибору та слідкувати за кожним
кроком.

Представники цього покоління комунікабельні та
впевнені в собі, у них підвищене почуття соціальної
відповідальності. Мілленіали люблять похвалу та коли
їх розуміють.

Під час купівлі товарів вони користуються переваж$
но онлайн$магазинами, проте іноді купують у гіпермар$
кетах та супермаркетах.

Згідно з дослідженнями аналітичного агентства
Markswebb Rank & Report, 53% всіх онлайн$покупок
здійснюється саме мілленіаламі. Найчастіше вони це
роблять за допомогою смартфонів — 73% представників
покоління заходять в інтернет$магазин за допомогою
мобільного (дані Internet Marketing Inc. за 2017) [7].

Мілленіали одне з мобільних поколінь, їм важливий
зручний інтерфейс сайту, оскільки часто покупки вони
роблять "на ходу". Перед тим як купити товар вони по$
рівнюють ціни, шукаючи знижки, читають відгуки та час$
то відвідують сторінку компанії$виробника. Під час вибо$
ру бренду для них важливий досвід когось, хто вже ним
користувався. Саме тому хорошою рекламою товару може
бути замовлення контенту у так званих "лідерів думок"
(influencer). Серед улюблених брендів мілленіалів Nike,
Adidas, Apple, Samsung, Victoria's Secret, Dior, Tesla та інші.

Багато дослідників сходяться на думці, що "ігрек"
— перше покоління, яке перестало вірити в так звану
"пряму рекламу": традиційні маркетингові методи їх
дратують. Багаторічна історія бренду або селебрітіз, що
рекламують товар, не зможуть умовити їх купити то$
вар або послугу. Рекомендації друзів, знайомих або он$
лайн користувачів — ось що впливає на вибір. Реклама
повинна бути для таких, як вони [7].

Покоління Z
Покоління зетів — це яскравий приклад людей, які

з'явилися у часи великої глобалізації та постмодерніз$
му. На формування їх цінностей вплинула Помаранче$
ва революція, Революція гідності та анексія Криму. Вони
народжені серед технологій, дивують своїм вмінням
швидкого сприйняття інформації. Для маркетологів
справжнім випробуванням є втримати увагу представ$
ника "зет". Попри те, що увага представника покоління
концентрується лише на 8 секунд, вони мають хороші
підприємницькі якості та є економічно грамотними.
Важливим для них є залучення до вирішення соціаль$
них проблем та участь у благодійності.

Google [11] записує в "зети" всіх, хто народився
після 1993 року. Джеремі Фінч і Тесса Уеггерт, вважа$
ють, що покоління Z — це люди, народжені між 1998 і
2008 роками. Вільям Штраус і Ніл Хоув починають відлік
покоління Z з 2000$х років народження. За версією Сари
Джиб, Z — це всі, хто народилися в другій половині 90$х
[7]. Українські вчені до цього покоління відносять тих,
хто народжений в 2003—2023 роках.

Саме це покоління наймобільніше — 2 із 3 представ$
ників надають перевагу покупкам в інтернеті, при цьо$
му використовуючи смартфон. Вони можуть купувати
все онлайн — продукти харчування, косметику, одяг,
техніку та аксесуари. На відміну від інших поколінь, для
яких одяг був основним показником стилю, покоління
"зетів" більше акцентує увагу саме на взуття. Саме це
покоління почало "взуттєву битву" брендів.

"Зети" менше схильні віддавати перевагу класичним
брендам. Славетне ім'я — ніщо, адже є молоді компанії,
які пропонують товари і послуги сучасного рівня.

У 2016 році Google [11] провів дослідження, в якому
виявив улюблені бренди Z, серед яких: YouTube, Netflix,
Google, Xbox, Oreo, GoPro, PlayStation, Doritos, Nike,
Chrome [7].

"Зетів" хвилюють глобальні проблеми навколишнього
середовища. Наприклад, дослідження Google [11] пока$
зало, що 80% знають про екологічні проблеми в світі, а 76%
з них стурбовані ними [7]. Серед цього покоління можна
зустріти найбільшу кількість вегетаріанців та веганів.

Попри те, що всі представники покоління проводять
своє життя в смартфонах, інтернет$маркетологам до$
сить складено вдається таргетинг. "Зети" не люблять,
коли за ними стежать та часто виключають геолокацію
(місцезнаходження).

Вони купують товар у трьох випадках: якщо це по$
добається друзям, якщо часто бачать рекламу цього
товару, якщо це зроблено спеціально для них і з ураху$
ванням їх потреб [7].

За даними Google [11], "зети" найчастіше викорис$
товують Snapchat та Instagram. Вони часто відвідують
Faceboоk, але тільки для того щоб дізнатися новини.

Компаніям слід враховувати особливості кожного
з поколінь, які становлять їх цільову аудиторію, під час
створення реклами свого товару. Варто розуміти на яке
з поколінь цей товар розрахований. Проте, окрім при$
ваблення споживачів, слід не забувати про представ$
ників поколінь як потенційних кандидатів на посади. Ре$
зультати опитування Центру європейських економічних
досліджень (ZEW) [8] свідчать, що продуктивність праці
вища в тих компаніях, де в одній команді працюють пред$
ставники різних поколінь. Проте між представниками
поколінь часто виникають суперечності, оскільки у них
відрізняються цінності та підхід до роботи. Попри це,
вони певним чином доповнюють один одного в роботі.

На ринку праці зараз представлені пізні "бебі$буме$
ри" (приблизно 1960—1974 р). Незважаючи на нехватку
кадрів в Україні, цьому поколінню досить складно знай$
ти роботу. Серед роботодавців поширений так званий
"ейджизм" (дискримінація людини на підставі її віку,
поширена як у формальних, так і в неформальних сфе$
рах життя суспільства [4]) та вони не беруть до уваги
ряд переваг, які має це покоління (високий рівень відпо$
відальності, грамотність, націленість на результат і т.д).

На зміну "бебі$бумерам", які йдуть у відставку, керу$
ючі посади починає займати покоління Х. Представники
покоління виділяються відмінними організаторськими
здібностями. Також вони трудоголіки та вміють викону$
вати завдання під тиском. Проте вони швидко вигорають,
особливо, якщо їх роботу постійно контролюють та об$
межують. Для цього покоління важливо знаходити ба$
ланс між роботою та сім'єю, отримувати зворотній зв'я$
зок та мати можливість кар'єрного зростання.

За даними кадрового порталу hh.ua [9], сьогодні 37%
претендентів — це представники покоління Y. І з кож$
ним роком їх частка на ринку праці зростатиме. До
2025 року, за даними консалтингової компанії E&Y, 75%
робочої сили у світі становитимуть "міленіали". Конку$
рентною перевагою цього покоління є нешаблонне мис$
лення, креативність, висока технічна грамотність та
здатність швидко сприймати інформацію. Представни$
ки цього покоління готові постійно навчатися, особли$
во, якщо це допоможе вийти на вищий дохід. Для них
важлива точна постановка цілей, командна робота та
використання в роботі новітніх технологій.

Покоління Z вважається майбутнім світової еконо$
міки. До 2020 року це покоління стане найбільшою гру$
пою споживачів у світі. У США, Європі та країнах БРІКС
вони становитимуть до 40% споживачів і 10% в решті
світу [13]. Перевагою цього покоління є їх вміння ви$
конувати декілька завдань одночасно (multitasking), але
недоліком є те, що вони не можуть довго концентрува$
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ти свою увагу на чомусь одному. Для них важливим є
чітка постановка задач, гнучкість робочого часу, роз$
виток кар'єри, в якому вони цінують не так суму доходів,
як саме просування. Також не менш важливою для них
є мотивація та можливість самим бути брендом.

У наш час для роботодавців важливо брати до уваги
відмінності поколінь, щоб використовувати сильні сто$
рони кожного з них. Також рекрутерам слід врахову$
вати ці особливості під час побудови EVP (Employer
Value Proposition).

ВИСНОВКИ
Теорія поколінь показує наскільки різними можуть

бути люди народжені під впливом певних економічних,
політичних та соціальних чинників. Компаніям слід знай$
ти підхід до кожного зі споживачів, варто знати, яку рек$
ламу слід створювати, щоб привернути увагу цільової
аудиторії до свого продукту чи послуги. Наприклад, для
бебі$бумерів у рекламі має бути оптимістична картинка
цікавого майбутнього — слід використовувати веселу
музику, світлі тони та яскраві образи. Проте також кра$
ще наголошувати на статусності, розповідати про функ$
ціональні можливості та гарантійні умови товару. Поко$
ління Х приваблює реклама, де менше тексту, а більше
новизни. Для представників цього покоління важливий
індивідуальний підхід та наголошення на унікальності
товару. Для мілленіалів у рекламі важливі емоції, герої
реклами мають бути реальними із властивими для усіх
перевагами та недоліками. Рекламу вони запам'ятовують
по звуку та основною ємоцією. Увагу покоління Z зможе
привернути ідеальність та актуальність у технологічних
питаннях. Реклама має створювати атмосферу життя,
показувати приклад для наслідування та орієнтир.

 Також важливо звертати увагу на відмінності по$
колінь під час організації робочого процесу та найму пра$
цівників. Компанії можуть отримувати вигоду від віко$
вого різноманіття на робочому місці. Ефективно працю$
ючи разом, три покоління можуть привести компанію до
високих показників. Для пошуку кандидатів необхідно
використовувати різні канали рекрутингу, включаючи
соціальні мережі, адже більше 60% людей у віці 50—64
роки користуються хоча б однією з них. Також не варто
забувати про якісний опис вакансії, в якому потрібно
обережно відноситися до описання віку кандидата. У
команді необхідно не забувати про особливості кожно$
го з поколінь та використовувати їх переваги при розпо$
ділу роботи та налаштуванню робочого процесу.
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У статті здійснено аналіз особливостей реалізації туристичних програм у сфері освіти, медицини, приX

родоохорони. Встановлено, що у світлі перетворень, що відбуваються в країні створення умов для дотриX

мання умов сталого розвитку держави, підвищення рівня освіченості громадян, підтримки і зміцнення

здоров'я людей є найважливішими завданнями керівників на всіх рівнях управління. Не останнє місце у

цьому процесі займають сучасні туристичні програми екологічного, медичного та освітнього змісту.

Резюмовано, що освітній туризм є одним з перспективних напрямів для підтримки і розвитку еконоX

міки України. Даний вид туризму дає можливість підвищити кваліфікацію, отримати диплом або

лінгвістичний сертифікат спільно з відпочинком, дозволяє долучитися до культури інших країн. ПриX

вабливими рисами освітнього туризму є стійкість, надійність, доступність, унікальність, інформативність.

Встановлено, що медичний туризм як новий напрям у туризмі також розвиває можливості охорони

здоров'я країни і створює нові робочі місця. Медичний туризм протрактовано як цілеспрямованого отриX

мання медичних послуг пацієнтом за межами його звичайного місця проживання з можливістю відвідаX

ти пам'ятки інших країн. Узагальнено, що медичний туризм ділиться на три групи: внутрішній, виїзний і

в'їзний. Внутрішнім медичним туризмом прийнято називати переміщення громадян однієї країни між її

регіонами для отримання медичних послуг. Виїзним медичним туризмом вважається імпорт медичних

послуг, у тому випадку якщо пацієнт відправляється за кордон для задоволення власних медичних поX

треб. В'їзний медичний туризм — це експорт медичних послуг, тобто залучення іноземних пацієнтів для

надання їм медичної допомоги.

Встановлено, що природоохоронний (екологічний) туризм має широкі перспективи розвитку і виX

знання в зв'язку з погіршенням стану навколишнього середовища. Резюмовано, що екотуризм (екологічX

ний, зелений туризм) — це новий вид туризму, що швидко розвивається. На перше місце екотуризм стаX

вить охорону природи і екологічну просвіта як туристів, так і місцевих жителів.

Підсумовано, що головним завданням екологічного туризму є вивчення дикої природи, підтримання

екологічного балансу, перебування в природному середовищі без порушення її цілісності для відпочинX

ку, рекреації, для проведення досліджень і спостережень. Виділено дві основні мети екологічного туризX

му. Перша мета — освітня. З цією метою проводиться вивчення різноманіття флори і фауни в їх природX

ному середовищі, участь у різних екологічних, наукових, освітніх та волонтерських програмах. Друга

мета — відпочинок, туризм, рекреація, спорт. В орієнтації на цю мету розробляються рекреаційні екотуX

ри в місця незайманої природи, відновлення душевних і фізичних сил людини.

The article analyzes the peculiarities of the implementation of tourism programs in the field of education,

medicine and environmental protection. It has been established that in the light of the changes taking place in

the country, creating the conditions to keep up with the terms of sustainable development of the state, improving

the level of education of citizens, maintaining and promoting people's health are the most important objectives

of leaders at all levels of government. Finally yet importantly, modern tourism programs of ecological, medical

and educational contents play a significant role.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Аналіз тенденцій розвитку різних провідних світо$

вих держав показує, що одним з основних і найбільш
перспективних напрямків переходу до інноваційного
соціально орієнтованого типу економічного розвитку
України є створення оптимальних умов для поліпшен$
ня якості життя наших громадян. Створенню таких умов
буде сприяти як розвиток власної інфраструктури
відпочинку і туризму в нашій країні, так і організація
міжнародного туризму (в'їзного та виїзного), який в
останні два десятиліття перетворився в масове явище.
У нього залучаються мільйони людей, а разом з ними
сотні тисячі підприємств, що займаються туристичною
діяльністю, які існують за рахунок доходів від туризму.

У світлі перетворень, що відбуваються в країні ство$
рення умов для дотримання умов сталого розвитку дер$
жави, підвищення рівня освіченості громадян, підтрим$
ки і зміцнення здоров'я людей є найважливішими зав$
даннями керівників на всіх рівнях управління. Не остан$
нє місце у цьому процесі займають сучасні туристичні
програми екологічного, медичного та освітнього змісту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій дав змогу
встановити, що сучасні дослідники працюють над роз$
робкою проблем організації медичного, освітнього та
природоохоронного туризму на території нашої краї$
ни (О. Коваль [3], В. Малімов [4], Сазонець [6—8], С.
Сардак [11], В. Смолій [12], Л. Устименко [13—15] та ін.).
Водночас особливості реалізації туристичних програм
у сфері освіти, медицини, природоохорони не знайшли
відображення у сучасних дослідженнях.

It is summarized that educational tourism is one of the perspective directions to support and develop the

economy of Ukraine. This type of tourism enables to raise qualifications, get a diploma or a linguistic certificate

in combination with a vacation and allows accustoming the culture of other countries. Attractive features of

educational tourism are sustainability, reliability, accessibility, and uniqueness and information value.

It has been established that medical tourism, as a new direction in tourism, also develops the health care

opportunities of the country and creates new working places. Medical tourism is interpreted as a purposeful

receiving of medical services by a patient outside their usual place of residence with the opportunity to visit

attractions in other countries. It is summarized that medical tourism is divided into three groups: inland, outbound

and inbound. Inland medical tourism is regarded as the movement of citizens of one country between its regions

to obtain medical services. Outbound medical tourism is considered an import of medical services if the patient

goes abroad to meet their own medical needs. Inbound medical tourism is an export of medical services, that is,

attracting foreign patients to provide them with medical care.

It has been defined that environmental (ecological) tourism has wide prospects of development and

recognition in terms of the deterioration of the environment. It has been generalized that ecotourism (ecological,

green tourism) is a new type of fastXgrowing tourism. Ecotourism puts nature conservation and environmental

education at the forefront of tourists and locals alike.

It has given an account that the main task of ecotourism is to study wildlife, maintain ecological balance and

stay in the natural environment without distorting its integrity for rest, recreation, research and observation.

There are two main goals of ecological tourism defined. The first goal is educational. For this purpose, they

conducted the study of the diversity of flora and fauna in their natural environment, participation in different

ecological, scientific, educational and volunteer programs. The second goal is about rest, tourism, recreation

and sports. In the orientation on this purpose, recreational ecoXtours are developed into places of unspoiled

nature, restoration of the mental and physical forces of a person.

Ключові слова: туризм, види туризму, медичний туризм, освітній туризм, екологічний туризм.
Key words: tourism, types of tourism, medical tourism, educational tourism, ecological tourism.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз особливостей реалізації ту$

ристичних програм у сфері освіти, медицини, природо$
охорони.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Освітній туризм є одним з перспективних напрямів

для підтримки і розвитку економіки України. Цей вид
туризму дає можливість підвищити кваліфікацію, отри$
мати диплом або лінгвістичний сертифікат спільно з
відпочинком, дозволяє долучитися до культури інших
країн. Привабливими рисами освітнього туризму є
стійкість, надійність, доступність, унікальність, інфор$
мативність.

З кожним роком популярність подорожей з освітнім
ухилом зростає. Освітній туризм приносить значний
дохід у розвиток і підтримку економіки держав, забез$
печує зайнятість місцевого населення, підтримує висо$
кий рівень освіти в країні.

Просування освітнього туризму на українському
ринку дозволить регіонам брати участь у міжнародних
програмах і проектах. Створення освітніх турів у регіо$
нах України може сприяти розвитку дружніх відносин
між країнами і формуванню довірчої співпраці в інших
галузях економіки. Розвиток освітнього туризму пози$
тивно вплине на якість життя місцевого населення, ство$
рення нових робочих місць у туристичній сфері, а та$
кож допоможе зменшити рівень безробіття в країні.

Україна має гарний потенціал для розвитку освітніх
турів в регіонах. На території нашої держави розташо$
вані об'єкти культурної та історичної спадщини, скон$
центровані унікальні природні та рекреаційні ресурси.
Детальний аналіз показав, що наявність природно$рек$
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реаційних ресурсів в Україні позитивно вплине на роз$
виток освітнього туризму. Існування історичних і куль$
турних пам'яток робить туристичні маршрути приваб$
ливішими для туристів, а наявність різних кліматичних
зон дає можливість мандрівникові вибрати найбільш
відповідний для нього клімат.

Натомість медичний туризм як новий напрям в ту$
ризмі також розвиває можливості охорони здоров'я
країни і створює нові робочі місця. У жовтні 2013 року
на конгресі Всесвітньої Організації Охорони здоров'я,
професор Е. Келлі в своїй доповіді підняв проблему
відсутності узгодженості між країнами в трактуванні
поняття "медичний туризм". Однак об'єднує всі понят$
тя те, що в медичному туризмі пацієнт подорожує з
однієї країни в іншу для отримання необхідних медич$
них послуг [3].

У рамках статті будемо дотримуватися поняття ме$
дичного туризму як цілеспрямованого отримання ме$
дичних послуг пацієнтом за межами його звичайного
місця проживання з можливістю відвідати пам'ятки
інших країн [8].

У рамках цього визначення медичний туризм ділить$
ся на три групи: внутрішній, виїзний і в'їзний. Внут$
рішнім медичним туризмом прийнято називати пере$
міщення громадян однієї країни між її регіонами для
отримання медичних послуг. Виїзним медичним туриз$
мом вважається імпорт медичних послуг, у тому випад$
ку якщо пацієнт відправляється за кордон для задово$
лення власних медичних потреб. В'їзний медичний ту$
ризм — це експорт медичних послуг, тобто залучення
іноземних пацієнтів для надання їм медичної допомоги.

Ключовими факторами виборі країни для отриман$
ня медичних послуг, пацієнти виділяють:

— економічність — можливо, головний з усіх фак$
торів. Особливо актуальний для громадян розвинених
країн, наприклад, США і Великобританії, з дорогою
приватною медициною, де витрати на деякі види опе$
рацій не компенсуються страховкою;

— доступність — необхідне лікування недоступне
за місцем проживання пацієнта або не викликає його до$
віри, наприклад, охорона здоров'я країн, що розвива$
ються;

— можливість — найчастіше стосується черговості
з тривалим терміном очікування, зокрема, в системі охо$
рони здоров'я Великобританії або Канади;

— прийнятність — відноситься до виду послуг, які
можуть бути можливими, доступними і економічними,
але не прийнятними в будь$якій країні або середовищі
за різним релігійним, політичним або іншим соціальним
мотивами.

Додаткові фактори можуть складати можливість
кращого лікування, застосування певних технологій, на$
явність фахівців, винятковий сервіс і персональну увагу
до пацієнта за кордоном, ніж у власній країні.

Як свідчать дані Всесвітньої організації охорони
здоров'я, число "медичних туристів" в світі зростає з
року в рік [17]. Більш того, для ряду країн$експортерів
медичних послуг медичний туризм є однією з прибут$
кових статей державного бюджету [9]. Однак, незважа$
ючи на актуальність цього питання, в літературі пред$
ставлено обмежені дані про роль і вплив медичного ту$
ризму. Розглядаючи його як соціальну практику в рам$
ках структуралістського конструктивізму П. Бурдье, на
наш погляд, доречно виділити два напрямку у вивченні
зазначеної проблематики [3]. З одного боку, медичний
туризм є об'єктивним наслідком тих інституційних
трансформацій, які відбуваються в розвитку соціуму, в
тому числі, медицини, на сучасному етапі під впливом
глобалізації та інформаційних технологій. З іншого,
розглядаючи його як нову модель трудових відносин у
сфері охорони здоров'я, необхідно зупинитися на ас$
пектах його впливу на традиційні форми організації
надання медичних послуг, а також на наслідки для здо$
ров'я тих, хто є його споживачами.

Загалом можна виділити як позитивні, так і негативні
чинники. Аналізуючи вплив медичного туризму в пози$
тивному аспекті, слід зазначити, передусім, економіч$
ний ефект як для споживачів медичних послуг, так і для
економіки тих країн, які є їх ключовими постачальни$
ками. Для країн$експортерів медичних послуг переваги
розвитку медичного туризму пов'язані і з підвищенням
зайнятості населення, що особливо актуально для Ла$
тинської Америки, Азії, Індії, тому розвиток цієї прак$
тики активно підтримується на державному рівні.

Природоохоронний (екологічний) туризм має ши$
рокі перспективи розвитку і визнання в зв'язку з по$
гіршенням стану навколишнього середовища. Екологія
з кожним днем набуває все більшого значення. Екоту$
ризм (екологічний, зелений туризм) — це новий вид ту$
ризму, що швидко розвивається. На перше місце екоту$
ризм ставить охорону природи і екологічну просвіта як
туристів, так і місцевих жителів. Глобалізація і стрімке
зростання промисловості руйнує екологію. Величезне
техногенне навантаження руйнує не тільки природу, але
також негативно впливає на збереження унікальної
культури місцевого населення.

Важливе місце в ідеології "зеленого" туризму зай$
має екологічна освіта туристів і місцевого населення,
створення економічної зацікавленості країн і регіонів в
збереженні довкілля. Україна сьогодні формує конк$
ретні плани сталого розвитку туризму і важливу роль у
цих планах займає екологічний туризм.

Вперше термін "екотуризм" з'явився за кордоном в
вісімдесятих роках двадцятого століття. Міжнародні
організації пропонують кілька визначень цього термі$
на, наприклад, Всесвітній фонд дикої природи (World
Wide Fundfor Nature) — "Екотуризм — туризм, що вклю$
чає подорожі в місця з відносно незайманою природою,
з метою отримати уявлення про природні і культурно$
етнографічні особливості даної місцевості, яка не по$
рушує водночас цілісності екосистем і створює такі еко$
номічні умови, при яких охорона природи і природних
ресурсів стає вигідною для місцевого населення".

За оцінками Всесвітньої туристської організації, еко$
логічний туризм входить в п'ять основних стратегічних
напрямів розвитку туризму до 2020 року. Екологічний ту$
ризм об'єднує широкий спектр видів туризму, заснованих
на використанні природних ресурсів. Екотуризм успішно
розвивається у багатьох країнах світу і приносить значні
доходи і популярність регіонах. Сьогодні, коли спостері$
гається погіршення екологічної ситуації в багатьох тури$
стичних зонах світу через значну концентрацію туристів,
посилюється зацікавленість екологічним туризмом.

Головним завданням екологічного туризму є вивчен$
ня дикої природи, підтримання екологічного балансу,
перебування в природному середовищі без порушення
її цілісності для відпочинку, рекреації, для проведення
досліджень і спостережень. Можна виділити дві основні
мети екологічного туризму. Перша мета — освітня. З
цією метою проводиться вивчення різноманіття флори
і фауни в їх природному середовищі, участь в різних еко$
логічних, наукових, освітніх та волонтерських програ$
мах. Друга мета — відпочинок, туризм, рекреація, спорт.
В орієнтації на цю мету розробляються рекреаційні еко$
тури в місця незайманої природи, відновлення душев$
них і фізичних сил людини.

Екологічний туризм входить у державну концепцію
сталого розвитку внутрішнього туризму країни. Слід
зазначити, що найбільш стійкий розвиток екологічного
туризму забезпечується його функціонуванням на рек$
реаційних територіях національних природних парків,
біосферних заповідників, регіональних ландшафтних
парків, ландшафтних заказників, а також у зелених, "бу$
ферних" зонах великих урбанізаційних утворень.

ВИСНОВКИ
Підводячи підсумки, зазначимо, що аналіз сучас$

них досліджень у сфері розвитку медичного, освітньо$
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го та природоохоронного туризму вказують на низь$
кий рівень використання природного та історико$
культурного потенціалу України в туристичній діяль$
ності. В результаті чого, не використовуються резер$
ви щодо отримання валютних надходжень від турис$
тичної діяльності; збільшення податкових надход$
жень до бюджету країни; щодо забезпечення зайня$
тості населення; зміцнення соціального захисту на$
селення.

Подальший розвиток окреслених видів туризму та
туристичних програм туризму в Україні дозволить ди$
версифікувати економіку, створюючи галузі, що обслу$
говують сферу туризму. Зростом зайнятості в сфері ту$
ризму виростуть доходи населення і підвищиться рівень
добробуту нації.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
вбачаємо у висвітлені особливостей внутрішньокорпо$
ративних соціальних програм туристичних підприємств.
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ANALYSIS AND EVALUATION OF THE MAIN TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF TOURISM
OF THE CITY OF LUTSK

У статті проаналізовано основні тенденції розвитку екскурсійного туризму у місті Луцьк, відвідавши

яке, можна побачити одразу кілька його образів, а саме: Луцьк сакральний — храми, ікони, трагічні та

чудесні історії; історичний — замки, легенди, пам'ятки старовини; Луцьк і його чудеса природи — парX

кові красоти і невимушена натуральність. ТехноXЛуцьк як місто новаторів та непосидючих практиків.

Луцьк культурний — місто музеїв та цікавих атракцій. Встановлено, що місто має усі можливості для

розвитку досліджуваного виду туризму. Серед спектру подій, на яких грунтується розвиток екскурсійX

ного туризму в місті Луцьк, можна назвати такі: економічні, громадські, мистецькі, спортивні заходи,

культурноXісторичні театралізовані шоу.

Сучасний Луцьк — наслідок тривалої еволюції міського простору. У цій суміші сучасності та давнини

кожен зможе відшукати щось для себе. Поціновувачі відпочинку та повільних прогулянок можуть годиX

нами насолоджуватись атмосферою Старого Міста та центральних вулиць, а ті, кого цікавить історія та

архітектура, знайдуть чимало пам'яток старовини, прихильників мистецтва неодмінно вразять картинні

галереї, чисельні концерти та фестивалі, що відбуваються у Луцьку, шукачі пригод та активного відпоX

чинку неодмінно оберуть для себе цікаве заняття.

Крім того, Луцьк має величезний природній, культурний та туристичний потенціал і, як показують

дослідження, саме туристичний напрям розвитку міста Луцьк є найбільш перспективним, оскільки місто

обмежене в території, де не так багато є промислових об'єктів. Тому саме туристична галузь є однієї з

головних, а приваблюють туристів саме події та екскурсії, що відбуваються як у Волинській області, так

і в самому місті Луцьк.

У статті зазначено, що місто Луцьк — цікаве для молоді, оскільки вікова категорія, що приїздить до

міста, — це в основному особи до 20 років, рід занять яких — це навчання (учні, студенти та аспіранти).

Саме тому вважаємо, що введення ігрових технологій з метою перетворення екскурсій на цікавий спосіб

проведення дозвілля місцевого населення є ефективним шляхом до збільшення кількості туристів.

The article analyzes the main trends of excursion tourism development in Lutsk, visiting which you can see

at once several of its images, namely: Sacred Lutsk — temples, icons, tragic and wonderful stories; historical —

castles, legends, monuments; Lutsk and its wonders of nature — park beauty and relaxed naturalness. TechnoX

Lutsk as a city of innovators and nonXjudgmental practitioners. Lutsk Cultural is a city of museums and interesting

attractions. It is established that the city has all opportunities for development of the studied type of tourism.

Among the range of events that underpin the development of sightseeing tourism in Lutsk are the following:

economic, social, artistic, sporting events, cultural and historical pageant shows.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ

ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ
ЗАВДАННЯМИ

Актуальність дослідження полягає в тому, що од$
нією з основних цілей розвитку туризму у Волинській
області є розробка і реалізація заходів щодо розвитку
екскурсійного туризму. Водночас варто більше зверну$
ти увагу на розробку нових туристсько$екскурсійних
маршрутів, що також дозволить залучити більше ту$
ристів не тільки до самого міста Луцьк, але й загалом до
Волинського регіону.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Важливим історико$краєзнавчим дослідженням для
вивчення історії міста Луцьк, складання туристичних
маршрутів є довідково$інформаційне видання Пясець$
кого В. та Мандзюка Ф. "Вулиці і майдани міста" [1].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та оцінка нинішнього стану

екскурсійного туризму в місті Луцьк та основні тен$
денції розвитку виду туризму, який досліджується.

Modern Lutsk is a consequence of the long evolution of urban space. In this blend of modernity and antiquity,

everyone can find something for themselves. Holiday and leisure enthusiasts can enjoy the Old Town and Central

Streets for hours, and those interested in history and architecture will find many antique sites, art enthusiasts

sure to be impressed by the picture galleries, numerous concerts and festivals that take place in Lutsk. active

recreation will certainly choose for themselves an interesting activity.

In addition, Lutsk has enormous natural, cultural and tourist potential, and as research shows, it is the tourist

destination of Lutsk that is most promising, as the city is restricted to areas where there are not many industrial

sites. That is why the tourism industry is one of the main ones, and tourists are attracted to the events and

excursions that take place both in the Volyn region and in the city of Lutsk

The article states that the city of Lutsk is interesting for young people, because the age category that comes

to the city is mainly persons under 20 years of age, whose occupation is education (students, students and graduate

students). That is why we believe that the introduction of game technology to turn excursions into an interesting

way of leisure for the local population is an effective way to increase the number of tourists.

Ключові слова: екскурсія, маршрут, фестивальний туризм, квест�екскурсії, екскурсійний туризм.
Key words: excursion, route, festival tourism, quest�excursions, sightseeing tourism.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Луцьк — одне з найдавніших міст України. Вперше

Луцьк згадується у 1085 році в Іпатіївському літописі,
коли місто опинилося в центрі міжусобної боротьби на$
щадків Ярослава Мудрого. Це означає, що місто було
засновано значно раніше. Археологи припускають, що
місто виникло близько 1000 року.

Луцьк має вигідне географічне положення: відстань
до державного кордону з Республіками Польщею і Біло$
русією не перевищує відповідно 85 і 150 км; місто зна$
ходиться на перехресті автомобільних доріг Луцьк$Ко$
вель$Брест, Луцьк$Київ, Луцьк$Львів, Луцьк$Чернівці,
Луцьк$Ягодин$Хелм, Луцьк$Люблін. Через залізничну
станцію "Луцьк" проходять такі пасажирські залізничні
маршрути: Київ$Варшава, Ковель$Одеса, Ковель$Вар$
шава, Ковель$Новоолексіївка, Ковель$Чернівці, Ковель$
Тернопіль, Ковель$Київ, Ківерці$Львів та інші [8].

Луцьк — багатолике й різнопланове місто, відвідав$
ши яке, можна побачити одразу кілька його образів, а
саме: Луцьк сакральний — храми, ікони, трагічні та чу$
десні історії; історичний — замки, легенди, пам'ятки ста$
ровини; Луцьк і його чудеса природи — паркові красо$
ти і невимушена натуральність. Техно$Луцьк як місто
новаторів та непосидючих практиків; Луцьк культурний
— місто музеїв та цікавих атракцій.

Сучасний Луцьк — наслідок тривалої еволюції
міського простору. У цій суміші сучасності та давнини
кожен зможе відшукати щось для себе. Поціновувачі
відпочинку та повільних прогулянок можуть годинами
насолоджуватись атмосферою Старого Міста та цент$
ральних вулиць, а ті, кого цікавить історія та архітекту$
ра, знайдуть чимало пам'яток старовини, прихильників
мистецтва неодмінно вразять картинні галереї, чисельні
концерти та фестивалі, що відбуваються у Луцьку, шу$
качі пригод та активного відпочинку неодмінно оберуть
для себе цікаве заняття. Крім того, Луцьк має величез$
ний природній, культурний та туристичний потенціал і
як показують дослідження, саме туристичний напрямок
розвитку міста Луцьк є найбільш перспективним, оск$
ільки місто обмежене в території, де не так багато є про$
мислових об'єктів. Тому саме туристична галузь є однієї
з головних, а приваблюють туристів саме події та екс$
курсії, що відбуваються як у Волинській області, так і в
самому місті Луцьк.

Зокрема економічний ефект від туризму у 2017 році
в місті Луцьк становив 262 мільйони гривень (табл. 1). З
метою розрахунку економічного ефекту від туристич$
ної галузі було залучено партнерів з міста Відень.

Згідно з соціологічним дослідженням агенції "Фама"
зі Львова та за участю фахівців з міста Відень (Австрія),

Загальний економічний ефект від 
туризму в економіці Луцька в  
2017 році за показником «Дохід» 

262 млн грн 

Загальний обсяг податків, сплачених 
до державного бюджету від 
туристичної діяльності 

93 млн грн 

Загальний економічний ефект на ринку 
зайнятості 
(робочі місця, згенеровані в Луцьку у 
секторі туризму) 

5 610 повних 
робочих 
місць 

Прямий економічний ефект (тобто 
дохід, що залишився в економіці 
Луцька) 

135 млн грн 

Непрямий та індукований ефект – це 
додаткова виручка або дохід, який був 
створений туризмом у економіці 
Луцька 

127 млн грн 

Прямий ефект на рівень зайнятості 
(робочі місця, створені у секторах, 
безпосередньо пов’язаних із туризмом) 

3 533 робочих 
місць 

Непрямий та індукований ефект у 
сфері зайнятості (додаткові робочі 
місця, що створюються в економіці 
Луцька в інших секторах економіки на 
підтримку туризму) 

2 959 
додаткових 
робочих 
місць 

Джерело: складено за [2].

Таблиця 1. Економічний ефект від туризму в місті Луцьк,
2017 рік
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у Луцьку презентували маркетингове дослідження ту$
ристичної привабливості міста. Під час дослідження
було опитано 400 респондентів віком від 18 років. Со$
ціологи визначили, чому до Луцька їдуть туристи [2].

У Луцьк 11,1 % відвідувачів приїздять з$за кордону,
а 89 % — українці. Найбільше серед українських ту$
ристів — кияни. Загальний індекс туристичної приваб$
ливості становить 4,34, де 5 є максимальною оцінкою.
71 % туристів подобаються відносно невисокі ціни в
луцьких ресторанах, готелях, є орієнтація на вітчизня$
ного туриста. Гості зазначали, що їм імпонує спокій на
вулицях, немає великої кількості туристів. Багато гово$
рили про безпеку, гостинність місцевих мешканців.

У більшості випадків суто в Луцьк туристи не при$
їздять, а поєднують цю подорож з іншими місцевостя$
ми. Найбільша категорія туристів віком до 20 років. Чим
старший турист, тим меншою є, за спостереженнями
соціологів, його частка в загальній структурі туризму.

47% туристів — чоловіки, жінок$туристок — 53 %.
Більшість з них є працівниками, 21 % — студенти, 5 % —
пенсіонери.

Першочергова ціль приїзду в Луцьк — відпочинок
(72 %), кожен 5$ий турист приїжджав до міста по ро$
боті, 16 % — бізнес, 91 % туристів готові рекомендувати
відвідати Луцьк рідним та близьким (рис. 1).
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Рис. 1. Першочергова мета подорожі до Луцька
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Рис. 2. Тривалість перебування
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Рис. 3. Кількість візитів до міста Луцьк
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Тривалість перебування показує позитивну динамі$
ку, оскільки 46,1 % серед опитаних перебувають у Во$
линській області більше двох днів (рис. 2).

Тобто, як бачимо, туристи їдуть до Луцька і як по$
казують дослідження 29,2% становить 4 і більше візитів
(рис. 3).

Щодо туристичної привабливості міста Луцьк, то
було встановлено 7 причин відвідати його, а саме:

1. Задоволення не з дорогих. Відносно невисокі ціни
Луцька, на переконання учасників опитування, одна з
найважливіших переваг відпочинку в місті. Середні вит$
рати типового луцького туриста за один день перебу$
вання в Луцьку без ночівлі складають близько 730 грн, з
ночівлею — 980 грн.

2. У Луцьку ти не будеш затоптаним натовпом ту$
ристів. Місто називають спокійним, тихим, невелелюд$
ним: ідеальним місцем для тих, хто втомився від міської
метушні, заторів на дорогах та черг.

3. Якість повітря, чистота міста та недратуючий
рівень шуму.

4. Безпека перебування в місті. Вкрай рідко турис$
ти$учасники дослідження нарікали на порушення гро$
мадського спокою чи відчуття тривоги під час їхнього
перебування в місті. Навпаки, нерідко оцінювали міське
середовище як більш безпечне, аніж місце їхнього по$
стійного проживання.

5. Луцьк дуже гостинне місто. Усі туристи задо$
волені доброзичливістю населення та гастрономіч$
ною пропозицією, також відмічено що у Луцьку до$
статня кількість харчування: барів, кафе, загальна
кількість яких у останні роки перевищила 308 оди$
ниць.

6. Замок Любарта, який посів перше місце у кате$
горії "замки" Всеукраїнського конкурсу "Сім чудес Ук$
раїни: замки, палаци, фортеці" за підсумками Інтернет$
голосування.

Таблиця 2. Надходження туристичного збору до місцевих бюджетів за 2016—2017 роки та І півріччя 2016—2018 років

Джерело: складено за [3].

Назва 
області 2016 р. 2017 р. І півр. 

2016 р. 
І півр. 
2017 р. 

І півр. 
2018 р. 

І півр. 
2018 р. /  
І півр. 

2017 р., % 
Волинська  373,4 491,77 118,18 157,44 192,07 22,0 

Таблиця 3. Основні об'єкти у Луцьку

Джерело: складено за [4].

Культові споруди 
Назва Рік заснування Характеристика 

Кафедральний собор 
Св. Апостолів Петра і Павла з 
монастирем єзуїтів та 
підземеллями 

1639 р. Спочатку храм будувався як єзуїтський 
монастирський костел. Після пожежі 
кафедрального костелу Святої Трійці у 1781 р. 
сюди переноситься кафедра католицького 
єпископа. Нині – діючий кафедральний собор 
римо-католицької церкви 

Комплекс монастиря та 
костелу Св. Хреста 
бернардинів (Свято-Троїцький 
кафедральний собор) 

1752–1755 рр. Зведений як монастирський костел Святого 
Хреста при монастирі бернардинців. Архітектор 
– Павло Гижицький. Перебудований у 
православну церкву у 1877–1879 рр. Нині – 
кафедральний собор УПЦ Київського 
Патріархату (пл. Театральна) 

Синагога 
 

1626–1629 рр. Початково споруда входила в оборонну систему 
Луцька  

Лютеранська кірха Поч. XX ст. Нині тут діє баптистська церква 
Вірменська церква Храм, 

збудований у 
1427 році  

Вірменський в центрі вірменського кварталу, 
поруч із караїмським недалеко від майдану 
Ринок. Поруч із храмом був монастир, шпиталь 
і цвинтар, який тісно межував із територією 
фарного костелу Святого Якуба. Наприкінці 
XVIII ст. занепав разом із вірменською 
громадою Луцька. У 1845 році згорів і близько 
100 років простояв руїною. У 1954 році 
пристосований під житло, як використовується і 
нині 

Архітектурний комплекс 
Луцького братства 

1634 р. Існувало тут Луцьке хрестовоздвиженське 
братство. У 1702 р. у церковній крипті був 
похований поет Данило Братковський. У 
результаті невдалої реставрації 2008–2010 рр. 
було спотворено первинний вигляд та стиль 
храму  

Покровська церква Збудована в 
середині  
XVII ст. 

Церква реконструйована у 1873-1876 рр. Тут 
знаходилась ікона Волинської Богоматері –
шедевр мистецтва XIII–XIV ст. (нині 
зберігається в Національному художньому 
музеї у Києві) 

Монастир тринітаріїв 1729 р. Нині тут військовий шпиталь 
Монастир шариток 
 

Шаритки діяли в 
Луцьку у  
XIX ст. 

Станом на сьогодні приміщення займає курія 
Луцької римо-католицької єпархії та резиденція 
Луцького єпископа 

Монастир бригідок 1624 р. Зведений у стилі бароко на місці палацу 
Радзивіллів. У 1846 р. монастир було зачинено, 
а в 1890-х у його приміщенні облаштували 
в’язницю, а потім (1960) музичне училище. 
Зараз тут чоловічий православний монастир 
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Серед інших туристичних "перлин" респонденти ча$
сто називали вулицю Лесі Українки, Будинок Голова$
ня, Лютеранську Кірху, Костел Петра і Павла, Велику
синагогу.

7. Транзитне місто. Адже Луцьк — чудова вузлова
точка для дослідження Волині. Шацькі озера, місто Ко$
вель та село Колодяжне, Володимир$Волинський, Ту$
нель кохання у с. Клевань, Дубенський замок і Тарака$
нівський форт — це далеко невичерпний перелік ціка$
вих та визначних місць цього регіону.

Особливо слід звернути увагу, що місто — Луцьк
цікаве для молоді, оскільки вікова категорія, що при$
їздять до міста, це, в основному, молодь до 20 років, рід
занять якої — навчання (учні, студенти та аспіранти)
(рис. 4). Саме тому вважаємо, що введення ігрових тех$
нологій з метою перетворення екскурсій на цікавий
спосіб проведення дозвілля є ефективним шляхом до
збільшення кількості туристів.

Спостерігається позитивна динаміка і у Волинській
області щодо обсягу надходжень від сплати туристич$
ного збору: і так у І півріччі 2018 року він склав 192,07
тис. грн, що на 22,0 % більше, ніж у І півріччі 2017 року
(табл. 2). При цьому його обсяг за 2017 рік у по$
рівнянні з 2016 роком збільшився на 118,37 тис. грн
[3].

Серед основних об'єктів та подій на яких грунтуєть$
ся розвиток туризму в місті Луцьк, можна назвати такі:
культові споруди таблиця (3), музеї (табл. 4), фестивалі
(табл. 5).

Згідно з даними опитування, реалізованими Соціо$
логічною агенцією "Фама" у серпні 2017 року, 63,2 %
опитуваних туристів відвідували в межах своєї подорожі
музеї (табл. 4). Максимальна похибка репрезентатив$
ності вибіркової сукупності цього дослідження з дові$
рчою ймовірністю 0,954 не перевищує 4,9 % [5].

Одним із пріоритетних напрямків туристичної галузі
Луцька є розвиток фестивального туризму. Тому важ$
ливо, щоб кожного року фестивальний туризм попов$
нювався новими цікавими атракціями, які з випадкових
переходили в розряд регулярних.

Серед спектра подій, на яких грунтується розвиток
фестивального туризму в місті Луцьк, можна назвати
такі: економічні, громадські, мистецькі, спортивні захо$
ди, культурно$історичні театралізовані шоу [6] (табл. 5).

Можна констатувати, що фестивальний туризм у
Луцьку — це перспективний вид туризму з невичерпним
ресурсним потенціалом. Команда Free Time підібрала
найяскравіші, наймасштабніші та найпопулярніші фес$
тивалі, які вже стали родзинкою не лише Луцька, а й Ук$
раїни [7].

Назва Характеристика 
Музей-аптека Сьогодні торговий зал вдало відтворює інтер’єр колишньої старовинної аптеки, з унікальним 

касовим апаратом 1902 року, у шухлядах якого лежать гроші часів побудови аптеки, старовинні 
рахівниця та друкарська машинка 

Художній музей Розташований в колишньому Будинку повітового суду на території Луцького замку. У розділі 
зарубіжного мистецтва представлено роботи національних шкіл Іспанії, Італії, Фландрії, Франції, 
Австрії, Німеччини, Англії і Польщі з періоду XVII – першої третини ХХ століття 

Волинський регіональний музей 
українського війська та військової 
техніки 

Експозиція музею складається із двох частин: експозиція сучасної військової техніки та 
озброєння на відкритому майданчику та тематична історико-хронологічна експозиція. На 
сьогодні фонди музею налічують близько 1000 експонатів 

Волинський краєзнавчий музей Головний музей Волинської області, найбільший і найдавніший з нині діючих музеїв Волині. На 
сьогодні у фондах Волинського краєзнавчого музею зберігається понад 140 тисяч експонатів 
основного фонду, які репрезентують природу, історію, етнографію, мистецтво волинського краю 

Музей дзвонів у Луцькому замку У музеї зібрані дзвони XVII – поч. ХХ ст. Загалом колекція музею нараховує понад 90 дзвонів 
Музей книги У експозиції музею – книги ХVII-ХХ століть. Гордістю музею є Службове Євангеліє, видане у 

Львові 1644 року, та двотомний «Требник»  митрополита Петра Могили, виданий 1646 року 
Музей Волинської ікони Експозиція музею представляє ікони, предмети церковної декоративної різьби, металопластики 

та скульптури. Більше 100 пам’яток іконопису 

Таблиця 4. Музеї міста Луцьк

Джерело: складено за [4].

Таблиця 5. Спектр подій фестивального туризму

Економічні 
(ярмарки, виставки, 
аукціони, економічні 
форуми) 

Виставкові заходи Волинської торгово-
промислової палати. Щорічна Міжнародна 
виставка-ярмарок «Волинь-Агро». 
Універсальна виставка «Осінній каприз». 
Загальноміські виставки творчих робіт: 
«Зимова фантазія», «Михайлівський 
ярмарок», «Волинь», «Сьогодення та 
перспективи», «Волинь 
сільськогосподарська» 

Громадські заходи 
(гастрономічні 
фестивалі, фестивалі 
й виставки квітів) 

Фестиваль ковальства та флористики 
«Солом’яна птаха». «Виставка квітів». 
Свято «Медова квітка». Lutsk Food Fest 

Мистецькі заходи  
(музичні, театральні 
фестивалі й 
конкурси, 
кінофестивалі, 
фольклорні обряди, 
свята й фестивалі) 

Фестиваль «Поліське літо з фольклором». 
Фестиваль мистецтв «Пісні Великої 
Волині». Міжнародний джазовий 
фестиваль Art Jazz Cooperation. Музичний 
фестиваль «Стравінський і Україна». 
«Музичні діалоги» 

Культурно-історичні 
театралізовані шоу 

«Ніч у Луцькому замку». Фестиваль 
середньовічної культури «Меч Луцького 
замку». «День вишиванки» 

Спортивні «Велодень». Байкер-шоу «Адреналін» 

Джерело: складено за [6].
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Міжнародний фестиваль українського фольклору
"Берегиня". Фестиваль відбувається раз на три роки та
об'єднує носіїв фольклорних традицій — співаків, му$
зик, танцюристів, майстрів народного мистецтва задля
сучасного відтворення та наукового осмислення над$
бань української народної культури. У програмі: куль$
турно$мистецькі дійства у Луцькому замку, на етногра$
фічних майданчиках у центрі міста, в міському парку
культури і відпочинку імені Лесі Українки, в приміщен$
нях обласних театрів, Палацу культури за участі само$
бутніх фольклорних колективів з усіх районів і міст об$
ласті, різних регіонів України, а також української діас$
пори близького і далекого зарубіжжя.

Фестиваль середньовічної культури "Меч Луцького
замку". У фестивалі беруть участь охочі з різних міст. У
рамках фестивалю відбуваються гуртові бої, а також
учасники фестивалю демонструють середньовічні танці.
Проходять також бої на ристалищі, тобто одиночні бої
— лицар проти лицаря.

Міжнародний джаз$фольк фестиваль "Музичні діа$
логи" — це єдиний на Волині джаз$фольк фестиваль, по$
кликаний сприяти розвитку етнічної музики різних на$
родів (а особливо, українського народу) у поєднанні з
імпровізаційною музикою — джазом. "Музичні діало$
ги" — це транскордонний проект, перш за все, орієнто$
ваний на залучення музикантів з Польщі, Білорусі та
інших країн Європи.

Фестиваль мистецтв "Пісні Великої Волині". На
Театральному майдані міста Луцьк вирує яскраве мис$
тецьке дійство, що поєднує традиційну народну та су$
часну культуру і мистецтво. Учасники фестивалю —
творчі колективи та майстри народного мистецтва з
історичної Великої Волині (Волинська, Рівненська, Тер$
нопільська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька об$

ласті, Берестейщина та Підляшшя). Також на фестивалі
виступають гості із південно$східної України.

Арт$шоу "Ніч у Луцькому замку" — це поєднання
давнього і сучасного, історії та мистецтва. Нічна феє$
рія дозволяє познайомитися з багатьма жанрами мис$
тецтва і популярними виконавцями. Майстер$класи про$
водять відомі майстри народної творчості, художники,
режисери кіно та відео$арту, учасники клубів історич$
ної реконструкції.

Міжнародний фестиваль "Поліське літо з фолькло$
ром" — це міжнародне свято пісні та танцю. Протягом
кількох фестивальних днів лучани та гості міста знай$
омляться із фольклором та традиціями закордонних
колективів. У ці дні у місті панує особлива атмосфера
добросусідства та близькості народів, адже гостями
фестивалю є численні колективи із закордону та різних
куточків України. За дванадцять фестивальних років у
фестивалі взяли участь 6766 учасників, з них 80 зару$
біжних колективів з 41$ї країни світу та 86 колективів з
України. Завдяки "Поліському літу з фольклором" Ук$
раїна у 1996 році на засіданні Генеральної Асамблеї
CIOFF була прийнята 69 повноправним членом цієї авто$
ритетної організації.

Молодіжний фестиваль альтернативної музики та
сучасного мистецтва "Бандерштат" — Всеукраїнський
фестиваль української альтернативної музики та сучас$
ного мистецтва, культурно$мистецького заходу, цілком
і повністю насиченого патріотичним змістом та настро$
ями.

Lutsk Food Fest. Фестиваль проходить у Луцькому
замку, тут відбуваються різноманітні кулінарні турні$
ри, виставки їжі, кафе представляють нові меню, а відомі
шеф$кухарі на очах у всіх готують кулінарні шедеври.
Усе дійство доповнюється розважальною програмою.

Таблиця 6. Екскурсії містом Луцьк

Джерело: складено за [4].

Луцьк «Твоє приємне відкриття» 
(тривалість 2–2,5 год) 

Цей маршрут – для гостей, які завітали до Луцька вперше, а також для тих 
місцевих, хто досі не був в стінах Луцького замку 

Від храму до храму (тривалість – 
2–2,5 год) 

У добу середньовіччя в Луцьку по сусідству проживали різні народи: 
поляки, литовці, вірмени, євреї, караїми, німці, чехи, кожен з яких будував 
свій храм 

Музеями Луцька (тривалість – від 
3 год) 

Луцькі музеї є гордістю не лише міста, а й всієї України  

Місто Лесиної юності (тривалість 
– 2,5 год) 

У рамках екскурсії чекає прогулянка вулицями, де маленька Леся Українка 
бавилась зі своїм братом Михайлом. Також передбачений візит до будинку, 
в якому жила родина Косачів і ознайомлення із сімейними архівами 

Луцьк єврейський (тривалість – 
1,5 год) 

Маршрут познайомить з єврейською сторінкою історії Луцька 

Луцьк польський (тривалість – 
1,5 год.) 

Історія Луцька тісно пов’язана з Польщею та поляками, з їхньою вірою, 
традиціями та культурою 

Military Луцьк (тривалість 
екскурсії – 5 год) 

Цей маршрут – для любителів військового туризму та бойової романтики 

Підземний Луцьк (тривалість – 
2,5 год) 

Чи не найцікавішими в історії Луцька є перекази про підземне місто – тихе, 
спокійне, безлюдне, таємниче. Як свідчать розповіді, підземні ходи під 
Луцьком з’єднували колись старе місто із Шепельським і Жидичинським 
городищами, Олицьким замком та іншими укріпленнями 

Луцьк багатокультурний 
(тривалість – 2,5 год) 

Ця екскурсія продемонструє багатокультурний образ Луцька та його колись 
строкатий етнічний склад 

Театралізована екскурсія 
«Замальовки з життя древнього 
Лучеська» (тривалість – 2 год) 

Поринути у казку про князів та стати одним із високоповажних гостей 
монаршого прийому 

Луцьк на велосипеді (тривалість – 
4 год) 

Велосипедна культура у Луцьку набирає обертів, а цей маршрут – 
унікальний спосіб у найкоротший термін побачити все місто і водночас – 
подбати про фізичну форму 

Романтичні історії Луцька 
(тривалість – 2 год) 

Прогулянка Луцьком буде супроводжуватися неймовірними розповідями 
про велике кохання князя Любарта до своєї дружини 

Хмільна екскурсія (тривалість – 
від 3 год) 

«І я там був, мед-пиво пив» – такими словами закінчується більшість 
українських казок, а хмільна екскурсія Луцьком ними розпочинається 

Дитяча екскурсія (тривалість – 
від 2 год) 

Незабутня мандрівка старим містом, прогулянка мурами середньовічного 
замку, можливість приміряти лицарські обладунки та постріляти з лука чи 
арбалета у супроводі луцького крикуна, який розповість безліч цікавих казок 
та легенд 

Медовий тур 
(тривалість – 1 день) 

У «Медовій хаті» вдасться посмакувати питним медом та придбати 
ексклюзивні медові смаколики та медову косметику 
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Зазвичай, це майстер$класи, конкурси, виступи колек$
тивів та найкращих DJ міста.

Art Jazz Cooperation є одним з найвідоміших фести$
валів в Україні, який почав свою історію у 2007 році та
став візитівкою Волині. Фестиваль, який об'єднує не
тільки різні жанри мистецтва в темі джазової музики, а
й міста. Луцьк та Рівне на деякий час стають центром
культурного життя й після літа починають фестиваль$
ний рух в України. Дата проведення фестивалю тради$
ційно збігається зі святкування Дня міст Рівне та Луцьк
та патронується мерами обох міст [7].

З метою створення додаткових атракцій, туристич$
них подій, майже щорічно на Волині проходять: фести$
валь з екстремального водного туризму "Поліська ре$
гата", фестиваль сучасного театрального мистецтва
"Мандрівний вішак" та "Різдвяна містерія", фестиваль
сільського зеленого туризму "Мальованка" та багато
інших.

Значна робота щодо інформування туристів, про$
моції міста, поширення інформації про його туристич$
но$рекреаційні можливості здійснюється комунальним
підприємством "Центр туристичної інформації та по$
слуг у місті Луцьк", яким було розроблено карту із
15 маршрутів, що відкриють таємниці древнього і загад$
кового міста. Більшість із них можуть стати справжньою
несподіванкою і відкрити багато нового про місто навіть
для корінних лучан.

На основі інформації розроблено перелік екскурсій,
які можна замовити в центрі туристичної інформації
(табл. 6) [4].

Також Центром туристичної інформації міста Луцьк
на базі додатка izi.travel створено аудіогід, який можна
встановити на мобільний пристрій у будь$який зручний
час за допомогою: Apple Store (на iPhone або iPad),
Google Play Store (для Android) або з Windows Store (для
Windows Phone). За допомогою цієї програми можна
зчитати QR$код програми, розміщений на нашій афіші
й завантажити її на свій мобільний. Для цього необхід$
но:

1. Завантажити додаток izi.TRAVEL.
2. Надати програмі дозвіл на використання інфор$

мації про Ваше знаходження.
3. Знайти тури "Мандрівка Старим Луцьком" та "Ат$

мосферний Луцьк у Твоїй кишені" через меню додатка,
або ж зісканувавши QR$коди з афіші.

Через аудіогід гості міста зможуть не лише особис$
то познайомитись із старовинним Лучеськом, але й
дізнатись про нього із детальніших довідок. Інформа$
цію можна прослухати на мобільних пристроях (як за
допомогою навушників, так і без них), а також отрима$
ти в текстовому та відеорежимах.

ВИСНОВКИ
Отже, як показують дослідження, для туристів міста

Луцьк є цікавим, а саме за даними спостережень — 81,6%
опитаних туристів бажають повторно відвідати місто
Луцьк в майбутньому, а 91,2 % — рекомендуватимуть
відвідати місто своїм рідним та близьким [8].

Аналізуючи розвиток світових туристичних тен$
денцій, варто зазначити, що зростає інтерес до екскур$
сійного туризму, особливо культурного, який може ста$
ти, на нашу думку, однією із основних форм туризму в
Луцьку. Але культурний туристичний продукт повинен
бути розрахований на сучасного туриста, оскільки спо$
стерігається спад інтересу до стандартних туристичних
продуктів, а зростає попит на автентичність, індивіду$
алізм, виключну особливість. Це пояснюється зростан$
ням попиту на подорожі, що поєднують елементи куль$
тури, історії, спортивної активності, рекреації, розваги
з можливістю особистого розвитку та реалізації інте$
ресів. Виходячи із зазначеного, вважаємо, що ефектив$
ним шляхом є введення ігрових технологій з метою пе$
ретворення екскурсій на цікавий спосіб проведення доз$
вілля.

Такий шлях розвитку екскурсійного туризму не
тільки збільшить кількість відвідувачів міста Луцьк, але
й позитивно вплине на кількість фахівців, що задіяні в
екскурсійній діяльності та підвищить престиж професії
серед молоді.

Перспективи подальших розвідок у цьому напрямі
вбачаємо у розробленні туристичних маршрутів по фор$
мату квест$екскурсій, оскільки, потрібен не тільки ціка$
вий маршрут, але й добре продуманий сценарій, інтерак$
тивність, потрібні цікаві історії, які відвідувачам запа$
м'ятаються надовго.
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INTERNAL CONTROL PROCESS MANAGEMENT: PROBLEMS THE ORGANIZATION

БудьXякий контроль, що розглядається в системі відносин, є внутрішнім, тому підсистема контролю

в системі управління підприємства може називатися системою внутрішнього контролю (СВК). Таким

чином, внутрішній контроль — це загальна категорія, притаманна соціальним системам, що є атрибуX

том будьXяких зв'язків між суб'єктами, заснованими на владних повноваженнях. Всі інші визначення

внутрішнього контролю або характеризують його як надбудовних категорію, або як вузько спрямовану,

вбудовану в усі бізнесXпроцеси категорію.

З'ясовано, що основним завданням дослідження діяльності внутрішнього контролю є розроблення

типових програм розвитку і вдосконалення системи контролю, які слід передбачити достатньо різноX

манітні. Їх необхідно розробляти з урахуванням різних початкових умов і можливостей підприємства,

тенденцій розвитку галузі в країні та діючих механізмів їх функціонування, сформованих національних

і місцевих традицій, менталітету персоналу підприємства.

The company's activities are undertaken under the operating (organizational) systems and controls that

permeates operating system, which consists of policy, procedures and rules of integrated accounting and aims

to create the necessary prerequisites and achieve goals.

Today management control should be considered as the key management function as an integral part of

decisionXmaking and implementation, as the final stage of the management process, which is the basis of feedback

mechanism.

The purpose of the organization is to create internal control monitoring systems to provide managers and

specialists of the enterprise with reliable information about the state of economy, increase the responsibility of

officials for expediency ongoing costs. For this purpose is proposed the creation of the internal control or other

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

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Діяльність підприємства здійснюється в рамках —

операційної (організаційної) системи та системи конт$
ролю, що пронизує операційну систему,яка складаєть$
ся з політики, процедур і правил, системи інтегровано$
го обліку та спрямована на створення необхідних пере$
думов і досягнення поставлених цілей.

Термін "контроль" породжує негативні емоції, для
багатьох людей і означає обмеження, примус, від$
сутність самостійності і т.п. У реальній дійсності немає
контролю взагалі, а є контроль конкретного змісту, виду
і форми є невід'ємним елементом самої сутності
підприємства. Пітер Друкер ствержує, що: контроль —
це синонім підтримки успіху.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми організації і здійснення внутрішнього

контролю досліджувалися в працях В.В. Бурцева,
Т.А. Бутинець, С. Бреги, О.Н. Волкової, Н.Г. Данілочк$
іної, М.В. Мельник, О. Ніколаєвої, В.В. Скобари, Л.В.
Сотникової, В.П. Суйца, А.Д. Шеремета, П. Хорват, роз$
роблено методичний апарат внутрішнього контролю з
урахуванням специфіки ринкової економіки.

Нині методологія здійснення внутрішнього контро$
лю є об'єктом дослідження Р.А. Алборова [1], В.Б. Іваш$
кевича, М.М. Хорохордіна [2] і В.Г. Широбокова [3].

У дослідженнях учених Америки Е.А. Аренса і
Д.К. Лоббек, англійського дослідника Р. Адамса ствер$
джується ефективна система внутрішнього контролю
підприємства повинна: забеспечити надійною інформа$
цією управлінців; зберігати цінності і документи
підприємства з метою їх захищеності; забезпечити не$
обхідний ступінь впевненості.

Дискусійним у теорії контролю залишається питан$
ня про те, що вважати формою і видом внутрішнього
контролю і як їх визначити. Вивчення праць з проблем
теорії контролю засвідчує, що значну частину елементів
понятійного апарату категорій "контроль", "внутрішній
контроль" не досліджено відповідно до сучасних умов і
вимагають подальшого розвитку.

At present, companies can create the internal control by creating its own service, or partial outsourcing also

called coursesourcing, outsourcing.

Internal control is associated primarily with certain control information systems, such as those which collects

information on qualitative and quantitative indicators of management control systems in general, and thus it is

a qualitative aspect of control. It plays an important role in promoting accountability and makes it impossible to

muffle the sense of responsibility of employees to managers in control — to the owners, the owners — to the

state.

Internal controls in the company is an integral part that applies to each unit and all business processes. The

need for control is manifested in all phases of reproduction: preX and post production process (in the preparatory

processes of production, storage, processing and bringing products to the consumer).

Control acts as a form of permanent feedback loop by which the manager receives the necessary information

about the actual state of the managed object and implement management decisions, it acts as insurance business

enterprise managers, through internal controls implemented goals of the company.

Ключові слова: внутрішній контроль, стандарти, аналіз, система контролю, функції контролю.
Key words: control, internal standards, analysis, control system control functions.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

У теорії контролю сьогодні відомі системи внут$
рішнього фінансового; управлінського, виробничо$
го та наскрізного контролю. Наша мета дослідити на$
прями подальшого його розвитку і обумовлена тим,
що внутрішній контроль є одним з небагатьох дос$
тупних недооцінених ресурсів; багато корпоратив$
них скандалів, відомих у США і Західній Європі,
свідчать, що контроль має серйозні збої; привабли$
вим для власників підприємств стає внутрішній кон$
троль.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Внутрішній контроль здійснюється органами управ$
ління підприємства з метою мати добротну і своєчасну
інформацію щодо ефективності і раціональності діяль$
ності підприємства; достовірну звітність; дотримуватись
чинних законів і нормативних актів.

Сьогодні контроль в управлінні слід розглядати як
основну управлінську функцію, як невід'ємну складову
процесу прийняття і реалізації управлінських рішень, як
завершальну стадію процесу управління, основою якої
є механізм зворотного зв'язку.

Наша практична діяльність дала можливість сфор$
мулювати завдання контролю,які протягом багатьох
років залишаються актуальними. Ф. Беста і Л.І. Гомберг
під завданнями контролю розуміли внутрішній конт$
роль, що покликаний забезпечити реалізацію завдань,
зумовлених безпосередньо процесом ефективного
управління підприємством.

Становлення внутрішнього контролю відбувається
повільно, багато аспектів методології його організації
на великих підприємствах досліджені недостатньо. Не$
обхідність розгортання більш широких наукових до$
сліджень у цій сфері сьогодні назріла.

На питання про те, чи існують в Україні офіційні
рекомендації щодо організації системи внутрішнього
контролю, 60% респондентів відповіли, що не знають
про такі, а 32% відповіли, що таких немає, 5% вказали,
що є, і вони ними користуються, а 3% вважають нера$



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

ціональним їх використання. Серед міжнародних стан$
дартів, які вказали респонденти, їм відомі: рекомендації
Міжнародної федерації бухгалтерів (15%), рекомендації
Закону Сарбейнса — Окслі (Sarbanes — Oxley, 2002 р.)
(9%), рекомендації Комітету організацій спонсорів
Комісії Тредуєй — модель COSO (the Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)
(1%), рекомендації Інституту дипломованих бухгалтерів
Англії і Уельсу (1%).

Внутрішній контроль призначений оцінювати якість
управлінських рішень, що приймаються управлінцями
підприємства і виявляти їх економічний ефект з метою
підвищення процесу ефективності діяльності. Управ$
лінці починають здійснювати функцію контролю з того
самого моменту, коли вони сформулювали цілі і завдан$
ня під час створеня підприємства. Без контролю почи$
нається хаос, і об'єднати діяльність будь$яких груп не$
можливо.

Слабкі сторони підприємницької діяльності може
виявити контроль, що дозволяє оптимально використо$
вувати ресурси, вводити в дію резерви, уникнути банк$
рутства і кризових ситуацій. В процесі управління, кон$
троль пропонує цілі, вносить зміни в бізнес$плани, бю$
джети, здійснює моніторинг, оперативної роботи,вияв$
ляє відхилення від передбачуваних цілей на всіх етапах
виробництва і продажу продукту.

Метою організації внутрішнього контролю є ство$
рення системи контролю для забезпечення управлінців
та фахівців підприємства достовірною інформацією
про стан господарювання, підвищення відповідальності
посадових осіб за доцільністю здійснюваних витрат.
Для цього пропонується створення відділу внутрішнь$
ого контролю або іншого спеціалізованого підрозді$
лу.

На сьогодні підприємства можуть створювати служ$
би внутрішнього контролю шляхом творення служби
власними силами; частковий аутсорсинг або його ще на$
зивають косорсинг; аутсорсинг.

Під час створення служби внутрішнього контролю
ставитися мета — забезпечити контроль над фактами
господарського життя, що здійснює підприємство, вод$
ночас контроль повинен здійснюватися не тільки за уго$
дами та операціями, здійснення яких залежить від волі
людини, а й за подіями, які здатні суттєво вплинути на
фінансовий стан підприємства.

Найбільш поширеним способом створення служ$
би внутрішнього контролю є служби, що створена
власними силами підприємства. Доцільність такого
способу пояснюється можливістю здійснювати
ефективний контроль над окремими підрозділами,
виявляти резерви виробництва, розробляти рекомен$
дації для всіх видів контролю з поліпшення резуль$
татів їх роботи. Тут служба внутрішнього контролю
функціонує на постійній основі, що підвищує опера$
тивність і якість управління підприємством. Фахівці,
які задіяні в роботі з контролю, знають специфіку
підприємства і розуміють діючу систему контролю,
що значно спрощує процедури перевірок і підвищує
достовірність і результатів. З боку інвесторів, завж$
ди є довіра до підприємства, в якому функціонує на
постійній основі ефективна служба внутрішнього
контролю.

Але такий спосіб організації служби внутрішньо$
го контролю вимагає високої трудомісткості робіт,
пов'язаних з вибором оптимальної форми організації
(управління, служби, відділу). Підприємство несе
значні витрати, пов'язані з підготовкою кадрів для
роботи в службі внутрішнього контролю, а також під
час розробки нормативно$методичної бази для його
створення.

Інший підхід створення служби внутрішнього конт$
ролю — це частковий аутсорсинг де здійснюється поділ
функцій виконання бізнес$процесів між персоналом
підприємства і зовнішніми спеціалізованими виконавця$

ми. Тут постійним співробітникам служби внутрішньо$
го контролю допомогу надає аутсорсингова компанія
на договірній основі, яка обмежується запитами, що
надходять до неї від служби контролю підприємства.
Перевага такого підходу в тому, що тут є: можливість
залучення експертів з різних областей, гнучкість в пи$
таннях їх залучення; доступ до передових технологій і
методик здійснення перевірок і надання консультацій$
них послуг. Недоліки — це відсутність специфіки знан$
ня діяльності підприємства, процесів управління ним;
проблеми з віднесенням витрат для цілей оподаткуван$
ня тощо.

Є й такий підхід — укладення договору з контра$
гентами, який спеціалізуються на наданні послуг з
внутрішнього контролю (аутсорсингова компанія). За
такого підходу на підприємстві створюється ауди$
торський комітет та директор з внутрішнього конт$
ролю. Їх функції — співпраця з командою залучених
спеціалістів аутсорсингової компанії і аналіз звітів від
них. Аутсорсингова компанія бере на себе перевірку
інтегрованого бухгалтерського обліку, правильність
його постановки та ведення, здійснює оцінку подат$
кових ризиків і ризиків втрати активів підприємством,
оцінює ефективність кадрової політики, яка застосо$
вується підприємством. У такому підході відсутні вит$
рати на створення та утримання власного контролю;
високий рівень професійної підготовки фахівців; ско$
рочення витрат на забезпечення служби контролю без
попередньої організаційної роботи з боку підприєм$
ства; мінімальні витрати і зусилля з боку керівництва
з координації роботи внутрішніх контролерів. Орга$
нізація внутрішнього контролю допомагає керівниц$
тву досягати цільових показників прибутковості і рен$
табельності.

До основних вимог системи внутрішнього контро$
лю доцільно відносити: компетентність, сумлінність і
чесність суб'єктів внутрішнього контролю; прийнятність
(придатність) методології внутрішнього контролю;
пріоритетність в областях, що мають стратегічне зна$
чення, повинен бути налагоджений контроль; конкрет$
ну відповідальність — кожна контрольна функція по$
винна бути закріплена тільки за одним центром відпо$
відальності. Контрольна функція внутрішнього контро$
лера — здійснення перевірки на предмет якості вико$
нання бухгалтерами своєї контрольної функції, який
оцінює законність відображених операцій і повинен не$
сти відповідальність за них.

Мету внутрішнього контролю підприємство визна$
чає самостійно, що має сприяти досягненню підприєм$
ством цілей своєї діяльності, забезпечувати запобіган$
ня або виявлення відхилень від встановлених правил і
процедур, а також спотворень даних бухгалтерського
обліку.

З метою досягнення цілей системи внутрішнього
контролю, керівництву підприємства слід забезпечити
підтримку діяльності системи, яка була б діловою і ефек$
тивною, щоб:

— достовірна звітність оперативно надавалася всім
управлінцям для приняття рішень та її оптимального
використання на всіх етапах діяльності;

— включаючи до бухгалтерської звітності все, що
вимагає управлінська діяльність і не нагромаджувати
нічого з того, що не слід, а те, що включено в звітність,
було правильно визначено, класифіковано, оцінено і
зареєстровано;

— бухгалтерська звітність правильно і об'єктивно
висвітлювала діяльність підприємства в цілому та його
структурних підрохділів;

— комп'ютерні програми,що контролють функціо$
нування облікової системи, які включають наявність
первинних документів, їх аналіз та рознесення по ра$
хунках, не можна було фальсифікувати;

— засоби підприємства не могли бути незаконно
привласнені або неефективно використані;
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— відхилення від планів своєчасно виявлялися,
аналізувалися, а винні притягалися до відповідаль$
ності.

Створення і розвиток системи внутрішнього конт$
ролю є одним з основних умов становлення правових
відносин на підприємстві. Основна перевага такого кон$
тролю полягає в тому, що він забезпечує дієвий конт$
роль діяльності підприємства при збереженні комер$
ційної таємниці і дотримання законних інтересів про$
цесу виробництва.

Внутрішній контроль на підприємстві слід організу$
вати економічно раціональним і доцільним. Американсь$
кий економіст К. Кіллен з цього приводу сказав, чи по$
трібно витрачати 25 доларів на те, щоб зловити клерка,
який вкрав один долар. Тут насправді раціональність
мало помітна, проте це не означає, що не потрібно при$
діляти уваги і таким випадкам. Той, хто вкрав сьогодні
один доллар і не поніс відповідальності, завтра може
вкрасти 10 тис. доларів і стати прикладом для своїх ко$
лег [10].

Зміцнення статусу самостійного підприємства в су$
часних умовах ставить перед необхідністю підвищувати
ефективність своєї діяльності шляхом вдосконалення
системи управління здійснюваними господарськими
процесами. Це обумовлює підвищення значущості внут$
рішнього контролю, який є важливою самостійною фун$
кцією управління всередині підприємства. Головне його
призначення полягає в безперервному, суцільному і си$
стемному спостереженні за діяльністю всіх підрозділів
для виявлення резервів зростання ефективності, забез$
печення збереження грошових і матеріальних ресурсів,
усунення причин і умов, що породжують безгоспо$
дарність і втрати.

Для процесу внутрішнього контролю необхідно
мати систему контрольної інформації, склад, структу$
ру і конкретні функції, які можуть змінюватися в ши$
роких межах і залежати від конкретної специфіки діяль$
ності підприємства. Система інтегрованої інформації з
контролю включає, етап збору поточної інформації,
етап внутрішньої звітності, етап аналізу і передачі
інформації користувачам.

Організація системи внутрішнього контролю за
збереженням власності підприємства багато в чому
залежить від організації господарської діяльності ха$
рактеру розподілу функцій і відповідальності за її не$
належне виконання, відповідних правил і процедур
для здійснення діяльності ,  планів,дотримання
інструкцій, нормативів, рекомендацій та інших за$
ходів.

Об'єктами внутрішнього контролю є не тільки фак$
ти господарського життя і об'єкти обліку (майно, дже$
рело його походження, господарські операції), а й еко$
номічні явища, які вже відбулися, і ті, які ще не є факта$
ми, а знаходяться в процесі здійснення. Такі процеси
передбачають контроль за збереженням майна, ефек$
тивністю його використання, відновленням, виявленням
резервів, порядком відшкодування заподіяної шкоди,
виконанням працівниками їх посадових обов'язків і де$
легованих повноважень. Об'єкт управління, що не зна$
ходиться під контролем, стає некерованим, у зв'язку з
чим, досягнення підприємством поставлених завдань
стає неможливим.

Зазначимо, що внутрішній контроль здійснюється не
тільки окремим структурним підрозділом, а й усіма су$
б'єктами управління. Система внутрішнього контролю
на підприємстві складається з трьох самостійних, але
взаємно скоординованих форм контролю:

— самоконтроль, або контроль власної роботи кож$
ним працівником по відношенню до себе. Це групи пра$
цівників у рамках свого підрозділу, а також одного
підрозділу по відношенню до інших;

— функціональний контроль, що здійснюється в
рамках посадових обов'язків у вигляді нагляду особа$
ми, які займають керівні посади, за підпорядкованими

їм організаційними підрозділами і співробітниками.
Посадові обов'язки з контролю виділяються в окремий
пункт посадових інструкцій і (або) положення про
внутрішній контроль підприємства;

— інституційний контроль, що здійснюється шля$
хом виділення структурного підрозділу (посади), зав$
данням яких є виконання функцій контроль щодо всіх
під податкованих і організаційних одиниць підприєм$
ства.

Система самоконтролю є економічно раціональною,
оскільки не вимагає витрачання грошових коштів на його
організацію та забезпечення контролерів матеріальни$
ми засобами. Самоконтроль передбачає контроль за
власними діями кожним працівником, особа, на яку по$
кладено службові обов'язки, виступає суб'єктом внут$
рішнього контролю власних дій.

З часом навіть найпрогресивніші методи управлін$
ня застарівають, а тому систему внутрішнього контро$
лю слід будувати таким чином, щоб можна було швид$
ко її налаштовувати на вирішення нових завдань, що
виникали в наслідок зміни умов діяльності підприєм$
ства, і була можливість його розширення та модерні$
зації.

Внутрішній контроль доцільно класифікувати за
значимістю суб'єктів контролю та участю в загальній
діяльності підприємсттва. Звідси суб'єкти контролю
слід розрізняти: а) учасники (власники) підприємства,
що здійснюють контроль безпосередньо чи опосеред$
ковано (за допомогою незалежних експертів, у тому
числі зовнішніх аудиторів); б) в обов'язки внутрішнь$
ого контролю безпосередньо не входить контроль,
але в силу виробничої необхідності вони виконують і
контрольні функції (робочий, який контролює якість
роботи обладнання); в) виконує контрольні функції
для реалізації службових обов'язків, які за ними зак$
ріплені безпосередньо (працівники планово — диспет$
черського, планово — економічного відділів, відділу
кадрів); г) в обов'язки суб'єктів внутрішнього конт$
ролю входять контрольні та інші функції (адмініст$
ративно — управлінський персонал; персонал, який
обслуговує комп'ютерні системи; співробітники
відділу інтегрованого бухгалтерського обліку, служб
комерційної і фізичної безпеки); д) у функціональні
обов'язки входить тільки здійснення контролю
(співробітники відділу внутрішнього аудиту та члени
ревізійної комісії, відділів вхідного і технічного кон$
тролю і т.п.).

Підконтрольність кожного суб'єкта внутрішнього
контролю слід передбачити в посадових інструкціях. У
прийнятому положені про організаційну структуру
підприємства необхідно передбачити структурні підроз$
діли із зазначенням адміністративної, функціональної,
методичної підпорядкованості, напрями їх діяльності,
функції, які вони виконують, встановлений регламент
їх взаємовідносин, права і відповідальність, показати
розподіл видів продуктів, ресурсів, функцій управління
за цими підрозділами.

Слід мати плани документації і документообі$
гу, штатний розклад, посадові інструкції із зазна$
ченням прав, обов'язків і відповідальності кожного
структурного підрозділу. Без чіткого і реального
підходу неможливо здійснювати координацію і
функціонування всіх ланок системи внутрішнього
контролю.

Важливо не тільки виявляти розкрадання і безгос$
подарність, карати винних, головне — створити атмо$
сферу, в якій втрати і крадіжки стали б неможливими.
На основі вивчення складу і структури порушень, їх
проявів у наукових дослідженнях про контроль роб$
ляться узагальнення, формулюються напрями емпірич$
них досліджень, систематизуються їх результати, спря$
мовані на попередження порушень.

Внутрішній контроль пов'язаний насамперед з кон$
тролем певних інформаційних систем, а саме тих, де на$
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копичується інформація про кількісні та якісні показ$
ники діяльності менеджменту, систем управління зок$
рема і, таким чином, він є якісною стороною контролю.
Він відіграє важливу роль у стимулюванні відповідаль$
ності і не дає можливості приглушити відчуття відпові$
дальності у працівників перед керівниками, у керуючих
— перед власниками, у власників — перед державою.

Внутрішній контроль на підприємстві є невід'ємною
частиною стосується кожного підрозділу, а також всіх
господарських процесів. Потреба в контролі прояв$
ляється на всіх етапах відтворення: до— і післявироб$
ничого процесу (під час підготовчих процесів виробниц$
тва, під час зберігання, переробки і доведення продукції
до споживача).

Контроль виступає як форма постійного зворотно$
го зв'язку, за допомогою якої менеджер отримує необ$
хідну інформацію про дійсний стан керованого об'єкта
і реалізації управлінських рішень, він виступає як стра$
хування діяльності менеджерів підприємства: через си$
стему внутрішнього контролю реалізуються цілі діяль$
ності підприємства.

ВИСНОВКИ
З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення контролю з позицій системи дозволяє зро$
бити висновки: контроль завжди має місце в системі, і
щодо її — він завжди внутрішній. Якщо ж мова йде про
взаємодію різних систем завдяки штучно створеним
зв'язками між ними, то з цих позицій контроль може
бути зовнішнім. Водночас, оскільки системний підхід ха$
рактеризується принципом відносності, можна навіть у
разі відносин, наслідком яких є зовнішній контроль, ви$
ділити систему, обмежену цими відносинами, і для них
такий контроль буде внутрішнім або внутрішньосистем$
ним.

Такий висновок дозволяє говорити про те, що будь$
який контроль, що розглядається в системі відносин, є
внутрішнім, тому підсистема контролю в системі уп$
равління підприємства може називатися системою
внутрішнього контролю (СВК). Таким чином,
внутрішній контроль — це загальна категорія, прита$
манна соціальним системам, що є атрибутом будь$яких
зв'язків між суб'єктами, заснованими на владних по$
вноваженнях. Всі інші визначення внутрішнього конт$
ролю або характеризують його як надбудовних кате$
горію, або як вузько спрямовану, вбудовану в усі
бізнес$процеси категорію.

Такого роду інформація збирається в системах і не$
теперішнього бухгалтерського обліку, носіями її стають
відповідні системи збору і обробки інформації, а кори$
стувачами — відповідні рівні керівництва і конкретні
функціональні підрозділи, які можуть і зобов'язані за
родом своєї діяльності інтерпретувати таку інформацію.

Основним завданням дослідження діяльності внут$
рішнього контролю є розроблення типових програм
розвитку і вдосконалення системи контролю, які слід
передбачити достатьо різноманітні. Їх необхідно роз$
робляти з урахуванням різних початкових умов і мож$
ливостей підприємства, тенденцій розвитку галузі в
країні та діючих механізмів їх функціонування, сфор$
мованих національних і місцевих традицій, менталітету
персоналу підприємства.
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Інвестиційна діяльність стає найважливішою складовою частиною світових економічних відносин,

що впливає на інтереси все більшого числа підприємств, як тих, які приймають інвестиції, так і тих, які є

їхніми джерелами. Взаємозалежність країн, що розвиваються, і підприємств в умовах економічної нестаX

більності стає не тільки очевидним фактом, але й вимагає нового рівня усвідомлення місця в міжнародX

них відносинах і завдань щодо залучення інвестицій на національному й глобальному рівні.

Визначено, що інтеграційні та глобалізаційні процеси, що спостерігаються в умовах економічної неX

стабільності, визначають виняткове значення інвестицій для становлення та розвитку підприємств в

Україні. Ефективне здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі є основою для розвитку екоX

номіки України, забезпечення можливості її інтеграції в європейський соціальноXекономічний простір,

що в подальшому буде сприяти підвищенню конкурентоспроможності підприємств.

Проаналізовано існуючі проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств УкX

раїни в умовах економічної нестабільності, оскільки в останні роки в Україні недостатньо привабливі

умови для більш активної діяльності внутрішніх та іноземних інвесторів, що також обумовлює потребу у

додатковому обсязі інвестиційного капіталу.

Визначено, що стратегія інвестиційної діяльності будьXякого підприємства є складовою частиною його

загальної економічної стратегії і передбачає ефективне використання різних форм інвестування задля

забезпечення його ефективної діяльності в умовах економічної нестабільності.

Встановлено, що одним із головних чинників провадження успішної інвестиційної політики підприєX

мства є наявність сприятливого інвестиційного клімату в державі, що обумовлюється рядом макроекоX

номічних факторів впливу. Обрано стратегічний напрям розвитку щодо необхідності покращення інвесX

тиційного клімату та удосконалення механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності

підприємств України.

Досліджено, що прямі іноземні інвестиції здійснюють більший вплив на економіку країн, що розвиваX

ються, ніж розвинутих країн, проте цей вплив перебуває у значній залежності від вихідних умов: якості
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людського капіталу, інституційного забезпечення, макроекономічної ситуації в країні. Сучасна галузева

структура прямого іноземного інвестування економіки України суперечить пріоритетам розвитку дерX

жави та не здійснює ефективного впливу на економічне зростання та формування інноваційної моделі

розвитку підприємств України в умовах економічної нестабільності.

Зазначено, для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на сьогодні є

питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезX

печення сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та підвищення конкуX

рентоспроможності підприємств в Україні в умовах економічної нестабільності.

Для задовільного стану інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестаX

більності необхідно провести ряд інноваційних заходів, які комплексно будуть впливати на інвестиційX

ний клімат діяльності підприємств: поліпшення інвестиційної інфраструктури; покращення демографічX

них показників; контроль за рівнем ризиків (криміногенних, політичних, інфляційних та інших); адаптаX

ція правової та нормативної бази України відповідно до вимог Європейського Союзу, націленої на ефекX

тивне та стабільне функціонування економіки; підвищення рівня ВВП України; врегулювання проблеми

державного боргу; скорочення масштабу корупції в органах самоврядування; забезпечення розвитку

фінансового сектору.

Проведене дослідження інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестаX

більності надало можливість відзначити, що іноземні інвестиції є визначальним фактором, який впливає

на темпи економічного зростання та розвиток підприємств та країни загалом, адже виступає передумоX

вою розширення міжнародного співробітництва та створення соціального ефекту у вигляді зростання

доходів.

Investment of is becoming more and more warehouse part of the most economical business, and there is

more and more interest on the market, so far, so much so that, so much more. The of mutual independence of the

country, which is more and more diverse in the minds of economic instability, is not only an obvious fact, but

also a new age, a significant increase in international activity.

Certainly, that integration and globalization processes that is observed in the conditions of economic

instability determine the exceptional value of investments for becoming and development of enterprises in

Ukraine. Effective realization of investment activity on the modern stage is the background of development of

economy of Ukraine, providing of possibility of her integration in European socio— economic space that will

assist the increase of competitiveness of enterprises in future.

Existent problems and prospects of development of investment activity of enterprises of Ukraine are analysed

in the conditions of economic instability, as in recent year in Ukraine attractive not enough terms for more active

activity of internal and foreign investors, that in turn stipulates a requirement in the additional volume of

investment capital.

Certainly, that strategy of investment activity of any enterprise is component part him general economic

strategy and envisages the effective use of different forms of investing for the sake of providing of him effective

activity in the conditions of economic instability.

It is set that one of main factors of realization of successful investment politics of enterprise there is a presence

of favourable investment climate in the state that is stipulated by the row of macroeconomic factors of influence.

Strategic direction of development is select in relation to the necessity of improvement of investment climate

and improvement of mechanisms of government control of investment activity of enterprises of Ukraine.

Investigational, that direct foreign investments carry out greater influence on the economy of countries that

develop, than the developed countries, however this influence is in considerable dependence on initial terms:

internalss of human capital, institutional providing, macroeconomic situation in a country. The modern branch

structure of the direct foreign investing of economy of Ukraine conflicts with priorities of development of the

state and does not carry out effective influence on the economy growing and forming of innovative model of

development of enterprises of in the conditions of economic instability.

It is marked for the further improvement of investment climate of Ukraine actual for today there is a question

of improvement of legal and organizational base for the increase of capability of mechanisms of providing of

favourable investment climate and forming of basis of maintenance and increase of competitiveness of enterprises

in Ukraine in the conditions of economic instability.

For the satisfactory state of investment activity of enterprises of Ukraine in the conditions of economic

instability it is necessary to conduct the row of innovative measures that complex will influence on the investment

climate of activity of enterprises: improvement of investment infrastructure; improvement of demographic

indicators; control is after the level of risks (criminogenic, political, inflationary et al); adaptation of legal and

normative base of Ukraine is in accordance with the requirements of European Union, economy aimed at the

effective and stable functioning; increase of level of GDP of Ukraine; settlement of problem of national debt;

reduction of scale of corruption is in the organs of selfXgovernment; providing of development financial to the

sector.
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Undertaken a study of investment activity of enterprises of Ukraine in the conditions of economic instability

gave possibility to mark that foreign investments are a determinative that influences on the rates of the economy

growing and development of enterprises and country on the whole, in fact comes forward as preXcondition of

expansion of international cooperation and creation of social effect as an increase of profits.

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Інтеграційні та глобалізаційні процеси, що спосте$

рігаються в умовах економічної нестабільності, визна$
чають виняткове значення інвестицій для становлення
та розвитку підприємств в Україні. Ефективне здійснен$
ня інвестиційної діяльності на сучасному етапі є осно$
вою для розвитку економіки України, забезпечення
можливості її інтеграції в європейський соціально$еко$
номічний простір, що в подальшому буде сприяти підви$
щенню конкурентоспроможності підприємств.

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

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Проблеми інвестиційної діяльності підприємств в
умовах економічної нестабільності та залучення інвес$
тиційного капіталу в економіку України досліджували віт$
чизняні та зарубіжні учені, зокрема В. Беренс, Л. Борщ,
А. Гальчинський, Л. Гітман, Я. Хонко, І. Бланк, А. Дібро$
ва, І. Дорош, М. Кісіль, М. Коденська, І. Ліпсіц, О. Мер$
тенс, А. Нешитой, А. Пересада, Г. Підлісецький, П. Ро$
гожин, В. Савчук, О. Старіков, Т. Хачатуров, В. Хобта,
В. Шевчук, А. Пересада, А. Філіпенко, О. Рогач, П. Гай$
дуцький, Т. Ковальчук, В. Кравченко, Л. Дж. Гітман,
М.Д. Джонк та інші. Однак, незважаючи на багатоас$
пектність наукових досліджень, інвестиційна діяльність
підприємств України в умовах економічної нестабіль$
ності потребує подальшого дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Проаналізувати політику країн Європи у залученні
інвестицій для потреб економічного розвитку
підприємств; дослідити тенденції надходження інвес$
тицій в економіку України; проаналізувати ефективність
використання інвестицій в контексті економічного роз$
витку; оцінити вплив надходжень інвестицій в Україні
на економічний розвиток підприємств; розробити стра$
тегічні засади формування сприятливого інвестиційно$
го клімату в Україні; навести шляхи покращення над$
ходжень інвестицій в економіку України у разі підви$
щення дієздатності механізмів забезпечення сприятли$
вого інвестиційного клімату й формування основи збе$
реження та подальшого розвитку підприємств України
в умовах економічної нестабільності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Інвестиційна діяльність стає найважливішою скла$

довою частиною світових економічних відносин, що
впливає на інтереси все більшого числа підприємств, як

Ключові слова: інвестиції, інститути спільного інвестування, інвестиційний клімат, інвестиційна при�
вабливість, інноваційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, міжнародні портфельні інвестиції, інвес�
тиційні проекти, режим іноземного інвестування, інвестиційні ризики.

Key words: investments, institutes of the general investing, investment climate, investment attractiveness, innovative
activity, direct foreign investments, international portfolio investments, investment projects, mode of the foreign
investing, investment risks.

тих, які приймають інвестиції, так і тих, які є їхніми дже$
релами. Взаємозалежність країн, що розвиваються і
підприємств в умовах економічної нестабільності, стає
не тільки очевидним фактом, але й вимагає нового рівня
усвідомлення місця в міжнародних відносинах і завдань
щодо залучення інвестицій на національному й глобаль$
ному рівні.

Інвестиційна діяльність посідає значне місце в роз$
витку та ефективному функціонуванні підприємств,
адже саме інвестиції забезпечують розширення підприє$
мницької діяльності та освоєння нових галузей бізнесу
й технологій.

Без належного інвестування досить важко розрахо$
вувати на ефективне функціонування підприємств в Ук$
раїні. Відповідно до Закону України "Про інвестиційну
діяльність" інвестиції — це всі види майнових та інте$
лектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти під$
приємницької та інших видів діяльності, в результаті
якої створюється прибуток (дохід) або досягається соці$
альний та екологічний ефект [13].

Економічна нестабільність України характеризуєть$
ся розбалансованістю економічної системи та невизна$
ченістю напрямів розвитку основних економічних про$
цесів, призводить до зменшення внесення обсягів пря$
мих іноземних інвестицій в економіку держави, а також
уповільнення активності інвестиційної діяльності краї$
ни. Активізація інвестиційної діяльності та приріст інве$
стиційних ресурсів неможливі без зростання валового
внутрішнього продукту.

Ми погоджуємось із думкою Л.П. Рудь, що інвес$
тиції — найважливіший фактор економічного зростан$
ня. Це обумовлено тим, що інвестиційні ресурси дають
можливість упроваджувати передові технології, новіт$
ню техніку, інноваційні форми організації праці та
управління виробництвом. Нововведення, нові техно$
логії та організаційні рішення дають змогу суб'єктам
господарювання вийти з кризових ситуацій, забезпечи$
ти високу конкурентоспроможність продукції і підприє$
мства [14, с. 128].

В Україні було створено Національну інвестиційну
раду при Президентові, основними завданнями якої є:
розроблення пропозицій щодо стимулювання та розвит$
ку інвестиційної діяльності в Україні; формування при$
вабливого інвестиційного іміджу України, у тому числі
з урахуванням найкращої міжнародної практики; спри$
яння формуванню основних напрямів державної по$
літики щодо поліпшення інвестиційного клімату в Ук$
раїні; напрацювання пропозицій щодо стратегічних на$
прямів розвитку інвестиційного потенціалу України,
стимулювання іноземних та національних інвестицій в
розвиток економіки держави; вивчення ініціатив та по$
тенційних пропозицій щодо інвестиційних проектів, а
також практики взаємодії суб'єктів інвестиційної діяль$
ності з державними органами; аналіз та узагальнення
проблем, які перешкоджають інвестуванню в економі$
ку України, підготовка пропозицій щодо шляхів їх вир$
ішення, зокрема щодо заходів зі сприяння захисту прав
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інвесторів; участь в опрацюванні проектів актів законо$
давства з питань інвестиційної діяльності [5].

Відповідно до цих завдань було розроблено Проект
East Invest — 2, в якому сформульовано вимоги для по$
кращення бізнес клімату в країні. Для залучення пря$
мих іноземних капіталовкладень Україна пропонує ве$
ликі інвестиційні проекти, серед яких: сільськогоспо$
дарський комплекс з рибною спеціалізацією, комплекс
з переробки та зберіганню зернових, тваринницькі ком$
плекси, технологічні лінії з неперервного розливу сталі
в металургійній промисловості та багато інших.

Прямі іноземні інвестиції в економіку України за
останні 12 років надходили досить нерівномірно. Дина$
міка їх надходження за період 2008—2019 роки наведе$
на в таблиці 1.

Дані таблиці 1 показують, що надходження прямих
іноземних інвестицій в Україну за період з 2008 до 2019
року значно коливається та суттєво залежить від стану
та зміни політичної й економічної ситуації в країні та
світі. Найбільший обсяг надходжень іноземних інвес$
тицій в Україну відбувся у 2008 році — 10913 млн дол.
США. Значне скорочення надходжень прямих інозем$
них інвестицій у 2009 році в значній мірі пояснюється
світовою економічною кризою — обсяг надходжень
зменшився в порівнянні з 2008 роком на 53,0 %, що
становило 4816 млн дол. США. У наступний період,
з 2010 до 2012 року, спостерігається поступове зростан$
ня іноземних інвестицій, обсяг надходжень яких у
2012 році становить 8401 млн дол. США. Але вже в
2013 році політична нестабільність в Україні призвела
до значного зменшення надходжень іноземних інвес$
тицій, які склали 4499 млн дол. США і у 2014 році всьо$
го 410 млн дол. США. У 2015 і 2016 роках ситуація поча$
ла дещо покращуватись і обсяг іноземних інвестицій в
економіку України становив відповідно 2961 і 3284 млн
дол. США, що, між тим, значно менше, ніж у 2012 році.
Але не виправдання надій на стабілізацію політичної си$
туації, боротьбу з корупцією, ефективність економіч$
них реформ знов призвело до скорочення надходжень
прямих іноземних інвестицій, обсяг яких у 2017 році по$
рівняно з 2016 роком зменшився майже на 32, 9%. Не$
значне збільшення надходжень у 2018 році, всього на
153 млн дол. США. У 2019 році прямі іноземні інвестиції
в Україну склали 1074 млн дол. США, так це продовжує
свідчити про недовіру іноземних інвесторів до можли$
востей стабільного ведення бізнесу та поліпшення інве$
стиційного клімату в країні.

Проаналізувавши надходження прямих іноземних
інвестиції в Україну з 2008 по 2019 рр. (млн дол. США)
можна зробити висновок, що немає ніякої законо$
мірності, будь$яка систематичність тут відсутня.

З метою встановлення привабливих для іноземних
інвесторів видів економічної діяльності в економіці Ук$
раїни, до яких надходить найбільший обсяг прямих іно$
земних інвестицій, проаналізовано структуру їхнього

надходження станом на початок 2016 і 2019 років.
Структура прямих іноземних інвестицій в Україну

за видами економічної діяльності на початок 2016 та
2019 років представлена в таблиці 2.

Аналіз даних таблиці 2 показує, що в структурі пря$
мих іноземних інвестицій в Україну за видами економі$
чної діяльності відбулися певні зміни. Найбільш пріо$
ритетними для іноземних інвесторів залишаються галузі
промисловості, частка інвестицій в які на початок 2019 ро$
ку збільшилась порівняно з 2016 роком на 2,2 відсотко$
вих пунктів і склала 33,0 %, що безумовно є позитивним
фактом. Значні кошти іноземних інвесторів вкладено в
оптову та роздрібну торгівлю, в операції з нерухомим
майном і в сферу інформації та телекомунікації, частка
інвестицій в ці види діяльності за три роки також зрос$
ла і склала на 1 січня 2019 року відповідно 16,7 %, 12,4 %
та 6,5 % загального обсягу іноземних інвестицій. Слід
відмітити, що за аналізований період суттєво зменшу$
валась частка інвестицій у фінансову та страхову
діяльність, яка у попередні роки була стабільно висо$
кою. За три останні роки вона скоротилась з 13,5 % у
2016 році до 10,9 % на початок 2019 року. Між тим є й
негативні зміни у структурі іноземних інвестицій за ви$
дами економічної діяльності, до яких можна віднести
зменшення суми та частки інвестицій у професійну, нау$
кову та технічну діяльність з 7,0 % до 6,3 % та у будів$
ництво — з 3,2 % до 2,9 %, а також те, що у таку галузь
як, лісове та рибне господарство, де Україна запровад$
жує важливі інвестиційні проекти, було вкладено всьо$
го 1,7 % іноземних інвестицій.

Також пряме іноземне інвестування може форму$
вати загрози для приймаючої країни, що полягають у
такому [2, с. 13]:

— штучне пролонгування життєвого циклу мораль$
но застарілих товарів та технологій на ринку, що вирі$

Прямі іноземні інвестиції Сальдо Роки в Україну з України  
2008 10913 + 1022 1010 + 337 + 9903 + 7.4 % 
2009 4816 - 6097 162 - 848 + 4654 - 53.0 % 
2010 6495 + 1679 736 + 574 + 5759 + 23.7 % 
2011 7207 + 712 192 - 544 + 7015 + 21.8 % 
2012 8401 + 1194 1206 + 1014 + 7195 + 2.6 % 
2013 4499 - 3902 420 - 786 + 4079 - 43.3 % 
2014 410 - 4089 111 - 309 + 299 - 92.7 
2015 2961 + 2551 - 51 - 162 + 3021 + 907.4 % 
2016 3284 + 323 16 + 67 + 3268 + 8.5 % 
2017 2202 - 1082 8 - 8 + 2194 - 32.9 % 
2018 2355 +153 - 5 -13 + 2360 + 7.6 % 
2019 1074 - 1281 - 1 + 4 + 1075 - 54,4 % 

Таблиця 1. Прямі іноземні інвестиції в Україні з 2008 по 2019 рр. (млн дол. США)

Примітка: * з 2014 р. — без урахування окупованих територій (Криму, Севастополя, частини Донбасу).
Джерело: узагальнено автором [4].

Структура 
іноземних 
інвестицій 
на 1 січня, % 

Види економічної діяльності 

2016 рік 2019 рік
Промисловість  30,8 33,0 
Сільське, лісове та рибне господарство  1,6 1,7 
Будівництво  3,2 2,9 
Фінансова та страхова діяльність  13,5 10,9 
Інформація та телекомунікації  6,5 6,5 
Оптова та роздрібна торгівля  15,9 16,7 
Операції з нерухомим майном  11,7 12,4 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність  

7,0 6,3 

Інші види економічної діяльності  9,8 9,6 
Усього  100,0 100,0 

Таблиця 2. Структура прямих іноземних інвестицій
в Україну за видами економічної діяльності

Джерело: сформовано автором [4].
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шує проблему затовареності ринку країни$донора та
проблему утилізації. Обмін передовими технологіями
відбувається переважно між високорозвиненими краї$
нами;

— переміщення екологічно небезпечного виробниц$
тва, що дасть змогу знизити рівень забруднення в краї$
нах$донорах і, таким чином, розв'язати проблему еко$
логізації економіки. Натомість це призведе до загост$
рення проблеми в країнах$реципієнтах;

— інвестування з метою встановлення контролю та
ліквідації підприємств задля усунення конкурентів.
Окрім того, можливим є формування структурного без$
робіття через конкурентну боротьбу підприємств з іно$
земним капіталом та підприємств із національним фінан$
совими ресурсами. Також можлива монополізація рин$
ку;

— встановлення іноземними інвесторами контролю
над сировинними ресурсами з метою їх подальшої екс$
плуатації та збереження власної сировинної бази;

— відплив капіталу з країни через репатріацію при$
бутків до країни інвестора.

Отже, прямі іноземні інвестиції здійснюють більший
вплив на економіку країн, що розвиваються, ніж розви$
нутих країн, проте цей вплив перебуває у значній залеж$
ності від вихідних умов: якості людського капіталу,
інституційного забезпечення, макроекономічної ситу$
ації в країні. Сучасна галузева структура прямого іно$
земного інвестування економіки України суперечить
пріоритетам розвитку держави та не здійснює ефектив$
ного впливу на економічне зростання та формування
інноваційної моделі розвитку підприємств України в
умовах економічної нестабільності.

Головним джерелом фінансування капітальних інве$
стицій, як і раніше, залишаються власні кошти під$
приємств та організацій, за рахунок яких у 2018 році
освоєно 71,3 відсотка капіталовкладень (рис. 1).

Частка кредитів банків та інші позики у загальних
обсягах капіталовкладень становила 6,7 відсотка.

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоє$
но 4,0 і 8,7 % капітальних інвестицій. Частка коштів іно$
земних інвесторів становила 0,3 відсотка усіх капіталов$
кладень, частка коштів населення на будівництво жит$
ла — 6,4 відсотка. Інші джерела фінансування станов$
лять 2,6 відсотка.

Отже, Україна залишається не досить привабливою
для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь
світових процесів, є достатньо інтегрованою у світове
господарство і порушення макростабільності на
зовнішніх ринках має свій відголос в Україні.

Європейська Бізнес Асоціація проводить дослі$
дження "Індекс інвестиційної привабливості України"
з 2008 року. За всю історію вимірювання Індекс жодно$
го разу не сягнув позитивної зони — вище 4 балів.

Показник індексу інвестиційної привабливості Ук$
раїни, який двічі на рік вимірює Європейська Бізнес

Асоціація, знизився до рівня 2016 року. За результата$
ми нової хвилі опитування за першу половину 2019 року,
індекс склав 2,85 балів з 5$ти можливих та опинився у
негативній площині. Для порівняння, показник поперед$
нього періоду становив 3,07 та демонстрував нейтраль$
не ставлення інвесторів до бізнес$клімату країни.

Результати опитування вказують на відчутне по$
гіршення настроїв, так, під час минулої хвилі опитуван$
ня кількість незадоволених інвестиційним кліматом
складала 40%, зараз їх кількість зросла до 57%. Відсо$
ток задоволених поточним станом також зменшився,
наразі тільки 19% топ$менеджерів вважають бізнес$се$
редовище сприятливим, натомість наприкінці 2018 року
таких було 25% [17].

Україні покращила свої позиції в щорічному рейтин$
гу інвестиційної привабливості Doing Business — 2020,
зайнявши 64 місце серед 190 країн, піднявшись зразу на
7 пунктів. Прогрес явний, бо ще в 2012 році ми знаходи$
лися на 152 місці.

Відповідно до звіту Всесвітнього банку, Україна по$
кращила свої показники по 6 із 10 індикаторів. Най$
більший прогрес наша країна показала по компонентах
"Захист міноритарних акціонерів" (+27 пунктів), "Отри$
мання дозволів на будівництво" (+10 пунктів), "Підклю$
чення до електромереж", "Міжнародна торгівля", "Реє$
страція майна", і "Доступ до кредитів".

"Рейтинговий" прогрес України досить значний. З
початку розрахунку Doing Business в 2006 році наша краї$
на була позаду. Наприклад, у 2012 році ми були лише на
152 місці, а вже у 2015 році Україна попала у першу сот$
ню. В 2019 році зайняла 71 місце і ось уже тепер —
64 позиція. А за показником "Отримання дозволів на бу$
дівництво" за два роки Україна з 140 місця піднялася на
30 місце [18].

Міжнародне рейтингове агентство Standard &
Poor's, вслід за агентством Fitch підвищили довгостро$
ковий суверенний кредитний рейтинг України в іно$
земній та національній валюті до рівня "В" з "В$", а та$
кож рейтинг України за національною шкалою до рівня
"uaA" з "uaBBB". Агенство підтвердило короткотермі$
новий кредитний рейтинг на рівні "В", що також
відмічається, що наша країна стає більш привабливою
для іноземних інвесторів, що в подальшому дасть мож$
ливість покращити бюджетну політику і зберегти мак$
роекономічну стабільність в Україні [1].

Для подальшого покращення інвестиційного кліма$
ту України актуальним на сьогодні є питання удоско$
налення правової та організаційної бази для підвищен$
ня дієздатності механізмів забезпечення сприятливого
інвестиційного клімату й формування основи збережен$
ня та підвищення конкурентоспроможності підприємств
України в умовах економічної нестабільності.

Ряд позитивних кроків у цьому напрямі вже здійснено:
1. На сьогодні в Україні створене правове поле для

інвестування та розвитку державно$приватного парт$

Рис. 1. Розподіл капітальних інвестицій в Україні за джерелами фінансування у 2018 році, %

Джерело: розроблено автором [4].
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нерства. Законодавство України визначає гарантії діяль$
ності для інвесторів, економічні та організаційні засади
реалізації державно$приватного партнерства в Україні.

2. На території України до іноземних інвесторів за$
стосовується національний режим інвестиційної діяль$
ності, тобто надано рівні умови діяльності з вітчизня$
ними інвесторами. Іноземні інвестиції в Україні не підля$
гають націоналізації.

3. Для підвищення захисту іноземних інвестицій За$
коном України від 16.03.2000 р. № 1547 ратифікована
Вашингтонська Конвенція 1965 року про порядок вирі$
шення інвестиційних спорів між державами та інозем$
ними особами [3].

4. Підписано та ратифіковано Верховною Радою
України міжурядові угоди про сприяння та взаємний
захист інвестицій з понад 70 країнами світу.

5. З метою спрощення порядку залучення іноземних
інвестицій та унеможливлення прояв ознак корупції при
їх державній реєстрації 31.05.2016 прийнято Закон Ук$
раїни № 1390$VIII "Про внесення змін до деяких зако$
нодавчих актів України щодо скасування обов'язковості
державної реєстрації іноземних інвестицій" [7].

6. Прийнято Закон України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо усунення
бар'єрів для залучення іноземних інвестицій" від
23.05.2017 р. Законом врегульовано базові аспекти
оформлення дозволу на застосування праці іноземців
та посвідки на тимчасове проживання, що спростить за$
лучення іноземних менеджерів та іноземних кваліфіко$
ваних працівників, що необхідно на перших етапах роз$
витку дочірнього підприємства в Україні [8].

7. 27.06.2018 р. Підписано Угоду про заохочення та
захист інвестицій між Україною та Фондом Міжнарод$
ного розвитку ОПЕК. Угода передбачає надання режи$
му найбільшого сприяння щодо розпорядження інвес$
тиціями та прогнозовано сприятиме збільшенню обсягів
іноземних інвестицій в ключові галузі економіки Украї$
ни [12].

Приєднання України до Декларації ОЕСР про
міжнародні інвестиції і багатонаціональні підприємства
та набуття членства в Інвестиційному комітеті ОЕСР
надасть такі суттєві переваги для країни, а саме: свідчи$
тиме про запровадження Україною міжнародних стан$
дартів здійснення інвестиційної діяльності; сприятиме
залученню прямих іноземних інвестицій шляхом усунен$
ня обмежень щодо секторів, в яких іноземне інвестуван$
ня заборонено та забезпечення національного режиму
для транснаціональних корпорації (далі — ТНК) відпо$
відно до системи розвитку міжнародних стандартів у
регулюванні відносин ТНК із країнами, що приймають
їхні інвестиції; сприятиме поліпшенню конкурентного
середовища та впливу на впровадження та розповсюд$
ження інновацій; сприятиме реалізації принципів та
стандартів соціальної відповідальності бізнесу згідно з
керівними принципами ОЕСР щодо ведення відповідаль$
ного бізнесу.

Ведеться робота в напрямі розвитку державно$при$
ватного партнерства, а саме:

— удосконалено порядок розрахунку концесійних
платежів, (постанова Кабінету Міністрів України від
04.02.2016 р. № 130 "Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 639")
[10];

— впроваджено міжнародну практику підготовки
проектів державноприватного партнерства в частині
визначення механізмів справедливого розподілу ризиків
між державним та приватним партнерами (постанова
Кабінету Міністрів України від 16.09.2015 р. № 713 "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів Украї$
ни від 16 лютого 2011 р. № 232") [11];

— спрощено Порядок надання приватним партне$
ром державному партнеру інформації про виконання
договору, укладеного в рамках державноприватного
партнерства, (постанова Кабінету Міністрів України від

02.09.2015 р. № 746 "Про внесення змін до Порядку на$
дання приватним партнером державному партнеру
інформації про виконання договору, укладеного в рам$
ках державно$приватного партнерства") [9];

— створено більш ефективні механізми для співро$
бітництва між державою і територіальними громадами
(державними партнерами) та приватними партнерами в
рамках державно$приватного партнерства (Верховною
Радою України 24.11.2015 р. прийнято Закон України
"Про внесення змін до деяких законів України щодо усу$
нення регуляторних бар'єрів для розвитку державно$
приватного партнерства та стимулювання інвестицій в
Україні") [6].

Враховуючи потенційно сильні та слабкі сторони
інвестиційної діяльності, вважаємо, що на рівні держа$
ви потрібно і надалі проводити комплекс заходів щодо
стимулювання інвестиційних процесів в економіку Ук$
раїни, а відтак це буде сприяти для залучення інвестицій
підприємствами України в умовах економічної неста$
більності.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Для задовільного стану інвестиційної діяльності
підприємств України в умовах економічної нестабіль$
ності необхідно провести ряд інноваційних заходів, які
комплексно будуть впливати на інвестиційний клімат
діяльності підприємств: поліпшення інвестиційної
інфраструктури; покращення демографічних показ$
ників; контроль за рівнем ризиків (криміногенних, по$
літичних, інфляційних та інших); адаптація правової та
нормативної бази України відповідно до вимог ЄС, на$
ціленої на ефективне та стабільне функціонування еко$
номіки; підвищення рівня ВВП України; врегулювання
проблеми державного боргу; скорочення масштабу ко$
рупції в органах самоврядування; забезпечення розвит$
ку фінансового сектору.

Щодо внутрішніх інвестицій для їх стимулювання
необхідно першочергово забезпечити надання пільг ма$
лому та середньому бізнесу для використання розроб$
лених інвестиційних проектів. Зауважимо, що Україна
володіє багатими природними ресурсами, має вигідне
географічне положення, родючі грунти, сприятливий
клімат, високий рівень науково$дослідних розробок у
багатьох галузях науки і техніки, розвинену інфра$
структуру, а отже можемо стверджувати, що інвести$
ційний потенціал є сприятливий. Попри вищезазначені
переваги інвестиційна діяльність підприємств України
залишається і є ризикованою для європейських інвес$
торів навіть за наявності відносно дешевої кваліфікова$
ної робочої сили.

Проведене дослідження інвестиційної діяльності
підприємств України в умовах економічної нестабіль$
ності надало можливість відзначити, що іноземні інвес$
тиції є визначальним фактором, який впливає на темпи
економічного зростання та розвиток підприємств та
країни в цілому, адже виступає передумовою розширен$
ня міжнародного співробітництва та створення соціаль$
ного ефекту у вигляді зростання доходів.
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Метою дослідження є аналіз тенденції сучасного стану інноваційного розвитку машинобудівних

підприємств України. Основними завданнями статті є: визначення машинобудування як провідної гаX

лузі промисловості; діагностика та аналіз стану інноваційного розвитку машинобудівних підприємств

України.

Аналіз кількості промислових підприємств за видами діяльності та інноваційної активності показав:

пропорційне зростання кількості підприємств машинобудівної галузі майже по всіх видах діяльності з

позитивною динамікою, хоча ця динаміка останнім часом дещо уповільнилася, однак таке уповільнення

характерне і для інших галузей промисловості. Негативним є значне скорочення машинобудівних

підприємств за інноваційною активністю.

Проведений аналіз обсягів фінансування та витрат на інноваційну діяльність в економіці України

свідчить, що останнім часом вони значно скоротилися з 2015 року. Серед факторів, що стримували інноX

ваційну діяльність, фахівці визначають такі: нестача власних коштів підприємств; недостатня фінансова

підтримка держави; великі витрати на інновації; недосконалість законодавчої бази; тривалий термін

окупності інновацій; нестача інформації про нові технології; відсутність можливостей для кооперації з

іншими підприємствами і науковими організаціями; відсутність попиту на продукцію та несприятливість

підприємств до нововведень; відсутність кваліфікованого персоналу.

У ринкових умовах роль інновацій для машинобудівних підприємств зростає і стає провідною. МаX

шинобудування не обминули кризові явища, які призвели до значного скорочення випуску деяких видів

продукції, погіршення державних та міжгалузевих економічних зв'язків, що розбалансували економічX

ну систему загалом. Враховуючи викладене, можна зазначити, що машинобудівна галузь має багато проX

блем, для розв'язання яких необхідний ретельний аналіз та розробка оптимального системного підходу.

Враховуючи потребу в реалізації затвердженого в Україні інноваційного шляху розвитку економіки,

слід наголосити, що формування науковоXтехнологічного та інноваційного потенціалу виявиться проX

дуктивним лише за умов розвитку високотехнологічних винаходів, обгрунтованих вітчизняними наукоX

воXтехнічними розробками, здатних здійснити українським підприємствам конкурентні переваги на найX

ближчу і довгострокову перспективу. Суть інноваційної перебудови економічної політики України поX

винна складатися в концентрації існуючих ресурсів у конкурентоздатних областях науковоXтехнічного

прогресу, і передусім у високотехнологічних напрямах. Розвиток машинобудівних підприємств дозвоX

лить Україні покращити технологічну структуру і наблизити її до світових вимог.

The purpose of the study is to analyze the trend of the current state of innovative development of machineXbuilding

enterprises of Ukraine. The main tasks of the article are: determination of mechanical engineering as a leading industry;

diagnostics and analysis of the state of innovative development of machineXbuilding enterprises of Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Однією з найбільших значущих проблем адаптації

до ринкових умов розвитку українських підприємств і
держави загалом є пошук шляхів підвищення їх іннова$
ційної конкурентоспроможності, де провідне місце на$
лежить інноваційній діяльності.

Країни, які ігнорують тенденції світового госпо$
дарського розвитку, сьогодні не мають перспектив еко$
номічного зростання. Для них існує загроза неконкурен$
тоспроможності продукції, що випускається, втрати
своєї технологічної незалежності. Однак не лише некон$
курентоспроможність продукції, підприємств, галузей,
національної економіки є найбільшою загрозою для
країн, а вірогідність їх постійного відриву від провідних
країн через невисоку здатність економіки до інвестицій
та впроваджень несумісність технологій, а також струк$
турно$галузеву несумісність. Їм заготована роль країн$
донорів сировини або країн, куди будуть направлятися
депресивні екологічно загрозливі види виробництва.

Машинобудування вважається основною галуззю
промислового світу. Провідна роль у галузевій струк$
турі народногосподарського комплексу України нале$
жить промисловості, яка є важливою ланкою господар$
ства країни. У структурі промисловості України най$
більшу питому вагу мають галузі важкої індустрії, особ$
ливо машинобудування, чорна металургія та вугільна
промисловість. Дослідження сучасних тенденцій інно$
ваційного розвитку машинобудівних підприємств як го$
ловного індикатору сталого розвитку промисловості є
досить актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значний внесок у вивчення питань, що стосуються
особливостей функціонування підприємств машинобу$
дівної галузі України, здійснили такі науковці: Б.М. Да$

The analysis of the number of industrial enterprises by types of activity and innovation activity showed: a

proportional increase in the number of enterprises of the mechanical engineering industry in almost all types of

activity with positive dynamics, although this dynamics has slowed somewhat recently, but this slowdown is

typical for other industries. The significant reduction of machineXbuilding enterprises by innovation activity is

negative.

The analysis of the volumes of financing and expenditures for innovative activity in the economy of Ukraine

shows that they have decreased significantly since 2015. Among the factors that hampered innovation activity,

experts determine the following: lack of own funds of enterprises; insufficient financial support from the state;

high costs for innovation; imperfection of the legislative framework; long payback period for innovations; lack

of information on new technologies; lack of opportunities for cooperation with other enterprises and scientific

organizations; lack of demand for products and the unfavorable nature of enterprises to innovate; lack of qualified

personnel.

In a market environment, the role of innovation for machineXbuilding enterprises is growing and becoming a

leader. Mechanical engineering did not bypass the crisis, which led to a significant reduction in the production

of certain products, deterioration of state and interXsectoral economic ties, which unbalanced the economic system

as a whole. Given the above, it can be noted that the engineering industry has many problems that require careful

analysis and the development of an optimal systematic approach.

Taking into account the need for realization of the innovative way of development of economy approved in

Ukraine, it should be emphasized that the formation of scientific and technological and innovation potential

will be productive only in the conditions of development of highXtech inventions, substantiated by domestic

scientific and technological developments, capable to give the Ukrainian enterprises the most competitive

prospects and competitive prospects.. The essence of innovative restructuring of Ukraine's economic policy must

be to concentrate existing resources in competitive areas of scientific and technological progress, and above all

in highXtech areas. Development of machineXbuilding enterprises will allow Ukraine to improve its technological

structure and bring it closer to world requirements.

Ключові слова: інновація, інвестиція, інноваційна діяльність, інноваційна активність, промисловість,
машинобудування.

Key words: innovation, investment, innovative activity, innovation activity, industry, mechanical engineering.

нилишин, В.М. Геєць, В.Г. Герасимчук, В.Л. Дикань,
Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха, К.В. Сот$
нікова, О.В. Єлетенко та інші.

Вклад учених$економістів у вирішення актуальних
проблем функціонування підприємств машинобудівно$
го комплексу є вагомим, але водночас слід звернути ува$
гу на об'єктивну необхідність дослідження питань, що
стосуються аналізу стану та визначення перспектив по$
дальшого інноваційного розвитку підприємств машино$
будівної галузі [1].

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є аналіз тенденції сучасного

стану інноваційного розвитку машинобудівних під$
приємств України.

Основними завданнями статті є: визначення маши$
нобудування як провідної галузі промисловості; діагно$
стика та аналіз стану інноваційного розвитку машино$
будівних підприємств України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Машинобудівний комплекс — це система галузей,

підгалузей, підприємств та організацій, діяльність яких
пов'язана з виробництвом засобів виробництва та пред$
метів народного споживання. Машинобудування є над$
звичайно складною комплексною галуззю промисло$
вості, яка об'єднує кілька десятків галузей. Найбільш
розвиненими з них в Україні є важке машинобудуван$
ня, автомобілебудування, сільськогосподарське, транс$
портне машинобудування, верстатобудування, приладо$
будування, електротехнічне виробництво, хімічну і на$
фтохімічну машинобудування. На сьогодні підприєм$
ства машинобудівного комплексу становлять велику
галузь переробної промисловості України. Ця галузь є
основою технічного та технологічного прогресу розвит$
ку народного господарства в цілому. У структурі про$
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мисловості економічна частка машинобудування стано$
вить 7% (рис. 1) [1].

Розвиток машинобудування — основа науково$тех$
нічного прогресу в усіх галузях народного господар$

ства, значна підтримка конкурентоспроможності краї$
ни. Завдання машинобудівного комплексу — випуск
машин та обладнання високотехнологічного рівня, які
повинні забезпечити підвищення продуктивності праці,

Добувна промисловість і 
розроблення кар'єрів

15%

Виробництво гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 

продукції
5%

Виробництво харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів
21%

Машинобудування, крім 
ремонту та монтажу машин і 

устатковання
7%

Металургійне виробництво, 
виробництво готових 

металевих виробів, крім 
машин і устатковання

19%

Постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого 

повітря
19%

Виробництво меблів, іншої 
продукції; ремонт і монтаж 

машин і устатковання
2%

Текстильне виробництво, 
виробництво одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 

матеріалів
1%

Виготовлення виробів з 
деревини, виробництво паперу 
та поліграфічна діяльність

3%

Виробництво хімічних 
речовин і хімічної продукції

3%
Виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів

1%

Виробництво коксу та 
продуктів нафтоперероблення

4%

Рис. 1. Розподіл обсягу реалізованої продукції промисловості за видами діяльності у 2018 р. (% до загального обсягу)

Джерело: [1].

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистики України [2].

Таблиця 1. Кількість промислових підприємств за видами діяльності та інноваційною активністю

Види діяльності 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Відхи-
лення 
2018/ 
2013 

Відхи-
лення 
2018/ 
2017 

Промисловість, од. 121244 131491 135149 127069 123876 125859 4615 1983 
з них кількість інноваційно 
активних промислових 
підприємств, од. 

1715 1609 824 834 759 777 -938 18 

% до загальної кількості 
промислових підприємств 16,2 17,4 16,8 16,1 17,3 18,9 2,7 1,6 

з них кількість промислових 
підприємств, що впроваджували 
інновації (прод.укцію та/або 
технологічні процеси), од. 

1327 1371 1312 1208 723 735 -592 12 

% до загальної кількості 
промислових підприємств 12,8 13,6 12,9 12,1 15,2 16,6 3,8 1,4 

Кількість упроваджених видів 
інноваційної прод.укції (товарів, 
послуг), од. 

3238 3403 3138 3661 3136 4139 901 1003 

Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів, од. 1057 1141 1271 1360 1517 2108 1051 591 

Переробна промисловість, од.  111901 123108 126217 118527 114773 115949 4048 1176 
Машинобудування, од. 6724 6479 6865 6602 6682 6969 245 287 
Виробництво автотранспортних 
засобів, од. 64 58 73 73 63 61 -3 -2 

Виробництво машин і 
устаткування, од.  3111 3014 3112 3100 3207 3345 234 138 

З них: 
За напрямами інноваційної 
діяльності, од.  113 110 80 80 61 86 -27 25 

Впроваджували нові 
технологічні процеси, од. 254 358 308 308 353 85 -169 -268 

Упроваджених видів 
інноваційної прод.укції, од. 495 354 324 718 571 724 229 153 

Реалізували інноваційну 
прод.укцію, од. 654 104 67 332 306 76 -578 -230 
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зниження матеріалоємності та енергоє$
мності, сприяти поліпшенню якості про$
дукції.

Для оцінки загального рівня розвит$
ку машинобудування в структурі про$
мисловості на сучасному етапі проана$
лізуємо кількість промислових під$
приємств за видами діяльності та інно$
ваційною активністю (табл. 1) [2].

Аналіз даних таблиці 1 показав про$
порційне зростання кількості під$
приємств машинобудівної галузі майже
по всіх видах машинобудівної промис$
ловості з позитивною динамікою, хоча
ця динаміка останнім часом дещо упов$
ільнилася, однак таке уповільнення ха$
рактерне і для інших галузей промисло$
вості. Його темпи свідчать про вихід
машинобудування на сталий етап роз$
витку, але не виключають деяких про$
блем, характерних для промисловості
багатьох країн СНД. Зокрема, можна
вести мову про надмірне насичення споживчого ринку
імпортом продукції машинобудування. Чим більше на$
сичення, тим менша необхідність створення нових
підприємств.

Спостерігається зменшення кількості інноваційно
активних підприємств машинобудівної галузі у 2018 р.
(86) порівняно з 2013 р. (113), але порівняно з 2017 р.
(61) ця кількість збільшилася, однак це свідчить про ско$
рочення інноваційної активності в галузі.

Важливим чинником розвитку машинобудування є
сучасні технології, але необхідно констатувати, що в
деяких галузях відставання в цьому напряму вимірюєть$
ся десятиріччями. Наведені фактори вказують на те, що
потрібно провести дослідження машинобудівного ком$
плексу для того, щоб визначити сильні і слабкі сторони
та потенційні загрози.

Серед факторів, що стримували інноваційну діяльність,
фахівці визначають такі: нестача власних коштів, на це вка$
зали майже 81,7% промислових підприємств; недостатня
фінансова підтримка держави — 50,9%; великі витрати на
інновації — 49,3%; недосконалість законодавчої бази —
33,5%; високий економічний ризик — 32,5%; тривалий
термін окупності інновацій — 30%; нестача інформації про
нові технології — 17,1%; відсутність можливостей для ко$
операції з іншими підприємствами і науковими організац$
іями — 16,7%; нестача інформації про ринки збуту —
15,2%; відсутність попиту на продукцію та несприятливість
підприємств до нововведень — 14,4%; відсутність квалі$
фікованого персоналу — 13,7% [3].

Як свідчать дані таблиці 2, протягом 2013 — 2018 рр.
питома вага витрат обсягу виконання науково$техніч$
них робіт у ВВП становила 0,7— 0,47%, при цьому спос$
терігається чітка тенденція до зменшення.

Проблема пошуку джерел фінансування та креди$
тування інноваційного розвитку набула сьогодні особ$

ливої гостроти і потребує здійснення комплексних до$
сліджень у цьому напрямі.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про іннова$
ційну діяльність", джерелами фінансової підтримки
інноваційної діяльності є [4]: 1) кошти державного
бюджету; 2) кошти місцевих бюджетів; 3) власні кошти
спеціалізованих державних і комунальних інноваційних
фінансово$кредитних установ; 4) власні чи запозичені
кошти суб'єктів інноваційної діяльності; 5) кошти (інве$
стиції) будь$яких фізичних і юридичних осіб; 6) інші
джерела, не заборонені законодавством.

За даними Державної служби статистики України,
загальна сума витрат на інноваційну діяльність за 2000—
2018 рр збільшилася в 6,9 разів. Загалом якщо розгляда$
ти динаміку інноваційної активності, необхідно відзна$
чити позитивну динаміку до 2016 року, сума витрат
збільшилася на 11104,9 млн грн порівняно з 2011 роком.
Однак, у 2017 році відбулося значне скорочення на 14112
млн грн у порівняні з 2016 роком (табл. 3).

Розраховуючи дані Державної служби статистики
України, необхідно зробити висновок, що структура
джерел фінансування інноваційної діяльності
підприємств України за досліджуваний період значно
не змінилась. Переважними джерелами фінансування є
власні кошти підприємств.

У 2018 році структура джерел фінансування інно$
ваційної діяльності підприємств України становила:
власні кошти підприємств — 88,19% від загальної суми
витрат, кошти державного бюджету — 5,25%, кошти
іноземних інвесторів — 0,88% та інші джерела фінансу$
вання — 5,68% відповідно.

Підсумовуючи вищевикладене, необхідно зроби$
ти висновок про те, що в сучасних умовах основним
джерелом фінансування інноваційної діяльності
вітчизняних підприємств виступають переважно влас$

В тому числі 

Роки 
Разом у 

фактичних 
цінах 

Фундаментальні 
дослідження 

Прикладні 
дослідження

науково-технічних 
(експериментальних) 

розробок 
 

Питома вага 
обсягу вико-
нання науково-
технічних 
робіт у ВВП 

 млн грн % 
20131 10248,5 2698,2 2061,4 5488,9 0,70 
20141,2 9487,5 2452,0 1882,7 5152,8 0,60 
20151,2 11003,6 2460,2 1960,6 6582,8 0,55 
20162 11530,7 2225,7 2561,2 6743,8 0,48 
20172 13379,3 2924,5 3163,2 7291,6 0,44 
20182 16773,7 3756,5 3568,3 9448,9 0,47 

Таблиця 2. Обсяг виконаних наукових та науково&технічних робіт

Примітки: 1 Дані за 2010—2015 роки перераховано без урахування витрат на
виконання науково�технічних послуг.

2 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Рес�
публіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у До�
нецькій та Луганській областях.

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистики Ук�
раїни [2].

Таблиця 3. Динаміка та структура джерел фінансування інноваційної діяльності
підприємств України за 2011—2018 роки

Джерело: складено та розраховано за даними Державної служби статистики України [2].

У тому числі за рахунок коштів 
власних державного бюджету інвесторів-нерезидентів інших джерел Роки 

Витрати на 
інновації,  
млн грн млн грн питома 

вага, %, млн грн питома 
вага, %, млн грн питома вага, 

%, млн грн питома вага, 
%, 

2011 14333,9 7585,6 52,92 149,2 1,04 56,9 0,40 6542,2 45,64 
2012 11480,6 7335,9 63,90 224,3 1,95 994,8 8,67 2925,6 25,48 
2013 9562,6 6973,4 72,92 24,7 0,26 1253,2 13,11 1311,3 13,71 
2014 7695,9 6540,3 84,98 344,1 4,47 138,7 1,80 672,8 8,74 
2015 13813,7 13427 97,20 55,1 0,40 58,6 0,42 273 1,98 
2016 23229,5 22036 94,86 179 0,77 23,4 0,10 991,1 4,27 
2017 9117,5 7704,1 84,50 227,3 2,49 107,8 1,18 1078,3 11,83 
2018 12180,1 10742 88,19 639,1 5,25 107 0,88 692 5,68 
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ні джерела фінансування. Отже, актуальним на сьо$
годні питанням є збільшення частки державної участі
у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств
України. Адже успіх інноваційної діяльності значною
мірою встановлюється формами її організації і спо$
собами фінансової підтримки. У міру того, як нові
наукові розробки і технології стають основополож$
ними складниками національної безпеки держави,
розвинені країни знаходять різноманітні можливості
для підтримки та розвитку інновацій. Водночас поши$
рюється різноманітність методів фінансування інно$
ваційної діяльності і спектр заходів із непрямої під$
тримки інновацій.

Активна реалізація інноваційних процесів — спосіб
повернення до життя традиційних видів економічної
діяльності. Він полягає в повторному вливанні в них ру$
шійних сил, здатних забезпечити конкурентоспро$
можність і створити нові робочі місця за допомогою
цілеспрямованого розвитку всієї технологічної бази.
Тут використовують цілу низку технологій. Це не тільки
електроніка, інформаційні технології, засоби гнучкої
автоматизації, нові технології одержання, переробки й
обробки матеріалів, способи і засоби економії енергії,
а також тип організації, що краще реагує на потреби
виробничого процесу і ринку, сприяє зменшенню вит$
рат і усуненню "вузьких" місць [5].

Отже, можна зробити висновок, що тільки швид$
ке втілення наукових досягнень у нові технології та
продукцію надасть країні можливість впевнених та
постійних темпів економічного зростання, а скеро$
ваність її зусиль на найбільш оптимальних напрямах
науково$технічного та соціально$економічного по$
ступу в межах інноваційних відкриттів буде допома$
гати зростанню її міжнародної конкурентоздатності
на світових ринках.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Аналіз кількості промислових підприємств за вида$

ми діяльності та інноваційної активності показав: про$
порційне зростання кількості підприємств машинобу$
дівної галузі майже по всіх видах діяльності з позитив$
ною динамікою, хоча ця динаміка останнім часом дещо
уповільнилася, однак таке уповільнення характерне і
для інших галузей промисловості. Негативним є значне
скорочення машинобудівних підприємств за інновацій$
ною активністю.

Проведений аналіз обсягів фінансування та витрат
на інноваційну діяльність в економіці України свідчить,
що останнім часом вони значно скоротилися з 2015 ро$
ку. Серед факторів, що стримували інноваційну
діяльність, фахівці визначають такі: нестача власних
коштів підприємств; недостатня фінансова підтримка
держави; великі витрати на інновації; недосконалість
законодавчої бази; тривалий термін окупності інно$
вацій; нестача інформації про нові  технології;
відсутність можливостей для кооперації з іншими
підприємствами і науковими організаціями; відсутність
попиту на продукцію та несприятливість підприємств
до нововведень; відсутність кваліфікованого персона$
лу.

У ринкових умовах роль інновацій для машинобуді$
вних підприємств зростає і стає провідною. Машинобу$
дування не обминули кризові явища, які призвели до
значного скорочення випуску деяких видів продукції,
погіршення державних та міжгалузевих економічних
зв'язків, що розбалансували економічну систему зага$
лом. Враховуючи викладене, можна зазначити, що ма$
шинобудівна галузь має багато проблем, для розв'язан$
ня яких необхідний ретельний аналіз та розробка опти$
мального системного підходу.

Враховуючи потребу в реалізації затвердженого в
Україні інноваційного шляху розвитку економіки, слід

наголосити, що формування науково$технологічного та
інноваційного потенціалу виявиться продуктивним лише
за умов розвитку високотехнологічних винаходів, об$
грунтованих вітчизняними науково$технічними розроб$
ками, здатних здійснити українським підприємствам
конкурентні переваги на найближчу і довгострокову
перспективу. Суть інноваційної перебудови економіч$
ної політики України повинна складатися в концентрації
існуючих ресурсів в конкурентоздатних областях нау$
ково$технічного прогресу, і передусім у високотехно$
логічних напрямах. Розвиток машинобудівних
підприємств дозволить Україні покращити технологіч$
ну структуру і наблизити її до світових вимог.
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DEVELOPMENT OF NATIONAL STRATEGY FOR THE FORMATION OF INTELLECTUAL
CAPITAL IN UKRAINE

У статті освітлюються питання створення методичних підходів до формування інтелектуального капіX

талу держави, як основного чинника економічного розвитку країни і підвищення конкурентоспроможX

ності її на світовому ринку. Визначено, що особливе значення в інтелектуалізації сучасних технологій

управління розвитком реального сектору економіки має перебудова системи формування інтелектуальX

ного капіталу, що повинна набути специфічних характеристик і параметрів у межах сучасного ринковоX

го середовища. Слід також забезпечити його нарощення, трансформацію й забезпечити управління розX

витком в умовах загальноекономічної кризи. У ході дослідження авторами запропоновано до реалізації

загальнонаціональну стратегію формування інтелектуального капіталу держави. Головною метою такої

стратегії є побудова єдиної дійової програми розвитку національного господарства, накопичення резульX

татів інтелектуальної діяльності українського соціуму для стабілізації економічної ситуації, відновлення

конкурентних позицій і посилення конкурентних переваг економічної системи держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Слід зазначити, що результати функціонування на$

ціонального господарства в сучасних умовах нарощен$
ня загроз світової фінансової кризи призвели до пошу$
ку українським суспільством нових методологічних за$
сад і методичних підходів до формування капіталу дер$
жави. Оскільки інтелектуальний капітал посідає ліди$
руючи позиції у процесах формування та накопичення
капіталу держави, то, відповідно, саме він і забезпечує
економічний розвиток країни і підвищення конкурен$
тоспроможності її на світовому ринку. Саме останній
стимулює творчу інтелектуальну діяльність людини,
становлення та впровадження новітніх технологій і на$
нотехнологій, новітнього програмного забезпечення та
ін. Водночас зазначимо, що особливе значення в інте$
лектуалізації сучасних технологій управління розвит$
ком реального сектору економіки має перебудова сис$
теми формування інтелектуального капіталу, що повин$
на набути специфічних характеристик і параметрів у ме$
жах сучасного ринкового середовища.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Перспективні засоби і теоретичні підходи до фор$

мування інтелектуального капіталу національного гос$
подарства пропонують не лише зарубіжні вчені Д. Белл,
Дж. Гелбрейт, Л. Діккенс, Л. Едвідсон, М. Мелоун,
Т. Стюарт, а й вітчизняні дослідники — О. Бутнік$
Сіверський Б. Малицький, В. Микитенко, О. Цибульов,
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ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Базові положення концепцій, пропонованих вищев$

казаними науковцями до використання, враховують
структуру інтелектуального капіталу, особливості його
використання та оцінювання. Проте однозначних алго$
ритмів чи оптимізаційних стратегій щодо послідовності
використання процедур формування інтелектуального
капіталу не розроблено.

The article highlights the issues of formation of methodological approaches to the formation of intellectual

capital of the state as the main factor of economic development of the country and increase of its competitiveness

in the world market. Since intellectual capital occupies a leading position in the processes of formation and

accumulation of state capital, it, accordingly, provides the economic development of the country and increases

its competitiveness in the world market. It should also be expanded, transformed and managed in the context of

general economic crisis. As the results of the world's leading economic systems functioning prove, intellectual

capital (hereinafter — IC) is the dominant economic process at the present stage of development of many state

entities. The processes of its formation, management and accumulation determine the prospects and guidelines

for the development of Ukraine — the transition to an intellectual economy. This, in turn, will give the country a

competitive advantage in the world market due to the formation and functioning of highly intelligent industries.

Since the main strategic resource of economic growth is the intellectual capital of the national economy, at the

present stage of economic development it is necessary to ensure the formation of intellectual capital — the only

mechanism for overcoming the global crisis.

In the course of the study, the authors proposed to implement national strategy for the formation of intellectual

capital of the state. The main goal of this strategy is to build a single effective program for the development of

the national economy, the accumulation of the results of intellectual activity of the Ukrainian society to stabilize

the economic situation, restore competitive positions and strengthen the competitive advantages of the economic

system of the state.

Thanks to the proposed strategy, it is possible to justify the activities of management entities that cause the

intensification of the processes of formation, growth, transformation and development of intellectual capital

based on its objective identification. As part of this strategy, it is possible to use technologies for integrated

management of its use and develop a system of procedures for evaluating and predicting performance parameters.

Ключові слова: загальнонаціональна стратегія, інтелектуальний капітал, ринкове середовище, накопи�
чення капіталу.

Key words: national strategy, intellectual capital, market environment, capital accumulation.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Досвід інформатизації галузей національного гос$
подарства дав розуміння того, що окремі властивості
існуючої субструктури деструктивно позначаються на
процесах загальноекономічного прискорення, зокрема,
це:

1) невизначеність і динамізм зовнішнього середови$
ща, посилених під впливом глобалізації ринку, капіта$
лу, товарів тощо;

2) недостатній рівень кваліфікованих інтелектуаль$
них ресурсів, жорстка конкурентна боротьба за при$
родні ресурси, споживача, переорієнтація з виробничо$
го капіталу на процеси формування, управління і нако$
пичення інтелектуального капіталу;

3) підвищення рівня конкуренції щодо впроваджен$
ня інтелектуальних інвестицій на внутрішньому ринку
держави.

Отже, можна підтвердити, що єдиним перспектив$
ним шляхом економічного, соціального та правового
розвитку в Україні є формування інтелектуального
капіталу національного господарства. В межах цього
процесу слід також забезпечити його нарощення,
трансформацію й забезпечити управління розвитком.
Як доводять результати функціонування провідних
економічних систем світу, інтелектуальний капітал
(далі — ІК) є домінантою економічного процесу на су$
часному етапі розвитку багатьох державних утворень.
Процеси його формування, управління та накопичен$
ня визначають перспективи й орієнтири розвитку Ук$
раїни — перехід до економіки інтелектуального типу.
Це також надасть країні конкурентні переваги на
світовому ринку завдяки формуванню та функціону$
ванню високоінтелектуальних галузей. Оскільки ос$
новним стратегічним ресурсом економічного зростан$
ня є інтелектуальний капітал національного господар$
ства, то на сучасному етапі розвитку економіки не$
обхідно забезпечити формування інтелектуального
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капіталу — єдиний механізм виходу з глобальної кри$
зи.

Національне господарство дедалі більше залежить
від масштабів використання та розвиненості інтелекту$
ального капіталу Західної Європи і США. Відсутність
єдиної дійової стратегії щодо розвитку, накопичення
результатів інтелектуальної діяльності суспільства,
ефективного управління інтелектуальним капіталом
створює негативні умови для стабілізації економічної
ситуації, послаблення конкурентних позицій України на
світовому ринку.

Вихідна категорія розвитку світового господарства
— це економічна діяльність як спосіб забезпечення жит$
тя людини. Організаційна форма здійснення такої діяль$
ності — це господарство. Особливість національного
господарства України полягає в тому, що економічна
діяльність відбувається у межах держави за суттєвого
впливу світового господарства на національне.

Водночас об'єктивним є визнати, що національне
господарство як складна система є ущільненою сукуп$
ністю галузей і виробництв, що мають певну пропор$
ційність (співвідношення) розвитку та зумовлені розмі$
щенням на території країни.

Здійснений у межах дослідження аналіз принципів
формування та реалізації державної політики у сфері
нарощення ІК (рис. 1) дозволив сформувати основні ви$
моги до:

— ідентифікації параметрів розвитку інтелектуаль$
ного капіталу;

— перманентного моніторингу факторів зовнішнь$
ого та внутрішнього середовища функціонування націо$
нального господарства, які впливають на формування
інтелектуального капіталу й управління його викорис$
танням;

— щільності взаємозв'язку між галузями національ$
ного господарства і їхньої взаємозалежності;

— параметрів взаємодії, взаємостимулювання та
співпраці основних суб'єктів формування інтелектуаль$
ного капіталу — підприємств, науково$дослідних інсти$
тутів, вищих навчальних закладів та інших установ, які
забезпечують безперервність процесу формування, на$
рощення та розвитку інтелектуального капіталу за уча$
стю держави;

— алокаційної ефективності (перерозподілу) ресурс$
но$функціонального забезпечення процедур формуван$
ня.

Авторами розроблено методологічну по$
слідовність створення загальнонаціональної стра$
тегії формування інтелектуального капіталу на$
ціонального господарства. Вона містить такі кро$
ки:

1. Встановлення параметрів (визначення зов$
нішніх і внутрішніх вимог до термінів проваджен$
ня процедур формування ІК та ефективності його
використання.

2. Визначення основних умов формування ІК.
3. Визначення умов залучення інвестицій в

інтелектуальну та інноваційну сферу держави.
4. Встановлення зв'язку із початковим проце$

сом накопичення ІК.
5. Ідентифікація наявного ІК та параметрів

розвитку потенціалів системно$універсального
функціонування.

6. Встановлення можливостей і доцільності ви$
користання реінвестованого ІК.

7. Визначення щільності зв'язку між масшта$
бами розвитку ІК національного господарства і
стадіями життєвого циклу економічної системи
держави.

8. Розробка процедур інтенсифікації процесів
вироблення та генерування ІК.

9. Удосконалення процесів трансформації та
трансляції ІК в галузях і виробництвах.

10. Розробка технологій адаптивного управ$
ління використанням ІК, механізмів, регуляторів і ва$
желів впливу.

11. Обгрунтування методів і засобів нарощення і
нагромадження ІК національного господарства.

12. Розробка інформаційно$методичного і програм$
ного забезпечення формування ІК та його ідентифікації.

13. Обгрунтування дієвих процедур для забезпечен$
ня неперервності процесів формування та ідентифікації
ІК.

14. Добір системи показників для ініціювання детер$
мінованості та урегульованості параметрів процесу
формування ІК.

15. Встановлення і забезпечення прямого зв'язку з
цілями і напрямами інноваційно$інвестиційної стратегії
розвитку національного господарства.

16. Визначення: а) умов забезпечення збалансова$
ності функціонування національного господарства;
б) обсягу інвестицій і масштабів витрат, зусиль для фор$
мування ІК; в) ресурсно$функціонального забезпечен$
ня процесів розроблення та впровадження системи іден$
тифікації.

17. Встановлення адекватності реальним соціально$
економічним та інноваційно$інвестиційним процесам
існуючої системи управління розвитком національного
господарства.

18. Забезпечення високого ступеню взаємозв'язку
досягнутої структури ІК національного господарства із
можливостями їхнього використання.

19. Ініціювання процесів: а) ефективності залучен$
ня для формування ІК капіталу та ресурсів; б) ефектив$
ності від впровадження та використання інтелектуаль$
ної власності, реалізації інноваційної продукції; в) зв'яз$
ку масштабів витрат і зусиль, докладених під час про$
вадження процедур розроблення методологічної бази
формування ІК та результатами її запровадження для
національного господарства.

Відтак завдяки запропонованій стратегії можна об$
грунтувати напрями діяльності суб'єктів управління,
котрі зумовлюють інтенсифікацію процесів формуван$
ня, нарощення, трансформації та розвитку інтелек$
туального капіталу на засадах об'єктивної його іденти$
фікації. У межах цієї стратегії можна використовувати
технології комплексного управління його використан$
ням та розробити систему процедур оцінювання$прог$
нозування параметрів ефективності. Кожний елемент
багатокомпонентної системи з упровадження процедур

Урахування перспектив формування визначених масштабів 

інтелектуального потенціалу 

Аналіз 

Відповідність обсягу сформованого інтелектуального потенціалу  

існуючим потребам національного господарства 

 Аналіз 

Оптимальність структури інтелектуального капіталу позиції 

ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності 

               Аналіз 

Ефективність використання ІК в процесі збалансованого розвитку 

економіки 

 Аналіз 

Мінімізація витрат по формуванню ІК із різних джерел 
Рис. 1. Принципи формування та реалізації державної політики у

сфері нарощення ІК
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формування ІК, а у його складі таких цільових функці$
оналів: вироблення, нагромадження, трансляції, наро$
щення, трансформації, управління, ідентифікації тощо
— має свою власну конкретну підстратегію, яка забез$
печує певну цілеспрямованість реалізації функцій, а та$
кож принципи і методи здійснення.

Саме цим і зумовлено гостру необхідність удоско$
налення світоглядно$методологічного, теоретичного та
науково$практичного осмислення основних особливо$
стей і цільових підсистем процесу формування інтелек$
туального капіталу національного господарства в умо$
вах ресурсних обмежень.

Загальнонаціональна стратегія, яка поєднує дві
(комплексну і ресурсно$функціональну), є узагаль$
неним відображенням логіки дослідження, а розроб$
лені методи й методики вирішення проблем форму$
вання інтелектуального капіталу, здійснення оціню$
вання$прогнозування, вибору української моделі
промислового зростання та набору інноваційної
стратегії за використання практичного інструмента$
рію й цільового програмного забезпечення є відтво$
ренням можливих шляхів реалізації національних
економічних інтересів.

Основні характеристики формування інтелекту$
ального капіталу національного господарства зумов$
лені ініціюванням процесів у межах творчої атмосфе$
ри, яка створює сприятливі умови для його трансфор$
мації та нарощення. А виникнення синергетичного
ефекту, функціонування замкненого циклу "наука$
підприємство$ринок" забезпечить збалансованість
між попитом і пропозицією. Зважаючи на викладене
вище, можна зазначити, що представлена загально$
національна стратегія формування інтелектуального
капіталу та його ідентифікації є складною трирівне$
вою системою:

перший рівень — сукупність пропозицій та ідей щодо
реалізації загальної стратегії, що забезпечують довгот$
ривалий ефект;

другий рівень — сукупність поточних планів і про$
грам із забезпечення формування та реалізації нової
стратегії;

третій рівень — розробка і реалізація Загального
плану формування ІК на підставі розроблених деталь$
них програм, а також оптимізаційних рішень.

Також багаторівневість стратегії зумовлює не$
обхідність появи таких складових у її структурі:

1) системи показників, що характеризують ефек$
тивність управління використанням ІК;

2) сукупності процедур багаторівневого моніторин$
гу;

3) провадження прогнозування попиту і пропозиції
щодо інтелектуальної продукції;

4) формування етапів реалізації стратегії;
5) конкретизація та деталізація життєвого циклу

ВТП та інтелектуального продукту тощо.
Крім того, ці складові повинні містити процедури

створення інтелектуального продукту, його впровад$
ження та реалізацію, вдосконалення і модернізацію, а
якщо потрібно — засоби обчислення економічного
ефекту, гарантованого правового захисту тощо.

Вважаємо, що, реалізація запропонованих процедур
дозволить сформувати та реалізувати оптимальну для
України модель економічного розвитку національного
господарства. Таку стратегію можна реалізувати зав$
дяки виконанню наступних завдань:

а) збалансованого розвитку національного госпо$
дарства;

б) відновлення конкурентних позицій;
в) формування економіки інформаційного типу

тощо.
Виконання цих завдань можна досягти за умов ефек$

тивного використання й активізації інтелектуальних
ресурсів суспільства, розроблення і реалізації стратегії
розвитку національного господарства на засадах фор$

мування його ІК, удосконалення процесів його іденти$
фікації, моніторингу умов функціонування.

Водночас зазначимо, що основні етапи реалізації за$
гальнонаціональної стратегії, на нашу думку, базують$
ся на виконанні таких процедур:

а) управління використанням інтелектуального ка$
піталу національного господарства за участі суб'єктів,
активно залучених до процесу формування та нарощу$
вання ІК;

б) налагодження співпраці підприємств, науково$
дослідних інститутів, ЗВО у межах сформованої НІС;

в) регулювання економічних відносин у межах взає$
мопов'язаних галузей і сфер діяльності, що мають пев$
ну визначену пропорційність (співвідношення);

г) адаптивне управління впровадженням у практику
господарювання базових положень стратегії.

Слід зазначити, що імплементація запропонованої
стратегії досягається шляхом формування комплексу
підсистем із формування, оцінювання, прогнозування,
резервування ІК та коригування вимог до ефективності
використання останнього.

ВИСНОВКИ
Таким чином, основні засади пропонованої до ви$

користання стратегії — це реалізація процесів форму$
вання, трансформації, трансляції та нарощення ІК, за$
безпечення ефективності управління його використан$
ням, що дозволить сформувати економічну систему
інформаційного типу (інтелектуальну економіку). Го$
ловною метою такої стратегії є побудова єдиної дійо$
вої програми розвитку національного господарства,
накопичення результатів інтелектуальної діяльності
українського соціуму для стабілізації економічної си$
туації, відновлення конкурентних позицій і посилення
конкурентних переваг економічної системи держави.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Посилення глобалізаційних процесів у світовій еко$
номіці та поглиблення інтернаціоналізації зумовлюють
зростання ролі транспортування в розвитку світової
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У статті досліджено та визначено сучасний стан вітчизняної авіаційної інфраструктури та її глобальX
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18 років, а також встановлено що переважна більшість авіакомпаній використовує літаки, середній вік

яких перевищує 20 років. Запропоновано форми та джерела фінансування оновлення авіапарку вітчизX

няними авіакомпаніями.

The article investigates and defines the current state of domestic aviation infrastructure and its global

competitiveness. The strengthening of globalization processes in the world economy and the deepening of

internationalization lead to an increase in the role of transport in the development of the world economy, and in

particular the Ukrainian one. Over the last year, Ukraine has significantly improved its rating in terms of

infrastructure development, including aviation. The beginning of the transformation processes was facilitated,

among other things, by the clear setting of priorities for the development of the transport industry, which was

approved in the National Transport Strategy of Ukraine until 2030. The key investment projects of the aviation

industry by priority order are analyzed and the total amount of financing needs for the modernization of aviation

infrastructure is determined. Thus, key investment projects are the development and modernization of domestic

airports. Some projects are already underway, and the prospects for others have not yet been determined.
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analysis, appropriate sources and ways of financing of the mentioned investment projects are proposed. Capital
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Ключові слова: авіаційна галузь, модернізація, фінансування, інвестиційні проекти, розвиток інфра�
структури, оновлення рухомого складу.

Key words: aviation industry, modernization, financing, investment projects, infrastructure development, rolling
stock update.

економіки. Авіаційний транспорт має свої переваги, у
порівнянні з іншими видами транспорту, ключовою се$
ред яких є швидкість. Враховуючи те, що авіаційна га$
лузь безпосередньо пов'язана з розвитком НТП та ви$
соких технологій, її розвиток для будь$якої країни су$
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проводжується значними витратами ресурсів. В Україні
за останні декілька років почали відбуватись істотні зру$
шення в напрямі розвитку та модернізації галузі, проте
брак фінансування, політична нестабільність та на$
явність військового конфлікту на території країни істот$
но ускладнюють трансформаційні процеси. Тому пошук
найбільш відповідних форм залучення фінансування в
авіаційну галузь стає важливим етапом на шляху забез$
печення її розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженням питань залучення фінансування в
розвиток авіаційної галузі присвятили свої праці такі
науковці: Д.С. Бондаренко, Т.О. Дяченко, І.О. Хомен$
ко, І.В. Садчикова, І.О. Середюк та інші. Незважаючи
на наявні грунтовні напрацювання стосовно фінансуван$
ня та особливостей залучення інвестицій в авіаційну га$
лузь, зазначені питання не втрачають актуальності,
особливо в умовах швидкої зміни та істотного впливу
зовнішнього середовища.

МЕТА СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є дослідження ключових джерел та на$
прямів фінансування авіаційної галузі. Для досягення
поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
проаналізувати сучасний стан авіаційної галузі Украї$
ни, визначити напрями, що потребують першочергової
модернізації та розвитку, дослідити наявні інвестиційні
проекти та визначити загальну потребу у їх фінансу$
ванні, здійснити рекомендації щодо напрямів та джерел
фінансування авіаційної галузі відповідно до резуль$
татів проведеного аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток транспортної галузі має істотний вплив на
підвищення рівня економічної та ділової активності в
країні. Україна, маючи надзвичайно вигідне географіч$
не розташування, володіє високим транспортним потен$
ціалом, проте нерозвинена транспортна інфраструкту$
ра, застарілий транспортний парк та практично відсутні
інноваційні технології та рішення в галузі істотно стри$
мують її розвиток.

За даними Міністерства інфраструктури, транспор$
тна інфраструктура України у 2017 році перебувала у
жахливому стані [1]:

— 95% шляхів — розбиті, 90% доріг не ремонтува$
лись протягом 30 років;

— смертність на дорогах — найвища у Європі;
— середній вік локомотивів — понад 40 років;
— рівень зношеності вантажних і пасажирських ва$

гонів — понад 85%;
— лише 3—4% населення України користується авіа$

ційним транспортом;
— використовується 3% потенціалу річок;

— логістична вартість транспортування товарів на
40% вища, ніж у країнах ЄС;

— середній вік автобусів малого класу (маршрутки)
8—10 років, великогабаритних автобусів — 15—18 років
і більше.

— 20 аеропортів України мають невизначені перс$
пективи функціонування;

— частка річкового транспорту у транспортній сис$
темі менше 0,9% через обміління річок і критично за$
старілу інфраструктуру країни.

Обмеженість можливостей у населення країни ко$
ристуватись перевагами авіаційного транспорту, як
найбільш швидкого та зручного, особливо під час поїз$
док за кордон, застарілий парк повітряних суден та не$
розвиненість авіатранспортної інфраструктури істотно
ускладнювали процес формування інвестиційної при$
вабливості транспортної галузі України. Проте за
останні 2 роки у галузі почали відбуватись істотні транс$
формації у бік покращення.

Так, за результатами рейтингу Глобальної конку$
рентоспроможності країн, Україна за субіндексом
"Інфраструктура" у 2019 році посіла 57 місце серед
141 країни, істотно покращивши свій показник у по$
рівнянні із 78 місцем у період 2017—2018 рр. (табл.1) [2].

Аналіз даних таблиці 1 наочно відображає істотне
покращення інфраструктури України у 2019 році. По$
чатку трансформаційних процесів сприяло, в тому числі,
й чітке встановлення пріоритетів розвитку транспорт$
ної галузі, які було затверджено у "Національній транс$
портній стратегії України на період до 2030 року". Вона,
зокрема, "визначає основні напрями покращення якості
надання транспортних послуг, передбачає наближення
рівня їх надання та розвитку інфраструктури до євро$
пейських стандартів, підвищення рівня безпеки та змен$
шення негативного впливу на навколишнє природне се$
редовище, реагує на необхідність поліпшення системи
управління, проведення адміністративної реформи та
децентралізації повноважень центральних органів ви$
конавчої влади, запровадження антикорупційної по$
літики, корпоративного управління у державному сек$
торі економіки" [3].

У структурі транспорту України авіаційний не є
найбільш популярним видом транспорту, проте його
роль швидко зростає, особливо що стосується паса$
жирських перевезень. Враховуючи важливість розвит$
ку авіаційної галузі, Кабінетом Міністрів України було
схвалено проект "Авіаційної транспортної стратегії
України на період до 2030 року", в рамках якої має бути
вирішені завдання за такими напрямами [4]:

1. Вдосконалення нормативно$правового та дер$
жавного регулювання у сфері авіаційного транспорту.

2. Підвищення рівня безпеки авіаційного транспор$
ту.

3. Розвиток авіаційних перевезень та підвищення
рівня їх доступності для населення.

4. Розвиток та модернізація аеропортів, лібераліза$
ція доступу на ринок авіаційних послуг.

5. Розвиток мультимодальних перевезень, забезпе$
чення швидкісного наземного транспортного сполучен$
ня між аеропортами та населеними пунктами, створен$
ня логістичних центрів та спрощення формальностей.

6. Розвиток аеронавігаційної системи.
7. Розвиток авіації загального призначення та без$

пілотних літальних систем.
8. Професійна підготовка кадрів, науково$дослідна

робота.
Зазначені напрями охоплюють майже усі елементи

авіаційної галузі України, проте особлива увага зосе$
реджується на розвитку та модернізації інфраструкту$
ри авіаційної галузі.

Ключовими елементами авіаційної інфраструктури
є аеропорти та аеродроми, а також шляхи сполучення з
ними. На сьогодні спостерігається позитивна динаміка
щодо розвитку саме цих елементів авіаційної інфра$

Уся інфраструктура Авіаційна 
інфраструктура Рік 

Рейтинг Динаміка 
показника Рейтинг Динаміка 

показника
2014-2015 68  99  
2015-2016 69 -1 97 +2 
2016-2017 75 -6 103 -6 
2017-2018 78 -3 92 +11 

101* 2019 57 +21 
53** 

- 

Таблиця 1. Рейтинг України за субіндексом
"Інфраструктура" серед 141 країни

Примітки: * ефективність авіатранспортних послуг;
** сполучення з аеропортами.
Джерело: сформовано автором за [2]
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структури (табл. 1). Проте переважна більшість вітчиз$
няних аеропортів потребує модернізації та реконст$
рукції. Міністерством інфраструктури було визначено
ключові проекти авіаційної галузі, що потребують за$
лучення інвестицій (табл. 2).

Відповідно до визначених Міністерством інфра$
структури ключових інвестиційних проектів авіаційної
галузі (табл. 1), загальна потреба в інвестиційних ресур$
сах для їх складає — 219, 67 млн євро (І черга пріори$
тетності) та 120, 28 млн євро (ІІ черга пріоритетності),
що разом становить 339, 95 млн євро. Ключовими дже$
релами фінансування для більшості проектів було ви$

значено державний бюджет, місцевий бюджет. Для де$
яких проектів розглядається можливість залучення
міжнародних фінансових організацій. Проте в сучасних
умовах складно точно сказати, чи будуть такі проекти
інвестиційно привабливими для зарубіжних інвесторів,
адже зовнішні фактори (політична та економічна не$
стабільність, наявність військових дій на території краї$
ни) продовжують чинити негативний вплив на всі сфери
господарської діяльності в країні. Хоча позитивним є
постійне поглиблення євроінтеграційних процесів в Ук$
раїні та приведення у відповідність з європейськими
стандартами усіх регламентів, операцій та процесів аві$

Таблиця 2. Ключові інвестиційні проекти авіаційної галузі

Джерело: сформовано та доповнено автором на основі [5].

№ Проект Ключові характеристики Поточний статус 
І ЧЕРГА ПРІОРИТЕТНОСТІ 

1 Створення Міжнародного аеропорту 
«Біла Церква» з мультимодальною 
інфраструктурою для вантажних та 
пасажирських авіаперевезень, а також 
розбудова сучасного центру технічного 
обслуговування і ремонту повітряних 
суден Київська область 

Орієнтовна вартість проекту – 52 млн євро.  
Орієнтовний термін реалізації – 2018–2020 роки Можливі  джерела  
фінансування  – з міського, обласного, державного бюджетів, 
приватні інвестори, пільгове кредитування та/або гранти від 
міжнародних фінансових організацій 

Триває 

2 Реконструкція аеродрому КП «Аеропорт 
Вінниця» Вінницька область 

Розрахункова вартість робіт складає 400,0 млн грн. Результати 
проекту: 
Термін окупності проекту – 16 років. 
Орієнтовна вартість проекту – 13 млн євро Орієнтовний термін 
реалізації – 6 місяців 

Триває (завершено 
тендер на І чергу 
реконструкції)  

3 Розвиток та налагодження роботи 
комунального Підприємства «Аеропорт 
Черкаси Черкаської обласної ради» 

Орієнтовна вартість проекту – 15 млн євро. Орієнтовний термін 
реалізації – 2018–2020 роки Можливі джерела фінансування – 
місцевий бюджет 25%, інші джерела фінансування 75% 

Триває  

4 Будівництво пасажирського терміналу та 
обслуговуючих  споруд  КП  
«Міжнародний аеропорт Запоріжжя» 
Запорізької міської ради» 

Орієнтовна вартість проекту – 23 млн євро. Орієнтовний термін 
реалізації – 24 місяці. 
Можливі джерела фінансування – потреба в інвестиційних коштах, 
державні кошти 

Триває (завершено 
тендер) 

5 Реконструкція аеродрому та 
будівництво пасажирського терміналу 
Міжнародного аеропорту «Суми» 

Орієнтовна вартість проекту – 25,0 млн євро. 
Орієнтовний термін реалізації – 2018–2020 роки. 
Можливі джерела фінансування – з обласного, міського (в разі 
згоди) та державного бюджетів, приватні інвестори, пільгове 
кредитування та/або гранти від міжнародних фінансових 
організацій 

Триває 

6 Реконструкція злітно– посадкової смуги 
в аеропорту «Херсон» 

Орієнтовна вартість проекту – 26 млн євро. Орієнтовний термін 
реалізації – 2018–2020. 
Можливі джерела фінансування – державний бюджет– 90%, 
обласний –10% 

Завершено 

7 Міжнародний аеропорт «Одеса»: 
Будівництво нової злітно–посадкової 
смуги та пасажирського термінального 
комплексу 

Орієнтовна вартість проекту – 54,46 млн євро. 
Орієнтовний термін реалізації – 3 роки за наявності фінансування 
Можливі джерела фінансування кошти інвесторів, державний 
бюджет 

Триває (завершено 
тендер на 
реконструкції, 
будівництво 
аеродромного 
комплексу) 

8 Розвиток та підтримка ПОКП 
«Аеропорт-Полтава» 

Орієнтовна вартість проекту – 11,21 млн євро. Орієнтовний термін 
реалізації – 2018–2020. 
Можливі джерела фінансування – Державний бюджет, місцевий 
бюджет, інші джерела 

Триває (аеропорт 
отримав статус 
міжнародного) 
 

ІІ ЧЕРГА ПРІОРИТЕТНОСТІ  
1 Розвиток ОКП  «Міжнародний аеропорт 

Рівне» 
Орієнтовна вартість – 16,7 млн євро. Орієнтовний термін реалізації – 
2018–2020 роки. 
Можливі джерела фінансування – державний бюджет, місцевий 
бюджет, інші джерела фінансування 

Триває (планується 
передача аеропорту у 
концесію) 

2 Розвиток та підтримка філії 
«Міжнародний аеропорт Івано–
Франківськ» ТзОВ «Скорзонера» 

Орієнтовна вартість – 66,18 млн євро. 
Орієнтовний термін реалізації – 2018–2020 роки. 
Можливі джерела фінансування – державний бюджет, місцевий 
бюджет, інші джерела  фінансування 

Не визначено (з 2010 
року в концесії ТзОВ 
«Скорзонера») 

4 Розвиток та підтримка ЗОКП 
«Міжнародний аеропорт Ужгород» 

Орієнтовна вартість – 10 млн євро Орієнтовний термін реалізації – 
2018—2020 роки. 
Можливі джерела фінансування – державний бюджет, місцевий 
бюджет, інші джерела фінансування 

Триває 

5 Завершення реконструкції аеропорту 
«Харків», передбаченою програмою 
підготовки до Євро–2012 та подальша 
реконструкція для забезпечення 
обслуговування 3,4 млн пасажирів  
на рік та прийняття ПС категорії 4Е до 
2030 року 

Орієнтовна вартість – 27,4 млн євро. 
Орієнтовний термін реалізації – 2018–2024 роки.  
Можливі джерела фінансування – з державногобюджету, приватні 
інвестори або гранти від міжнародних фінансових організацій 

Триває 
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аційної галузі. Європейський Союз, підтримуючи такі
прагнення, фінансує деякі проекти, але обсяг такого
фінансування є незначним, у порівнянні із загальною по$
требою.

Загальний обсяг фінансування Євросоюзом проектів
у транспортному секторі складає 38,12 млн євро, з яких
на фінансування проектів авіаційної галузі передбаче$
но 26,5 % або 10,1 млн євро (табл. 3) [6].

Порівнюючи необхідні обсяги інвестицій на реалі$
зацію інфраструктурних проектів авіаційної галузі (339,
95 млн євро) та фактично надане фінансування від ЄС
(10,1 млн євро), можна зробити висновок, що ключови$
ми інвесторами таких проектів повинні бути держава,
органи місцевої влади та приватні інвестори на взаємо$
вигідних умовах державно$приватного партнерства,
адже фінансування від ЄС передбачається на рівні не
більше 5% від загальної потреби в інвестиційних ре$
сурсів.

Варто уточнити, що майже всі активи авіаційної га$
лузі перебувають у державній власності, а тому потре$
бують державного, або місцевого фінансування. За та$
кого порядку дій державі необхідна допомога приват$
ного сектору. У проекті розвитку до 2020 року було виз$
начено, що фінансування здійснюватиметься на
змішаній основі із залученням власних коштів транспор$
тних підприємств; бюджетних коштів у межах лімітів
державних капіталовкладень; коштів місцевих бюджетів
на цілі, пов'язані з транспортним обслуговуванням на$
селення регіону, підприємств і організацій; прямих інве$
стицій внутрішніх і зовнішніх стратегічних інвесторів;
інвестицій на засадах концесій; інших джерел, не забо$
ронених законодавством [7].

У таблиці 4 представлено обсяги капітальних інвес$
тицій підприємств авіаційного транспорту у порівнянні
з іншими підприємствами транспорту.

Відповідно до даних таблиці 4 можна сказати, що
капітальні інвестиції підприємств авіаційного транспор$

ту становлять у період 2010—2014 рр. не більше 10% від
загального обсягу капітальних інвестицій транспортної
галузі. А Починаючи з 2015 року, частка капітальних
інвестицій підприємств авіаційного транспорту в за$
гальному обсязі скоротилась з 7% у 2015 році до 4,6 % у
2018 році. Така ситуація пояснюється істотним зростан$
ням капітальних інвестицій в наземний та трубопровід$
ний транспорт, особливо в будівництво доріг, про неза$
довільний стан яких також вже зазначалося (зростан$
ня обсягів капітальних інвестицій у 2018 році у 3,6 разів
у порівнянні із 2015 роком). Проте розвиток наземного
транспорту позитивно впливає і на авіаційну інфраст$
руктуру, адже наземне сполучення аеропортів є окре$
мим важливим елементом розвитку інфраструктури га$
лузі. Зокрема, наприкінці 2018 року було запущено за$
лізничний експрес з Центрального залізничного вокза$
лу Києва до міжнародного аеропорту "Бориспіль", що
істотно прискорило та спростило процес пересадки з
одного виду транспорту на інший.

Аналізуючи напрями модернізації галузі, неможли$
во не згадати про наявність та технічний стан авіацій$
них транспортних засобів. Рухомий склад авіаційної
галузі починаючи з 2000 року скоротився майже у 5 разів
у 2018 році (табл. 5).

Вітчизняні авіакомпанії, переважно, мають застарі$
лий авіапарк, що істотно впливає на якість надання по$
слуг. Адже більшість затримок рейсів відбувається внас$
лідок технічних несправностей літаків та їх неготовності
виконувати рейс. У табл. 6 представлено кількість по$
вітряних суден та їх середній вік для кожної авіакомпанії.

Аналіз даних таблиці 6 надає можливість зробити
висновок, що більшість авіакомпаній використовує літа$
ки віком більше 20 років, а основна частина авіапарку
компанії Мотор Січ була виготовлена ще у 70$х роках
ХХ ст. З міркувань безпеки для пасажирів та екіпажу, а
також безперебійності роботи, нагальним стає питання
оновлення вітчизняного авіапарку. Це зумовлює не$

№ Назва 
Бюджет, 
млн 
євро 

Період Статус 

1 Проект Twinning «Наближення 
законодавства України в сфері 
сертифікації аеродромів/аеропортів 
та льотної придатності з 
відповідними нормами та 
стандартами ЄС» 

1,6 07/2016–
06/2018 

Завершено 

2 Цільовий грант із Європейською 
агенцією з авіаційної безпеки для 
підтримки впровадження Зближення 
систем сертифікації 

1,0 02/2017 
– 
02/2020 

Триває 

3 Регіональний проект, грант 
Європейської агенції з авіаційної 
безпеки 

5,0 12/2015– 
01/2020 

Триває 

4 Підтримка Державної авіаційної 
служби України у посиленні 
спроможностей у сфері управління 
повітряними операціями та 
ліцензування льотного екіпажу 

2,5 3 роки Триває 

ВСЬОГО 10,1   

Таблиця 3. Чинні фінансовані Євросоюзом проекти в авіаційній галузі

Джерело: складено автором за [6].

 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Транспорт, всього 7566,1 5274,5 4531,2 9070,4 16781,1 23801,9 32731,6 
Наземний та 
трубопровідний 
транспорт 

6770,7 4601,4 3916,2 8120,1 15931,1 22245,7 31005,7 

Водний транспорт 178,5 132,6 204,8 302,5 233,9 253,7 198,2 
Авіаційний 
транспорт 616,9 540,5 410,2 647,8 616,1 1302,5 1527,7 

Таблиця 4. Капітальні інвестиції підприємств транспорту за 2010—2018 року, у фактичних цінах, млн грн

Джерело: [8].
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обхідність у залученні кредитних коштів та інвестицій
вітчизняними авіакомпаніями у придбання нових сучас$
них повітряних суден, розроблення державних програм
щодо спрощення процедури такого інвестування та
пільгового кредитування авіакомпаній для оновлення їх
авіапарків. Також одним з ефективних варіантів онов$
лення літаків є використання лізингу. Що стосується
розвитку власного літакобудування, то натепер воно
більше спрямоване на розвиток державної авіації, а для
цивільної авіації вітчизняні літаки використовуються
переважно для перевезень вантажів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ЦЬОМУ НАПРЯМІ
Прискорення темпів НТП та розвиток світової еко$

номіки активізують питання щодо прискорення швид$
кості та підвищення якості сполучення між суб'єктами
господарювання в усьому світі. Тому розвиток транспор$
тної інфраструктури є важливою складовою формуван$
ня глобальної конкурентоспроможності країни. Ключо$
вою перевагою авіаційного транспорту у порівнянні з
іншими видами є його швидкість. Проте потенціал авіац$
ійної галузі України поки що використовується не в по$
вному обсязі внаслідок недостатньої розвиненості авіа$
ційної інфраструктури, застарілого авіатранспортного
парку тощо. Отже, авіаційна галузь, як і інші елементи
транспортної інфраструктури України, потребує модер$
нізації та істотного оновлення. Джерелами фінансуван$
ня такої модернізації можуть бути: кошти державного
та місцевих бюджетів, спеціалізовані фонди, кошти
міжнародних кредитно$фінансових установ та органі$
зацій, кошти авіакомпаній та приватних інвесторів. По$
дальші напрями дослідження можуть стосуватись особ$
ливостей фінансування тих напрямів модернізації авіац$
ійної галузі, які не були раніше розглянуті, зокрема за$
лучення фінансування у виробництво повітряних суден
вітчизняними підприємствами самостійно або у парт$
нерстві з зарубіжними компаніями та дослідження
найбільш ефективних форм такого партнерства.
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 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Літаки і вертольоти, 
од 954 659 395 269 222 196 208 200 205 

Таблиця 5. Рухомий склад авіаційної галузі

Джерело: [8].

Таблиця 6. Авіапарк вітчизняних авіакомпаній

Джерело: складено автором на основі [9].

№ Назва авіакомпанії 
Кількість 
літаків, 
шт. 

Середній вік 
літаків, 
років 

1 Міжнародні авіалінії 
України 

46 13 

2 Скайап 8 11 
3 Роза вітрів 16 17 
4 Атласджет Україна 2 18,5 
5 Браво 4 28 
6 АзурЕйр 6 21 
7 Мотор Січ 11 41 
8 ЯнЕйр 6 28 
9 Буковина 2 29,5 
10 Урга 12 32 
11 Джоніка 3 23 
12 Дрім Вінд 2 28,5 
13 Скайавіатранс 2 19 
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НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

В статье разъяснена сущность инфраструктуры, и различные научноXтеоретические подходы к ее опреX

делению разных исследователей. Проведен анализ адекватности понятия "инфраструктура". Автор обоX

сновал роль инфраструктуры в социальноXэкономическом развитии экономики. В статье проанализироX

ван состав производственной инфраструктуры предприятия в современных условиях и раскрыта совреX

менная роль инфраструктуры в пространственном развитии территорий страны.

В настоящее время ассортимент инфраструктурных услуг связан с разнообразием потребностей, цеX

лей и задач общества. Удовлетворение этих потребностей, выполнение целей и задач связаны с деятельX

ностью инфраструктуры.

 На сегодняшний день инфраструктура, и в особенности, производственная инфраструктура имеет

двойственную сущность. ВоXпервых, деятельность инфраструктуры направлена на обеспечение нормальX

ного функционирования процесса материального производства. ВоXвторых, она служит обеспечению

нормальной жизнедеятельности человека, воспроизводству в национальной экономике трудовых ресурX

сов. Таким образом, для роста динамики развития инфраструктуры в национальной экономике необхоX

димо решить проблему анализа ее составных элементов и задач, которые они будут решать. Особенность

производственной инфраструктуры заключается в том, что она не производит конкретного продукта,

который был бы осязаем, а создает условия для общественного производства, его нормального функциX

онирования и развития.

Она состоит из определенных элементов, сущность которых, характер их взаимодействия между соX

бой зависят от их целей, которые определяются интересами всей национальной экономики, ее потребноX

стями. Цели имеют тенденцию к изменению и обособлению от производственной сферы.

 Несмотря на настоятельную необходимость активизации роли социальноXэкономической инфраX

структуры в развитии национальной экономики, комплексных разработок в этой области проводится

недостаточно. Изучались в основном отдельные аспекты этой проблемы и вносились предложения по

активизации различных сторон потенциала инфраструктурных проектов и предприятий государственX

ного сектора. Не было попыток рассмотреть проблему в целом с выработкой принципиальных подходов

к ее решению, и главным образом в вопросах государственноXчастного партнерства в данной области.

Проблема же заключается, прежде всего, в определении особенностей развития социальноXэкономиX

ческой инфраструктуры национальной экономики в условиях развития диверсифицированной эконоX

мики Азербайджана.

The article explains the essence of infrastructure, and various scientific and theoretical approaches to its

definition by different researchers. The analysis of the adequacy of the concept of "infrastructure". The author

substantiated the role of infrastructure in the socioXeconomic development of the economy. The article analyzes
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Актуальность проведения исследований, связанных

с вопросами инфраструктуры в современной экономи$
ческой теории все еще остается неизменной. Впервые

the composition of the production infrastructure of the enterprise in modern conditions and discloses the modern

role of infrastructure in the spatial development of the country's territories.

Currently, the range of infrastructure services is associated with a variety of needs, goals and objectives of

society. Meeting these needs, fulfilling goals and objectives associated with the activities of the infrastructure.

 Today, infrastructure, and in particular production infrastructure, has a dual essence. Firstly, the

infrastructure is aimed at ensuring the normal functioning of the material production process. Secondly, it serves

to ensure the normal functioning of man, the reproduction of labor resources in the national economy. Thus, in

order to increase the dynamics of the development of infrastructure in the national economy, it is necessary to

solve the problem of analyzing its constituent elements and the tasks that they will solve. A feature of the

production infrastructure is that it does not produce a specific product that would be tangible, but creates the

conditions for social production, its normal functioning and development.

It consists of certain elements, the essence of which, the nature of their interaction among themselves depend

on their goals, which are determined by the interests of the entire national economy, its needs. Goals tend to

change and separate from the production sphere.

 Despite the urgent need to enhance the role of socioXeconomic infrastructure in the development of the

national economy, comprehensive development in this area is not enough. Basically, certain aspects of this

problem were studied, and proposals are being made to activate various aspects of the potential of infrastructure

projects and public sector enterprises. There were no attempts to consider the problem as a whole with the

development of fundamental approaches to its solution, and mainly in matters of publicXprivate partnership in

this area.

The problem is, first of all, in determining the features of the development of the socioXeconomic infrastructure

of the national economy in the context of the development of a diversified economy in Azerbaijan.

У статті роз'яснено сутність інфраструктури та різні науковоXтеоретичні підходи до її визначення

різних дослідників. Проведено аналіз адекватності поняття "інфраструктура". Автор обгрунтував роль

інфраструктури в соціальноXекономічному розвитку економіки. У статті проаналізовано склад виробниX

чої інфраструктури підприємства в сучасних умовах та розкрито сучасну роль інфраструктури в простоX

ровому розвитку територій країни.

Нині асортимент інфраструктурних послуг пов'язаний з різноманітністю потреб, цілей і завдань сусX

пільства. Задоволення цих потреб, виконання цілей і завдань пов'язані з діяльністю інфраструктури.

 На сьогодні інфраструктура, і особливо, виробнича інфраструктура має двоїсту сутність. ПоXперше,

діяльність інфраструктури спрямовано на забезпечення нормального функціонування процесу матеріX

ального виробництва. ПоXдруге, вона слугує забезпеченню нормальної життєдіяльності людини, відтвоX

рення в національній економіці трудових ресурсів. Таким чином, для зростання динаміки розвитку інфраX

структури в національній економіці необхідно вирішити проблему аналізу її складових елементів і завX

дань, які вони будуть вирішувати. Особливість виробничої інфраструктури полягає в тому, що вона не

виробляє конкретного продукту, який було б помітно, а створює умови для суспільного виробництва,

його нормального функціонування і розвитку.

Вона складається з певних елементів, сутність яких, характер їх взаємодії між собою залежать від

їхніх цілей, які визначаються інтересами всієї національної економіки, її потребами. Цілі мають тенденX

цію до зміни і відокремлення від виробничої сфери.

 Незважаючи на нагальну необхідність активізації ролі соціальноXекономічної інфраструктури в розX

витку національної економіки, комплексних розробок у цій області проводиться недостатньо. ВивчалиX

ся в основному окремі аспекти цієї проблеми і вносилися пропозиції щодо активізації різних сторін поX

тенціалу інфраструктурних проектів і підприємств державного сектора. Не було спроб розглянути проX

блему загалом з виробленням принципових підходів до її вирішення, і головним чином у питаннях дерX

жавноXприватного партнерства в цій області.

Проблема ж полягає, передусім, у визначенні особливостей розвитку соціальноXекономічної інфрасX

труктури національної економіки в умовах розвитку диверсифікованої економіки Азербайджану.

Ключевые слова: инфраструктура, функции инфраструктуры, производство, экономическое развитие,
отрасли, услуги.

Key words: infrastructure, infrastructure functions, production, economic development, industries, services.
Ключові слова: інфраструктура, функції інфраструктури, виробництво, економічний розвиток, галузі,

послуги.

понятие "инфраструктура" использовалось в буржуаз$
ной "политической экономии" в конце 40$х годов ХХ в.
Прогресс экономики Азербайджана требует коренной
перестройки национальной экономики страны, перехо$
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да от принципов функционирования "ресурсной" эко$
номики к становлению и развитию инновационной эко$
номики. Инновационное производство не может обой$
тись без соответствующей инфраструктуры, способ$
ствующей его нормальному функционированию и выс$
тупающей тем самым одним из важнейших элементов
современной экономики.

Для успешного выполнения своей функции данная
инфраструктура должна быть способной решать мно$
гоцелевые задачи диверсифицированного экономичес$
кого развития, и что в настоящее время являяется од$
ной из приоритетных задач правительства Азербайд$
жанской республики.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

В работах Гончарова В.Н. "Эффективность произ$
водственной инфраструктуры предприятия", а также
Джабиева Р.М. "Рыночная инфраструктура и особенно$
сти ее формирования", Велиева Т.С. "Инфраструктура:
сущность, классификация и значение", где были широ$
ко анализированы и получены эффективные результа$
ты по анализу эффективности инфраструктуры эконо$
мики.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Проанализировать особенности организации инф$

раструктуры национальной экономики Азербайджана
в современных условиях и подготовить рекомендации
для дальнейшего совершенствования этого процесса с
учетом актуальных задач.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО
МАТЕРИАЛА

Инфраструктура является важным элементом цело$
стности всей экономической системы. Вместе с тем ин$
фраструктура — важная составляющая общей струк$
туры экономической жизни, которая содержит в себе
такую особенность, как выполнение вспомогательных
функций, способствующих нормализации хозяйствен$
ной деятельности в экономике страны.

В современную эпоху место и роль инфраструкту$
ры приобрело новое содержание. С повышением уров$
ня социализации производства повышается и роль ин$
фраструктуры. Углубление связей между производи$
телями, постепенное объединение производств в еди$
ный процесс организацию производственного процес$
са без инфраструктурного комплекса делают невоз$
можной.

С развитием научной мысли все больше и больше
признается зависимость уровня производительности
производства от уровня развития инфраструктуры. В то
же время уровень развития инфраструктуры оказыва$
ет серьезное влияние на уровень развития всей страны
и ее отдельных регионов. Уровень развития инфра$
структуры влияет также на государственную политику
и настроения в обществе.

Высокоразвитая инфраструктура выступает не
только важным условием обеспечения в стране произ$
водственного процесса.

Инфраструктура все больше интегрируется обще$
хозяйственный комплекс, становится важным фактором
его интенсификации и повышения его эффективности
и тем самым формируется инвестиционная привлека$

тельность экономики, увеличивается вероятность эко$
номического роста и повышения уровня социального
благополучия населения.

Согласно вышесказанному можно заключить, что
развитие инфраструктуры является одним из важных
факторов, обеспечивающих устойчивость и продолжи$
тельность экономики страны и экономического и соци$
ального развития отдельных регионов, и влияет на уве$
личение ее привлекательности, на повышение эффек$
тивности производства и благосостояния и уровня жиз$
ни населения страны.

Содержание и основные функции понятия "инфра$
структура" И.Ф.Чернявский справедливо отмечал, что
совокупность специализированных производств и видов
деятельности, функции которых заключаются в предо$
ставлении основным отраслям услуг производственно$
го и социального назначения с целью получения ими
более высоких результатов [4].

Отраслевая инфраструктура до и после производ$
ственных процессов обеспечивается обращением мате$
риальных ценностей и результатами трудовой деятель$
ности: обращением средств производства и готовой про$
дукцией, а также осуществляется их обмен.

В содержание классического и общепринятого по$
нятия воспроизводственного процесса входят нижесле$
дующие элементы: трудовые ресурсы, финансово$кре$
дитные ресурсы, основные фонды и прочие производ$
ственные ресурсы, научные знания, информация, мате$
риальные, бытовые, социальные, экологические услу$
ги.

В целом процесс производства продукции в матери$
ально$вещественной форме обеспечивает базовые от$
расли материального производства (промышленность,
сельское хозяйство, строительство).

Процесс обращения продукции обеспечивается по$
средством инфраструктурных отраслей, однако при
этом резкие отличия между различными видами инф$
раструктуры немного устраняются.

Зависимость уровня социального развития от эф$
фективной деятельности экономической системы дает
основание полагать, что неправильно относить какой$
либо элемент инфраструктуры к определенной, конк$
ретной сфере общества. С развитием экономики стра$
ны состав инфраструктуры по отраслям меняется. Од$
нако такое изменение связано также с научно$техни$
ческим прогрессом, с эволюционными изменениями в
общественном производстве. Здесь речь идет об изме$
нении удельного веса ее отраслей, появлении новых от$
раслей. Подобная эволюция проявляется больше все$
го на протяжении последних десятилетий. Созданы но$
вые отрасли — услуги управленческого консультиро$
вания, информационные услуги, маркетинговые услу$
ги, инжиниринг, лизинг, предложение рабочей силы на
определенный период времени и другие аналогичные
услуги.

Таким образом, считаем, что экономическая инф$
раструктура оказывает влияние на развитие субъектов
экономической системы и в контексте реализации цели
развития регионов обеспечивает согласование их инте$
ресов.

Для нормального функционирования рыночной эко$
номики необходимо рациональное использование всех
без исключения ресурсных запасов, обеспечивающих
нормальную деятельность отраслей инфраструктуры.
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Рис. 1. Оказание инфраструктурных услуг

Источник: рисунок составлен автором.
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Запасы производственной инфраструктуры должны
быть на уровне примерно 30—35%. В противном случае
нарушается взаимодействие субъектов воспроизвод$
ства, затрудняется выполнение хозяйственных догово$
ров.

Услуги производственной инфраструктуры имеют
стоимость, так как для их реализации требуются ресур$
сы и потребительская стоимость, здесь речь идет о спо$
собности удовлетворения основного производства.

Для оказания инфраструктурных услуг ресурсы ис$
пользуются в ограниченном количестве, сам по себе этот
вид услуг редкий и он не достаточен для удовлетворе$
ния неограниченных потребностей всех хозяйственных
субъектов.

Все эти особенности производственных услуг гово$
рят об их полезности, уникальности и ресурсоёмкости.
Схематично эти особенности даны в нижеприведенном
рисунке 1.

Производственная инфраструктура участвует в зат$
ратах и полезности основного производства, а это в
конечном счете в рыночных условиях влияет на сто$
имость основного товара и потребительскую стоимость,
при условии, что отсутствуют другие аналогичные воз$
действия на полезность и затраты.

В целом, инфраструктура является важным эле$
ментом целостности всей экономической системы.
Вместе с тем инфраструктура — важная составляю$
щая общей структуры экономической жизни, которая
содержит в себе такую особенность, как выполнение
вспомогательных функций, способствующих норма$
лизации хозяйственной деятельности в экономике
страны.

В современную эпоху место и роль инфраструкту$
ры приобрело новое содержание. С повышением уров$
ня социализации производства повышается и роль ин$
фраструктуры. Углубление связей между производите$
лями, постепенное объединение производств в единый
процесс производства не возможны без инфраструктур$
ного комплекса.

Особенности и роль производственной инфраструк$
туры в диверсификации национальной экономики.

В формировании и развитии национальной эконо$
мики велика роль производственной инфраструктуры.
Результаты деятельности предприятий зависят от их
бесперебойного снабжения материалами, продукцией,
инструментами, энергией, топливом, оборудованием, а
также от деятельности ряда вспомогательных и обслу$
живающих хозяйств. Все вышеперечисленное в совокуп$
ности формирует производственную инфраструктуру и
вместе с тем участки технического обслуживания про$
изводства [1, с. 173].

В состав технического обслуживания производства
входит функция обеспечения производства технически$
ми средствами и движение орудий и средств труда в про$
цессе производства продукции. Выполняя эти функции,
производственная инфраструктура реализует достиже$
ние основной цели — абсолютизация прибыли и под$
держание ритма основного производства.

Производственная инфраструктура предприятия
включает нижеследующие хозяйства: ремонтное, энер$

гетическое, инструментальное, транспортное, снабжен$
ческое, сбытовое и складское хозяйства. Состав и мас$
штабы этих подразделений предприятий определяется
особенностями, типом, объемом основного производ$
ства, его производственными связями с внутренней и
внешней средой.

Инструментальные цехи и службы должны обеспе$
чить основное производство инструментами и иными
средствами с минимальными затратами. Здесь одним из
важных условий является высокий уровень качества.

От выполнения этим подразделением своих обязан$
ностей зависит применение новых и передовых техно$
логий, механизация трудоёмких участков, а также по$
вышение качества изделий и снижение их себестоимос$
ти.

Транспортные, снабженческие и складские цехи и
службы предприятия должны организовывать своев$
ременную заготовку, хранение и движение в производ$
стве материальных ресурсов. Экономное и рациональ$
ное использование материальных ресурсов зависит от
ритмического протекания производственного процес$
са в ходе работы этих служб в соответствии с графи$
ком.

Ремонтные цехи и службы должны обеспечивать ра$
бочее состояние технологического оборудования. А для
этого в этих цехах постоянно должны производиться
ремонт и модернизация оборудования.

От этой службы зависят срок службы оборудова$
ния, размер потерь от простоев, общие показатели эф$
фективности деятельности предприятия.

Энергетические цехи и службы должны снабжать
предприятия новыми видами энергии, организовывать
рациональное использование энергии. От деятельнос$
ти этих цехов зависит энергоёмкость трудовой деятель$
ности, развитие прогрессивных технологических про$
цессов, в которых используется энергия.

Состав производственной инфраструктуры отражен
в таблице 1.

Деятельность всех вышеуказанных цехов и служб
обеспечивает нормальное функционирование основно$
го производства, однако при этом они не участвуют в
создании и производстве продукции предприятия.

Велика роль инфраструктуры в социально$экономи$
ческом развитии экономики, создании условий для жиз$
недеятельности людей, поддержании экономического
равновесия, охране, воспроизводстве и развитии куль$
турного наследия. Все эти компоненты, конечно же,
привлекают внимание как совокупность, комплекс не$
обходимых условий для социально$экономического и
экологического развития страны.

 Роль инфраструктуры в пространственном разви$
тии территории — это роль "организатора" социально$
экономического пространства, которая проявляется в
изменениях отдельных аспектов территориальной орга$
низации регионов и их компонентов — населения, хо$
зяйства, природопользования и культуры.

Социально$экономические и пространственные
функции инфраструктуры находятся друг с другом в
тесной взаимосвязи и формируют целостную систему.
Все это означает, что каждый действующий объект ин$

Таблица 1. Состав производственной инфраструктуры предприятия

Источник: [2, с. 10].
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фраструктуры выполняет различные социально$эконо$
мические и пространственные функции и тем самым вы$
зывает изменения в территориальном развитии страны.

Таким образом, на наш взгляд, инфраструктура —
это интегральное понятие, которое объединяет в себе
многочисленные сферы и виды деятельности, каждый
из которых, выполняя ту или иную функцию, удовлет$
воряет тот или иной спрос общества на инфраструктур$
ные услуги.

Ассортимент инфраструктурных услуг связан с раз$
нообразием потребностей, целей и задач общества.
Удовлетворение этих потребностей, выполнение целей
и задач связаны с деятельностью инфраструктуры.

Инфраструктура как самостоятельная отрасль на$
циональной экономики прошла нижеследующие этапы
развития:

1. Отделение ремесла от сельского хозяйства спо$
собствовало росту и развитию городов, специализации
труда.

2. Одновременно превращение сельского хозяйства,
ремесла и торговли в самостоятельные сферы деятель$
ности привело к появлению специфических отраслей
национальной экономики. В результате значительно
возросла роль инфраструктуры.

3. Особо можно отметить нижеследующие виды
инфраструктуры национальной экономики:

Производственная инфраструктура как совокуп$
ность элементов национальной экономики, основной
функцией является обеспечение нормального функци$
онирования производственного процесса. Например,
грузоперевозки, морская перевозка тяжеловесных гру$
зов и пр.

Производственная инфраструктура имеет двой$
ственную сущность. Во$первых, деятельность производ$
ственной инфраструктуры направлена на обеспечение
нормального функционирования процесса материаль$
ного производства. Во$вторых, она служит обеспечению
нормальной жизнедеятельности человека, воспроиз$
водству в национальной экономике трудовых ресурсов.

1. Социальная инфраструктура как совокупность
ряда элементов национальной экономики, служит обес$
печению нормальной жизнедеятельности населения и в
частности человека. В современную эпоху роль соци$
альной инфраструктуры в национальной экономике не$
уклонно растет. Основной ее задачей является обеспе$
чение население качественным уровнем и условиями
жизни. Влияние социальной инфраструктуры в нацио$
нальной экономике проявляется в воспроизводстве тру$
довых ресурсов, основанном на ресурсной экономике.

2.  Рыночная инфраструктура как совокупность эле$
ментов национальной экономики, служит обеспечению
нормального функционирования и развитию рынка.
Рыночная инфраструктура включает различные органи$
зации и предприятия, деятельность которых связана с
разными отраслями экономики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования показали, что в дивер$

сифицированной экономике анализ эндогенных основ
развития инфраструктуры и в частности производ$
ственной инфраструктуры базируется на нижеуказан$
ных оценочных параметрах: размер инвестиционных
вложений собственных средств; соотношение инвести$
ционных вложений собственных средств и вложений,
привлеченных со стороны; соотношение банковских
кредитов и инвестиций, вложенных из прибыли пред$
приятий; соотношение инвестиционных вложений соб$
ственных средств и вложений из регионального бюд$
жета и пр.

Для анализа экзогенных источников перспективно$
го развития производственной инфраструктуры требу$
ется исследование внешних источников инвестиций, год$
ных для успешного осуществления инвестиционного
процесса.

По той же логике комплексно оцениваются пара$
метры источников инвестиций, служащих развитию
производственной инфраструктуры в стране.

В научных исследованиях изучен опыт в сфере реа$
лизации организационно$экономических мер, способ$
ствующих развитию производственной инфраструкту$
ры национальной экономики зарубежных стран [5; 6].

Следует отметить, что основу исследований состав$
ляет ретроспективный анализ, в ходе которого изуче$
ны тенденции, способствовавшие современным инсти$
туциональным изменениям. В результате его реализа$
ции был рассмотрен ряд форм организационно$эконо$
мических мер, содействующих развитию производ$
ственной инфраструктуры. В качестве форм организа$
ционно$экономических мер, приемлемых для азербай$
джанских реалий, можно выделить нижеследующее:

— бизнес$инкубаторы;
— инвестиционные центры;
— центр микрофинансирования;
— научно$образовательные фонды;
— региональные фонды;
— технопарки;
— научно$инновационные центры;
— проектно$конструкторские бюро и т.п.
Таким образом, в Азербайджане более эффектив$

ное и диверсифицированное развитие национальной
экономики зависит от реализации различных проектов,
служащих существенному развитию производственной
инфраструктуры.

Финансирование этих проектов может осуществлять$
ся как за счет средств внутренних, так и внешних (меж$
дународных) финансовых и инвестиционных центров.
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У статті проведено дослідження економікоXправових основ розвитку сільськогосподарської кооперації в

Україні. У ході дослідження зазначено, що серед багатьох факторів розвитку сільськогосподарської сфери,

особливо важливу роль відіграє кооперація. Кооперативи є інструментом об'єднання малими виробниками

сільськогосподарської продукції власних ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках продукції, поX

слуг і засобів виробництва.

Встановлено, що сільськогосподарські кооперативи ще не вичерпали свій потенціал і мають перспективи

для зростання. Проаналізовано стан та тенденції розвитку кооперативних об'єднань в Україні та деяких євроX

пейських країнах. Визначено основні тенденції розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні. ЗазначеX

но, що одним з ключових факторів, які гальмують розвиток сільськогосподарської кооперації, є недосконалість

чинного законодавства, яким регулюється діяльність кооперативів, та його розпорошеність.

Досліджено нормативноXзаконодавчі аспекти діяльності сільськогосподарської кооперації в Україні. ПроX

аналізовано та визначено шляхи подальшого розвитку сільськогосподарської кооперації на основі державної

підтримки.

У підсумку зазначено, що одним з основних напрямів розвитку сільського господарства України є підтримX
ка кооперативних утворень шляхом створення сприятливих економічних та правових умов для започаткуX

вання та організації діяльності, зокрема державної підтримки формування та поліпшення матеріальноXтехніX

чної бази кооперативних формувань.

One of the main components of the Ukrainian economy is agriculture. Its effectiveness affects the socioXeconomic

development of the regions and the country in general. Among many factors in the development of the agricultural

sector cooperation plays a particularly important role.

Cooperatives are the tool for bringing together small producers of agricultural products on their own resources

and implementing common strategies in the markets for products, services and means of production.

Domestic and international experience demonstrates the ability of cooperatives to increase productivity, financial

stability of the enterprise, as well as the ability to reduce transaction costs. Thus, in particular, agricultural cooperation

affects positively on the updating and modernization of the material and technical base of the agricultural sector,

allows to increase employment, promote the development of rural territories, etc. Currently both, large business entities

and small businesses are involved in the cooperative movement, which makes it possible to increase their competitive

position.

Circumstances that are pointed out determine the necessity of deeper scientific and practical exploration of the

principles and circumstances of the formation and development of agricultural cooperatives, indicate the relevance

and form the purpose of the study.

The economic and legal foundations of agricultural cooperation in Ukraine are investigated in the article. During

the research it was stated that among many factors of agricultural development cooperation plays a specifically

important role. Cooperatives are a tool for association small producers of agricultural products on their own resources

and implementing common strategies in the markets for products, services and means of production. It is established

that agricultural cooperatives have not yet exhausted their potential and have prospects for growth.

The condition and tendencies of development of cooperative associations in Ukraine and some European countries

are analyzed. The basic tendencies of development of agricultural cooperation in Ukraine are determined.

It is pointed out that one of the key factors that intrude the development of agricultural cooperatives is the

imperfection of the current legislation that regulate the activities of cooperatives and its proliferation.

The regulatory and legislative aspects of the activity of agricultural cooperatives in Ukraine are investigated.

Ways of further development of agricultural cooperation based on state support are analyzed and identified.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з основних складових економіки України є

сільське господарство. Його ефективність впливає на
соціально$економічний розвиток як регіонів, так і краї$
ни загалом. Серед багатьох чинників стабільного зрос$
тання аграрного комплексу особливо важливою є
сільськогосподарська кооперація.

У період радянської влади існували споживчі коо$
перативи, які були сполучною ланкою між державою і
приватним сектором, гарантуючи збут виробленої на$
селенням сільськогосподарської продукції. Однак під
час переходу до ринкової економіки, наявні зв'язки було
зруйновано. Нині, хоч і з великими труднощами, але ко$
операція на селі відроджується.

Вітчизняний і світовий досвід демонструє здатність ко$
операції підвищувати продуктивність праці, фінансову
стабільність підприємства, а також знижувати трансакційні
витрати. Так, зокрема сільськогосподарська кооперація
сприятливо впливає на оновлення і модернізацію матеріаль$
но$технічної бази сфери АПК, дає змогу збільшити зай$
нятість, сприяє розвитку сільських територій тощо. До ко$
оперативного руху залучені не тільки великі господарюючі
суб'єкти, а й дрібні форми господарювання, що дає мож$
ливість підвищити їх конкурентні позиції.

Зазначені обставини визначають необхідність про$
ведення більш глибоких науково$практичних розвідок
щодо принципів та обставин становлення і розвитку
сільськогосподарської кооперації, вказують на актуаль$
ність та формують мету дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У науковій літературі багато уваги приділяється дос$

лідженню сучасних теоретичних та практичних проблем
кооперації. Свої праці щодо вирішення проблемних пи$
тань з організації та діяльності кооперативів присвяти$
ли Клокар О.О. [7], Лузан Ю.Я. [10], Малік М.Й. [10],
Мосійчук Н.O. [6], Романюк І.А. [8], Фінашина Г.В. [9]
та інші. Однак питання щодо детального наукового об$
грунтування щодо економічних та правових засад коо$
перації та реалізації практичних ідей з її становлення
та розвитку в Україні, наразі, залишаються малодо$
слідженими.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження економіко$правових

засад розвитку сільськогосподарської кооперації в Ук$
раїні.

Методична основа дослідження складається з ана$
лізу статистичних даних і економічної інформації, ме$
тодів графічної інтерпретації інформації. Теоретична
основа дослідження складається з: нормативно$право$
вих актів, що регламентують діяльність сільськогоспо$
дарської кооперації; програм розвитку сільськогоспо$
дарської кооперації; наукових праць вітчизняних вче$
них в галузі кооперації; даних Міністерства аграрної
політики та продовольства України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед багатьох факторів розвитку сільськогоспо$
дарської сфери, особливо важливу роль відіграє коо$
перація. Кооперативи є інструментом об'єднання мали$
ми виробниками сільськогосподарської продукції влас$
них ресурсів і здійснення спільних стратегій на ринках
продукції, послуг і засобів виробництва.

Ключові слова: кооператив, сільськогосподарська кооперація, держава, розвиток, стратегія, економіко�
правове забезпечення.

Key words: cooperative, agricultural cooperation, state, development, strategy, economic and legal support.

Згідно із законодавством України кооперативом
визнається юридична особа, утворена фізичними та
(або) юридичними особами, які добровільно об'єднали$
ся на основі членства для ведення спільної господарсь$
кої та іншої діяльності з метою задоволення своїх еко$
номічних, соціальних та інших потреб на засадах само$
врядування. Кооператив є первинною ланкою системи
кооперації і створюється внаслідок об'єднання фізич$
них та (або) юридичних осіб на основі членства для
спільної господарської та іншої діяльності з метою по$
ліпшення свого економічного стану [1].

Згідно з Законом України "Про сільськогосподарсь$
ку кооперацію" "сільськогосподарська кооперація — си$
стема, що складається з сільськогосподарських вироб$
ничих і сільськогосподарських споживчих кооперативів
та їх спілок" [2].

Перевагами кооперації є те, що члени сучасного
кооперативу володіють загальним капіталом, довіряють
кооперативу свій урожай, покладають на нього місію
розвитку, організацію маркетингу щодо збуту своєї про$
дукції. Водночас на мікрорівні кожний учасник збері$
гає можливість самостійно ухвалювати рішення з ура$
хуванням специфіки своєї земельної ділянки та агро$
культури, чого не може дозволити собі повною мірою
аграрне утворення.

Нині сільськогосподарські кооперативи малому аг$
рарному бізнесу України надають близько 1% всіх по$
слуг, інші зосереджені в приватному бізнесі [3].

У зарубіжних країнах кооперація по окремих галу$
зях досягає 50%. У Скандинавії в сфері збуту м'яса і мо$
лока, виробленого місцевими тваринниками, вона охоп$
лює 100% цього ринку. Через систему кооперативів реа$
лізується понад 50% продукції молочарства в Бельгії,
Великобританії, Польщі, а у Нідерландах, Австрії та
Данії ця частка сягає 95%. Практично 90% молокоза$
водів у країнах ЄС та Північної Америки є кооператив$
ними. Через свої кооперативи фермери продають понад
60% оливкової олії в Іспанії та Греції, 69% м'яса у
Фінляндії, 72% фруктів та овочів у Бельгії, 95% виро$
щених квітів у Нідерландах, понад 50% зерна у Франції
та Австрії зберігається на кооперативних елеваторах,
що належать не посередникам, а безпосередньо това$
ровиробникам. У Франції близько 520 тис. працівників
зайнято у кооперативах, і їх річний товарообіг стано$
вить у середньому 77—80 млрд євро, а на збут припадає
близько 60% сільгосппродукції. Переробно$збутову
діяльність там ведуть 3500 сільськогосподарських коо$
перативів. За рахунок переробних кооперативів у
Франції покривається 40—45% загального обсягу про$
дукції. Загалом у світі до кооперації долучено майже
1 млрд людей — фактично це кожний сьомий мешканець
планети. Кооперативи активно розвиваються у понад
100 країнах і забезпечують 100 млн робочих місць [4].

За даними Міністерства аграрної політики та
продовольства України, на кінець 2017 р. налічувалося
1126 кооперативів. Однак працюють з них трохи більше
половини — 610, інші існують лише на папері. Найбіль$
ше працюючих кооперативів налічується в Івано$
Франківській (72), Черкаській (67), Київській (58), Хер$
сонській (46) та Тернопільській (31) областях. Лідера$
ми за часткою непрацюючих, але заявлених у докумен$
тах кооперативів стали Рівненська (27 проти 38, відпо$
відно), Сумська (33 проти 47), а також Вінницька і За$
карпатська області, в яких не діють по 67% зареєстро$
ваних кооперативів. Якщо говорити про спеціалізацію,

As a result it is stated that one of the main directions of development of Ukrainian agriculture is the support of

cooperative formations by creating favorable economic and legal conditions for starting and organizing activities, in

particular, state support for the formation and improvement of material and technical base of cooperative formations.
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Рис. 1. Частка грантової підтримки на розвиток
матеріально&технічної бази сільськогосподарських

кооперативів

Джерело: побудовано за даними [12].

то найпоширеніші в Україні типи кооперативних об'єд$
нань в агросекторі — багатофункціональні. Їх понад
половина від загальної кількості [5].

Станом на 1 січня 2018 року сільськогосподарських
виробничих кооперативів налічувалося 993 одиниці.
Сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
зареєстровано лише 1097 одиниць, при чому, із їх за$
гальної кількості здійснюють господарську діяльність
лише 589 одиниць (молочарських — 151, з обробітку
землі та збирання врожаю — 152, м'ясні — 34, плодо$
овочеві — 76, зернові — 35 та з надання інших послуг —
141. З них переробні — 25, заготівельно$збутові — 149,
постачальницькі — 16, з надання інших послуг — 101 та
багатофункціональні — 298.). Цими кооперативами
об'єднано 24,8 тис. осіб, створено на селі 1636 постійних
робочих місць, які утримують 21758 голів ВРХ, з яких:
16953 голови корів та 4188 — голів свиней, реалізовано
48,7 тис. тонн молока, 2,8 тис. тонн зерна, 0,2 тис. тонн
м'яса, 3,2 тис. тонн плодоовочевої продукції, сплачено
податків та зборів на суму 13981,6 тис. грн [5].

Отже, сільськогосподарські кооперативи різного
роду діяльності (виробничі, обслуговуючі, споживчі) ще
не вичерпали свій потенціал і мають перспективи для
зростання при дотриманні кооперативних принципів.
Але, на нашу думку, сьогодні в основному необхідно
розвивати споживчу кооперацію.

Також, провівши власні дослідження та аналіз ста$
тистичних і науково$аналітичних джерел [3; 5—10], на
нашу думку, основними тенденціями розвитку сільсько$
господарської кооперації в Україні у перспективі будуть:

— продовження процесів концентрації і централі$
зації в кооперативному секторі аграрної сфери;

— упровадження в процес сільськогосподарського
виробництва інноваційних технологій;

— розвиток міждержавної кооперації;
— розширення діяльності сільськогосподарських

кооперативів, не пов'язаної з виробництвом продукції.
У 2009 р. було започатковано цільову державну про$

граму підтримки кооперації на селі, що у свою чергу
спричинило ріст кількості кооперативів одразу на 30%.
Програма так і не була реалізована через зміну уряду,
через що кількість кооперативів у 2010 р. скоротилась з
1419 до 1401. Фінансова підтримка кооперативів була
відновлена у 2011 р. Її обсяг у 2013 р. скоротився у
8,5 разів, що також спричинило хвилю закриття
сільськогосподарських кооперативів.

З 2015 р. набула чинності Постанова "Про затверд$
ження Державної цільової економічної програми
підтримки розвитку сільськогосподарських обслугову$
ючих кооперативів на період до 2015 року" [11]. Наразі
діє Постанова "Про скорочення кількості та укрупнен$
ня державних цільових програм", у якій прописано пра$
вила надання та розподілу грантів (у грошовому еквіва$
ленті) з державного бюджету місцевим та регіональним
бюджетам регіонів України на сприяння досягненню
цільових показників регіональних програм розвитку аг$
ропромислового комплексу [12]. Згідно з указаною
Постановою кошти з бюджетів регіонів України (місце$
вих бюджетів), джерелом фінансового забезпечення
яких є гранти, надаються за встановленими обмежен$
нями, що визначаються органом, уповноваженим вищим
виконавчим органом державної влади України сільсько$
господарському кооперативу на розвиток матеріально$
технічної бази в сумі, що не перевищує 7 млн грн, але не
більше 60% витрат (рис. 1). Водночас термін викорис$
тання коштів державної підтримки сільськогосподарсь$
ким кооперативом становить не більше 18 місяців з дати
її отримання [12].

Гранти наразі надаються регіональним або місцевим
бюджетам, регіональні програми яких було відібрано в
порядку, встановленому Міністерством аграрної полі$
тики та продовольства України.

Враховуючи колосальний потенціал сільськогоспо$
дарської кооперації в Україні, на жаль, так і не створе$

но належної бази статистичних даних про розвиток ко$
оперативів та їх вклад у національну економіку. Дер$
жавні цільові програми, спрямовані на забезпечення
розвитку аграрного сектору економіки не вирішують
проблем державної підтримки і сприяння процесам ко$
операції, удосконалення законодавчої бази з питань
податкових та інших пільг сільськогосподарським коо$
перативам.

На жаль, запроваджено у 2017 році нову систему
державної підтримки сільськогосподарських товарови$
робників (прямі бюджетні дотації та гранти) щонаймен$
ше є не комплексною та такою, яка не сприятиме роз$
витку малого та середнього виробника, розвитку
сільськогосподарської кооперації на селі.

В умовах формування єдиного європейського пра$
вового порядку в Україні вкрай важливим є виявлення
та усунення колізій і протиріч, що гальмують розвиток
коопераційних процесів на селі. Одним з ключових фак$
торів, які гальмують розвиток сільськогосподарської
кооперації, є недосконалість чинного законодавства,
яким регулюється діяльність кооперативів та його роз$
порошеність.

Доцільно здійснити системне узгодження вітчизня$
ного законодавства в контексті євроінтеграційного роз$
витку сільськогосподарської кооперації. Концептуаль$
ною основою перспективної модернізації податкового,
бюджетного, цивільного, господарського законодав$
ства має бути пріоритетне закріплення і збереження
кооперативних принципів та цінностей, визначених "Ре$
комендаціями про сприяння розвитку кооперативів"
Генеральної конференції Міжнародної організації
праці та підтримуваних Міжнародним Кооперативним
Альянсом. Зокрема положення основних актів законо$
давства в сфері сільськогосподарської кооперації, а
саме положення Цивільного та Господарського кодексів
України щодо кооперації, Закони України "Про коопе$
рацію" та "Про сільськогосподарську кооперацію" не
узгоджені між собою. Разом з тим, ведення бухгалтерсь$
кого обліку в сільськогосподарських кооперативах є
специфічними. Такі кооперативи ведуть бухгалтерський
облік у загальновстановленому порядку, як і інші юри$
дичні особи. Водночас спеціальним законодавством (За$
конами України "Про кооперацію" [1], "Про сільсько$
господарську кооперацію" [2], Цивільним кодексом
(статті 163—166) [13], Господарським кодексом (статті
93—111) [14] для них передбачено певну специфіку фор$
мування майна (фондів), розподілу доходу та ін.

Саме тому, враховуючи європейську практику, а
також Закон України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні", яким передбачено, що
Міністерства та інші центральні органи виконавчої вла$
ди, у межах своєї компетенції, відповідно до галузевих
особливостей розробляють на базі національних поло$
жень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні
рекомендації щодо їх застосування, виникає не$
обхідність розробки окремих правил ведення бухгал$
терського обліку в сільськогосподарських обслугову$
ючих кооперативах [15].

Також потребує унормування питання неприбутко$
вості сільськогосподарських обслуговуючих коопера$
тивів. Згідно із частиною 1 статті 86 Цивільного кодек$
су України кооперативи, крім виробничих, є непідприєм$
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ницькими товариствами (це поняття є більш ширшим,
ніж неприбутковість, адже неприбутковість — це лише
ознака, а непідприємницькі товариства де$юре є непри$
бутковими) [13].

Відповідно до Закону "Про сільськогосподарську
кооперацію" сільськогосподарські обслуговуючі коопе$
ративи здійснюють обслуговування своїх членів, не ма$
ючи на меті одержання прибутку, і є неприбутковими
організаціями. Сільськогосподарські обслуговуючі ко$
оперативи не є власниками продукції, виробленої її чле$
нами, власниками такої продукції є його члени (Стаття
9). Теж саме стосується і кооперативних об'єднань
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,
які є неприбутковими організаціями і провадять свою
господарську діяльність на тих самих умовах, що і
сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (Стат$
тя 10) [2].

Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи не
є підприємствами колективної власності і не здійсню$
ють господарську діяльність на засадах підприємницт$
ва. Згідно із частиною 2 статті 93 Господарського ко$
дексу України підприємствами колективної власності є
лише виробничі та споживчі кооперативи. Згідно із час$
тиною 2 статті 94 Господарського кодексу України для
здійснення господарської діяльності на засадах підприє$
мництва громадяни можуть утворювати виробничі коо$
перативи [14]. А тому сільськогосподарські обслугову$
ючі кооперативи підпадають під визначення статті 52
Господарського кодексу України як некомерційне гос$
подарювання.

Одночасно цією ж статтею зазначено, що житлово$
будівельні, дачні, садівницькі та гаражні кооперативи є
неприбутковими, тобто такими, які відповідають вимо$
гам неприбутковості, а сільськогосподарські обслуго$
вуючі кооперативи не були віднесені до таких.

Отже, новітніми змінами податкового законодав$
ства правовий режим неприбутковості сільськогоспо$
дарських обслуговуючих кооперативів остаточно легі$
тимізовано, але радикально обмежено, наслідком чого
є колізія щодо звуження цілей їх діяльності в статусі
неприбуткових організацій, визначених чинним Законом
України "Про сільськогосподарську кооперацію". Уне$
можливлення збільшення доходів членів такого коопе$
ративу шляхом заборони розподілу залишку фінансо$
вого результату його господарської діяльності у вигляді
відрахувань до фондів кооперативу, кооперативних ви$
плат його членам та нарахувань на паї членам коопера$
тиву протирічить змісту цього спеціального Закону,
положення якого було визнано визначальними для вста$
новлення правових, організаційних, економічних та
фінансових особливостей утворення і діяльності
сільськогосподарських кооперативів.

З метою комплексного узгодження між собою норм
чинного законодавства, якими регулюються питання
кооперації, а також розширення особливостей і умов
для розвитку сільськогосподарської кооперації в Ук$
раїні, нами підтримується пропозиція щодо подання
законопроекту "Про внесення змін до деяких законо$
давчих актів України щодо становлення і розвитку
сільськогосподарської кооперації та її державної під$
тримки" [16]. Завданнями цього проекту закону є: на$
дання комплексної державної підтримки сільськогос$
подарським обслуговуючим кооперативам, унормуван$
ня питання їх неприбутковості, вирішення проблем бух$
галтерського обліку в таких кооперативах. Завдяки
прийняттю даного Закону та внесенню поправок до Ци$
вільного, Господарського, Земельного кодексів Украї$
ни, а також до Законів України "Про кооперацію", "Про
сільськогосподарську кооперацію", "Про державну
підтримку сільського господарства України" буде роз$
роблено альтернативний підхід до вирішення питання
системного та комплексного узгодження між собою
норм чинного законодавства, якими регулюються пи$
тання кооперації.

Прийняття та реалізація поправок щодо "Про вне$
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо
становлення і розвитку сільськогосподарської коопе$
рації та її державної підтримки" [16] сприятиме:

— отриманню можливості сільськогосподарськими
обслуговуючими кооперативами отримувати в оренду
земельні ділянки державної і комунальної власності без
проведення аукціону для сінокосіння і випасання худо$
би;

— унормуванню питань пайових внесків, коопера$
тивних виплат та розподілу голосів у сільськогоспо$
дарських обслуговуючих кооперативах;

— законодавчому закріпленню можливості створен$
ня та функціонування кооперативних банків;

— наданню сільськогосподарським обслуговуючим
кооперативам, у разі виробничо$технологічної необ$
хідності, можливості тимчасово реалізовувати послуги
особам, які не є членами кооперативу, за умови, що су$
купно розмір таких послуг не перевищує 20% загально$
го обороту кооперативу за попередній податковий
(звітний) рік;

— встановленню можливостей ведення бухгалтерсь$
кого обліку сільськогосподарськими обслуговуючими
кооперативами за загальними та окремими правилами;

— встановленню державної, зокрема і фінансової
підтримки сільськогосподарських обслуговуючих коо$
перативів;

— забезпеченню моніторингу діяльності сільсько$
господарських кооперативів.

ВИСНОВКИ
Розвиток сільськогосподарської кооперації сприяє

створенню якісно нових відносин між сільськогоспо$
дарськими товаровиробниками, об'єднанню їх зусиль
для вирішення економічних проблем, покращенню доб$
робуту селян. Тому одним із основних напрямів розвит$
ку сільського господарства України є розвиток та
підтримка кооперативних утворень шляхом створення
сприятливих економічних та правових умов для запо$
чаткування та організації діяльності, зокрема держав$
ної підтримки формування та поліпшення матеріально$
технічної бази кооперативних формувань.

Кооперація має пріоритетне значення в аграрній
сфері, розвиток якої базується на консолідації та взає$
модії ресурсів і можливостей сільськогосподарських
товаровиробників. Діяльність сільськогосподарських
товаровиробників може здійснюватися із застосуванням
різних форм і типів кооперації від простих форм взає$
мовідносин до складних інтегральних формувань, від
виробництва сировини до реалізації готової продукції.

В Україні для діяльності сільськогосподарських ко$
оперативів створено відповідне нормативно$законодав$
че поле, але, на жаль, воно на даний час не врегульоване
та потребує подальших уточнень та змін. Водночас се$
ред основних проблема розвитку сільськогосподарсь$
кої кооперації в Україні є:

— незавершена структурна перебудова аграрної
сфери;

— слабка матеріально$технічна база;
— недоступність кредитів та низька державна фінан$

сова підтримка розвитку сільськогосподарської коопе$
рації.

Політика держави має бути спрямована на створен$
ня умов для розвитку сільськогосподарських коопера$
тивних утворень та активізацію їх діяльності; створен$
ня належної підтримки і формування правового поля
задля захисту кооперативних формувань; оптимізацію
податкової політики шляхом диференціації ставок по$
датків та полегшення отримання кредитів для покращен$
ня діяльності сільськогосподарських кооперативів.

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Досвід створення та функціонування кооператив$

них структур європейських країн є основою для виз$
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начення напрямів, форм і змісту його застосування в
аграрній сфері економіки України. Сьогодні важли$
вим є використання досвіду зарубіжних країн, зок$
рема у законодавчо$нормативному плані, у розвитку
сільськогосподарської кооперації, і водночас виок$
ремлення обгрунтованих підходів до реального ста$
ну в країні. Тому, на нашу думку, подальші наукові
дослідження слід проводити у напрямі вивчення та
упровадження закордонного досвіду у розвиток ко$
оперативного руху у сфері сільського господарства
України.
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У статті з'ясовано сутність поняття "конкурентоспроможність персоналу". Вивчено передумови виX

никнення поняття конкурентоспроможності персоналу. Встановлено, що певною мірою формуванню поX

няття конкурентоспроможності персоналу сприяло й визнання інтелектуального капіталу підприємства

як джерела його конкурентоспроможності. Доведено, що формуванню та функціонуванню поняття конX

курентоспроможності персоналу посприяла й привабливість використання персоналу як унікального

ресурсу кожного підприємства за умов бездефіцитності інших ресурсів на ринку. Розглянуто зміст катеX

горії конкуренції на ринку праці як системну тріаду. Проаналізовано структуру конкурентоспроможX

ності персоналу підприємства та основні рівні конкурентоспроможності працівників. З'ясовано, що неX

зважаючи на значну доцільність саморозвитку персоналу, у країні існують певні перешкоди, що погіршуX

ють цей процес. Наведено основні перешкоди саморозвитку працівників. Досліджено основні характерні

риси конкурентоспроможності персоналу підприємства.

The successful functioning of any production depends on the rational use of labor potential, which is

considered as one of the most important strategic factors that contributes to the effective realization of the goals

of the enterprise. The competitive advantages of the enterprises in the market and, of course, the competitiveness

of the branches and economy of the state as a whole depend on the level of qualification, professionalism and

other qualitative characteristics of the personnel. Therefore, the essence of the concept of "staff competitiveness"
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
У сучасних ринкових умовах однією із тенденцій

ефективної діяльності є підвищення ролі персоналу у
забезпеченні конкурентоспроможності підприємства.
Це пояснюється гуманістичною парадигмою економіки,
розвитком теорії людського капіталу, залученням інве$
стицій у трудовий потенціал. У зв'язку зі збільшенням
значущості працівників у забезпеченні конкуренто$
спроможності підприємства актуальності набуває про$
блема конкурентоспроможності персоналу, яка потре$
бує досконалого дослідження.

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

Значна увага науковців до дослідження трудового
потенціалу як важливого ресурсу у ефективній діяль$
ності підприємства сприяла формуванню точки зору
відносно актуальності питань, пов'язаних із конкурен$
тоспроможністю персоналу.

Різні аспекти конкурентоспроможності персоналу
на ринку трудових ресурсів досліджувались у працях
Глевацької Н.М., Коломієць В.М., Овчаренко Г.М., Се$
микіної М.В., Харун О.А., Цвєткової І.І. та інших.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження та обгрунтування кон$

курентоспроможності персоналу як складової підви$
щення ефективної діяльності підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Однією з передумов результативного виробництва

є раціональне використання персоналу, який розгля$
дається як найважливіший стратегічний чинник, що

is explained in the article. Prerequisites for the emergence of the concept of competitiveness of staff were studied.

It has been established that to some extent the recognition of the intellectual capital of the enterprise as a source

of its competitiveness has contributed to the formation of the concept of competitiveness of the personnel. It is

proved that the notion of competitiveness of personnel was facilitated by the attractiveness of the use of personnel

as a unique resource of each enterprise under conditions of lack of other resources in the market. The content of

the category of competition in the labor market as a system triad is considered. The structure of competitiveness

of the personnel of the enterprise and the basic levels of competitiveness of employees are analyzed. It has been

found that, despite the considerable expediency of selfXdevelopment of personnel, there are certain obstacles in

the country that exacerbate this process. The main obstacles to employees' selfXdevelopment are given. The

main characteristics of competitiveness of the personnel of the enterprise are investigated. It is established that

the improvement of indicators of employment potential directly affects the performance of the enterprise, namely:

increased profits, favorable conditions for maintaining, strengthening the existing and competitive advantages

of the enterprise, development in the enterprise of innovation and investment activity and efficient use and

development. strategic potential of the enterprise, headed by human resources, technical, information, financial,

material, etc. their resources. On the other hand, a high level of competitiveness enhances the quality and

efficiency of labor potential management. Taking into account the interrelation of the management of the labor

potential of the personnel and the competitiveness of the enterprise will allow the enterprises to form new

competitive advantages, increase the efficiency of the use of labor, strategic potential and strengthen their

competitive position in the market.

Ключові слова: конкурентоспроможність персоналу, ринок праці, інтелектуальний капітал, трудовий
потенціал, людський ресурс, робоча сила, саморозвиток.

Key words: staff competitiveness, labor market, intellectual capital, labor potential, human resource, labor force,
self�development.

сприяє ефективній діяльності підприємства. Оскільки
від рівня професіоналізму, кваліфікації та всіх якісних
властивостей персоналу залежать конкурентні перева$
ги підприємства на ринку.

Сучасні підходи до розуміння конкурентоспромож$
ності персоналу грунтуються на врахуванні того, що
вони є вирішальним фактором, який формує конкурен$
тоспроможність підприємства та товару, а також здат$
ності конкурувати на ринку праці та реалізовувати свій
потенціал на конкретному підприємстві. Аналіз літера$
турних джерел з питань управління людськими ресур$
сами показав, що використання терміну "конкурентос$
проможність" відносно людини як економічного су$
б'єкта є достатньо поширеним явищем [7, с. 73]. Однак
автори, які зупиняються на аналізі конкурентоспро$
можності персоналу, далеко не однозначні в своїх фор$
мулюваннях:

1) автори Богиня Д.П., Лісогор Л.С., Семикіна М.В.,
Цвєткова І.І. конкурентоспроможність персоналу ро$
зуміють як сукупність якісних, професійних та вартіс$
них характеристик специфічного товару "робоча сила",
що задовольняють вимоги попиту на сучасному ринку
праці — змістовний підхід [8; 13]. Підхід не є повним,
лише констатує наявність характеристик;

2) конкурентоспроможність персоналу Глеваць$
ка Н.М., Цимбал О.І., Грошелева О.Г., Смірнов О.О. роз$
глядають як здатність робочої сили через конкурсний
вид трудової діяльності забезпечувати себе умовами для
реалізації особистих економічних та соціальних інте$
ресів — функціональний підхід [2; 3; 10]. Недоліком
підходу є неповнота характеристик, які забезпечують
конкурентоспроможність;

3) Коломієць В.М., Хлопова Т.В., Шабурова А.В.
відмічають конкурентоспроможність персоналу як су$
купність джерел конкурентних переваг та характерис$
тику ступеня розвитку трудового потенціалу підприє$
мства — порівняльний підхід [5, 14]. Цей підхід не вра$
ховує чинник часу.

Виходячи з тверджень, конкурентоспроможність
персоналу базується на поєднанні певних ознак (при$
родних, ділових, освітньо$професійних та моральних
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якостей), що відображають сукупність споживчих вла$
стивостей робочої сили до ефективної праці у певний
проміжок часу, та передумов, що зумовлюють виник$
нення самого поняття конкурентоспроможності персо$
налу (рис. 1).

Дуалістичність персоналу як суб'єкта та об'єкта уп$
равління характеризується тим, що персонал водночас
виступає і як певний унікальний ресурс під час функціо$
нування підприємства, що робить його об'єктом раціо$
нального, цілеспрямованого управлінського впливу, і як
суб'єкт управління, адже саме персонал забезпечує гар$
монійне використання всіх інших ресурсів.

На відміну від інших ресурсів, які є неунікальними
за своїм змістом та суттю (можуть бути повністю відтво$
рені), персонал, як ресурс, є унікальним, адже для кож$
ного підприємства різниться за своїм кількісним та які$
сним складом.

Певною мірою формуванню поняття конкурентосп$
роможності персоналу сприяло й визнання інтелектуаль$
ного капіталу підприємства як джерела його конкурен$

тоспроможності. Інтелектуальний капітал — це май$
бутнє підприємства, основа його стійкого розвитку [4].
Крім того, інтелектуальний капітал можна визнати ос$
новою світової економіки ХХІ ст. Значною мірою цьо$
му сприяло те, що знання може поширюватися безмеж$
но, не може бути витрачено, може легко бути розосе$
редженим серед значної кількості людей [11].

Аналіз причинно$наслідкових зв'язків підтверджує,
що саме персонал є основою для всіх конкурентних пе$
реваг. Адже людському капіталу, який формується на
основі персоналу підприємства, характерна цінність, що
на відміну від інших ресурсів, розвивається самостійно,
залучаючи та використовуючи інші ресурси підприєм$
ства. Це не зменшує цінності інших ресурсів підприєм$
ства та не абсолютизує персонал як фактор функціону$
вання підприємства, оскільки важливими залишаються
засоби виробництва, можливості підприємства, доступ
до ринків сировини.

Формуванню та функціонуванню поняття конкурен$
тоспроможності персоналу посприяла й привабливість

використання персоналу як унікального ресур$
су кожного підприємства за умов безде$
фіцитності інших ресурсів на ринку. Це є наслід$
ком унікальності персоналу та визнання інтелек$
туального капіталу джерелом конкурентоспро$
можності підприємства.

Суть полягає у тому, що інші ресурси зазви$
чай не є дефіцитними на ринку, і тому щодо та$
ких ресурсів не можна розглядати їхню конку$
рентоспроможність, оскільки вони є, по$перше,
неунікальними для різних підприємств, а по$дру$
ге, можуть бути порівняно легко імітовані. У си$
туації, коли більшість ресурсів є імітованими,
враховуючи дуалістичність персоналу як суб'єк$
та та об'єкта управління водночас (та як на ре$
сурс та певний результат управління), персона$
лові будуть іманентні певні специфічні риси, які
сформують його принципову відмінність від та$
кого ж ресурсу інших учасників ринку, і, зважа$
ючи на значний вплив персоналу на конкурен$
тоспроможність підприємства, сприятимуть
привабливості акцентування управлінської ува$
ги на персоналі як на ресурс. Завдяки цьому та$
кож можна стверджувати про виникнення по$
няття конкурентоспроможності персоналу [13,
с. 122].

Однак трансформаційні процеси в економіці
України, не вирішують всіх проблем формуван$
ня конкурентного середовища на ринку праці.
Причиною цього є корупція, недосконалість за$
конодавства, недостатність кредитних ресурсів.

У зв'язку з цим М. Семикіна пропонує роз$
глядати зміст категорії конкуренції на ринку
праці як системну тріаду:

Визначення інтелектуального капіталу підприємства як 
джерела його конкурентоспроможності 

Дуалістичність персоналу як суб’єкта та об’єкта управління 

Унікальність складу персоналу для кожного підприємства 

Привабливість використання персоналу як ресурсу в діяльності 
підприємства за умов бездефіцитності багатьох інших ресурсів 

Наявність причинно-наслідкових зв’язків у системі 
підприємства  

Основні передумови виникнення 

Рис. 1. Передумови виникнення поняття конкурентоспроможності персоналу

Складова Структурні елементи 

Демографічна Вік; стать; сімейний стан; стан здоров’я; національність; 
рівень фізіологічної та емоційної зрілості 

Особистісно- 
психологічна 

Інтелект та ерудиція; дисциплінованість; відповідальність; 
комунікабельність; активність, завзятість, ініціативність; 
інноваційність мислення; творчі навички; вмотивованість; 
схильність до навчання та саморозвитку 

Соціокультурна 

Загальний рівень культури поведінки та спілкування; 
соціальний статус; зовнішній вигляд; моральність; ціннісні 
орієнтири; релігійні уподобання; вміння працювати в 
колективі 

Організаційна 
Сезонний характер певних видів роботи; повнота зайнятості 
впродовж робочого дня; рівень витрат на розвиток 
персоналу; система мотивації праці та її ефективність 

Ринкова 

Попит підприємства на працівників певної професії чи 
кваліфікації; пропозиція необхідної робочої сили; вимоги 
працівників щодо умов праці та зарплати; доступність 
альтернативних форм зайнятості; рівень зарплати у інших 
галузях 

Професійна 

Наявність професійних компетенцій, визначених для певної 
посади; якість та інноваційність професійних знань, умінь, 
навиків; професійний досвід (посадовий та галузевий стаж 
роботи); професійна перспективність працівника 

Функціональна 

Продуктивність праці; якість та своєчасність виконання 
роботи; універсальність та гнучкість; мобільність; 
адаптивність до змін; організаторський та управлінський 
хист; здатність до сприйняття професійних навантажень; 
здатність до самостійних рішень 

Освітньо- 
кваліфікаційна 

Рівень освіти; кваліфікація; статус та імідж навчального 
закладу; знання іноземної мови; додаткова освіта або 
суміжна професія 

Таблиця 1. Структура конкурентоспроможності персоналу
підприємства

Джерело: [6; 12].
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1) як боротьбу за обмежений обсяг платос$
проможного попиту покупців робочої сили, яка
ведеться носіями робочої сили (особами, які
шукають роботу) на певних (доступних) сегмен$
тах ринку праці;

 2) як суперництво між роботодавцями за
відбір на ринку праці найдосвідченіших праців$
ників необхідних професій з певним рівнем ква$
ліфікації за прийнятною ціною;

3) як суперництво між найманими працівни$
ками (або особами, які шукають роботу) за одер$
жання такого місця роботи (посади), яке дає
змогу на вигідних умовах продажу своєї робо$
чої сили реалізувати свої знання, професійні
навички, досвід [9].

Конкурентоспроможність персоналу є ком$
плексною інтегральною властивістю трудового
потенціалу, яка має складну структуру. Серед
основних складових елементів конкурентоспро$
можності персоналу підприємства доцільно ви$
ділити: демографічну, особистісно$психологіч$
ну, соціокультурну, організаційну, ринкову,
професійну, функціональну, освітньо$кваліфіка$
ційну складову (табл. 1).

Враховуючи структурні елементи, виділяють
три рівні конкурентоспроможності працівників:
високий, середній, низький.

Високий рівень конкурентоспроможності
персоналу досягається при розвиненості компо$
нентів трудового потенціалу працівника (особи$
стісно$психологічного, професійного, освітньо$
кваліфікаційного, організаційного), коли потен$
ціал практично відповідає повністю всім вимо$
гам виробництва і, як наслідок, працівник не
боїться залишитися без роботи.

Середній рівень конкурентоспроможності
характерний персоналу, який має часткову
відповідність розвиненості компонентів трудо$
вого потенціалу встановленим вимогам, і за ре$
зультатами самооцінки конкурентоспромож$
ності, у працівників менше впевненості у ста$
більності своєї зайнятості.

Низький рівень конкурентоспроможності
притаманний працівникам, що мають по якомусь з ком$
понентів або водночас за кількома компонентами непри$
пустимо низький рівень розвитку у порівнянні з необ$
хідним [14].

Отже, важливе значення має конкурентоспро$
можність працівників і на особистісному рівні. Чим ви$
щою вона є, тим більші у працівника можливості вибо$
ру на ринку праці. Адже, виходячи на ринок праці для
залучення робочої сили відповідної якості, роботодавці
(покупці) мають за мету примноження власного доходу
із залученням працівників на найвигідніших умовах.
Водночас продавці робочої сили (наймані працівники)
намагаються одержати роботу та винагороду за неї
відповідно до кількості, якості і складності праці,
відшкодувати втрачені трудозусилля, талант, знання,
вміння і трудові навички, проявлену майстерність, одер$
жати певний соціальний захист [1].

Незважаючи на значну доцільність саморозвитку
персоналу, у країні існують певні перешкоди, що по$
гіршуються цей процес:

1) відсутність соціально$економічної державної
підтримки відносно стимулювання національних під$
приємців до реалізації соціальних проектів, головною
метою яких є подолання бідності населення шляхом
удосконалення умов збільшення трудового потенціалу,
самовдосконалення та підвищення зайнятості населен$
ня;

 2) зменшення кількості підприємств, що займають$
ся впровадженням інновацій. Така діяльність призво$
дить до зменшення можливостей підвищувати кваліфі$
кацію працівників, набувати досвіду роботи; спричи$

няється скорочення попиту на інтелектуальну працю,
пов'язану із впровадженням нововведень;

3) погіршується мотиваційна сфера. Виникає супе$
речність твердження про працю як форму людського
існування, саморозвитку та самовираження, засобу
функціонування. Причиною цього є низька ціна робо$
чої сили;

4) істотна соціальна, економічна та політична не$
стабільність у державі, є наслідком регулярних змін за$
конодавства, умов господарювання та оподаткування,
що негативно впливає на процес розширення зайнятості.

Розглядаючи конкурентоспроможність персоналу
підприємства як його об'єктивну характеристику, доц$
ільно також звернути увагу на її характерні риси, що
визначають специфіку її оцінки, формування (табл. 2).

На думку Харун О., характеристики конкуренто$
спроможності персоналу підприємства представляють
не тільки суто теоретичний інтерес, а мають бути взяті
до уваги у процесі здійснення управлінського впливу на
формування конкурентних переваг трудового потен$
ціалу підприємства [12].

Тому вищезазначене підтверджує те, що є тісний
взаємозв'язок між конкурентоспроможністю підприє$
мства і безпосередньо конкурентоспроможністю пер$
соналом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У теперішньому розвитку ринкових відносин ос$

новним чинником забезпечення ефективності під$

Риса Характеристика 
Відносність Характеристики персоналу підприємства при визначенні його 

конкурентоспроможності мають бути порівняні не з будь-яким 
постійним еталоном і не з цими ж характеристиками минулих 
періодів, а з аналогічними характеристиками конкурентів 

Динамічність Конкурентоспроможності персоналу підприємства може 
змінюватися у часі навіть без зусиль з боку підприємства, 
причому такі зміни можуть носити безперервний характер 
внаслідок змін у зовнішньому середовищі підприємства. Навіть 
за умов сталості об’єктивних характеристик персоналу 
підприємства його конкурентоспроможність змінюватиметься, 
причому вона може як підвищуватися, так і знижуватися за 
різних умов зовнішнього середовища, але більш вірогідним є її 
зниження 

Цільовий 
характер 

Конкурентоспроможність персоналу підприємства пов’язана із 
цілями підприємства та залежить від стану зовнішнього 
середовища. Один й той же персонал може бути 
конкурентоспроможним при досягненні одних цілей або за 
умов стабільного зовнішнього середовища та 
неконкурентоспроможним за умов мінливого зовнішнього 
середовища 

Дуалістичність 
розуміння 

Проявляється в тому, що має одночасний подвійний зміст: 
конкурентоспроможність персоналу представляє собою й 
сукупність об’єктивних рис персоналу, й характеристику його 
здатності забезпечувати конкурентоспроможність підприємства

Причинно- 
наслідкова 
замкнутість 

Є наслідком дуалістичності і проявляє себе в тому, що 
конкурентоспроможність персоналу, як його характеристика, 
сама себе підтримує. Сукупність об’єктивних рис персоналу 
дозволяє реалізувати конкурентоспроможність персоналу як 
можливість забезпечення конкурентоспроможності 
підприємства 

Неповна 
залежність від 
підприємства 

Деякі характеристики персоналу (наприклад, кваліфікація та 
вмотивованість), прямо не залежать від рішень, які 
приймаються керівництвом підприємства, або, принаймні 
залежать досить опосередковано та в довгостроковому періоді. 
Тому підвищувати їх або навіть стимулювати їхнє підвищення 
можна тільки опосередковано. З іншого боку, оскільки 
принципово конкурентоспроможність персоналу є відносною, 
то будь-які зміни у зовнішньому середовищі незалежно від 
зусиль керівництва підприємства можуть сприяти зміні 
конкурентоспроможності персоналу 

Таблиця 2. Характерні риси конкурентоспроможності персоналу

Джерело: [12; 13].
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приємств є конкурентоспроможний персонал. Конку$
рентоспроможним персоналом є результативна взає$
модія природних, ділових, освітньо$професійних, мо$
ральних та соціальних якостей працівника для напов$
нення потреб ринку якісними товарами та послугами,
що впливають на ефективну діяльність підприємства.
Тому підвищення конкурентоспроможності персона$
лу має бути головною метою, до якої повинні прагну$
ти і працівники, і підприємства, на яких вони працю$
ють. Розвиток практичних навиків, набуття досвіду
роботи здійснюється об'єктивно, тому для підвищен$
ня конкурентоздатності всі працівники мають праг$
нути удосконалювати свої знання і вміння. Адже у
розвитку конкурентоспроможності персоналу най$
важливіше місце — навчання персоналу, бо воно є
джерелом поліпшення рівня професійної компетент$
ності працівника. Таким чином, підприємствам доц$
ільно сприяти постійному розвитку найманих праці$
вників. Можливість розвиватися активніше за своїх
конкурентів є його соціальною, стратегічною та еко$
номічною перевагою. Успішний розвиток персоналу
потребує використання результативних заходів, на$
правлених на формування та активізацію знань і мож$
ливостей, які необхідно враховувати у разі плануван$
ня кадрової стратегії та обгрунтуванні кадрової по$
літики.
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SCIENTIFIC ASPECTS OF URBAN TERRITORIES USE

Статтю присвячено науковим аспектам землекористування урболандшафтами, які визначають наX

прями формування сприятливого середовища проживання людей та ефективного використання природX

них ресурсів, забезпечення розвитку внутрішніх функціональноXпланувальних зв'язків міст. Визначено,

що вирішення цієї важливою проблеми, яка групує навколо себе соціальну, економічну та екологічну

складові територіального розвитку міста, можливо на основі балансу між необхідним економічним росX

том та збереженням земельних ресурсів. Підкреслено, що сучасний стан містобудівного процесу в УкX

раїні потерпає переломний момент внаслідок трансформації землекористування урболандшафтів. Така

ситуація потребує змін методів її аналізу, оцінки й прогнозування ефективності землекористування. ЗоX

середжено увагу на перспективних аспектах планування розвитку землекористування міст. Особливої

уваги заслуговує зміна моделі територіального управління землекористуванням, поглиблення стратегії

трансформації правовідносин на землю. Проаналізовано функції урбанізованного землекористування,

визначено їх спрямування на регулювання соціальноXекологоXекономічної сфери життя.

The modern development of land use of urban landscapes is developing quite rapidly and has acquired the

features of multifunctional activity. Urban land use is an independent socioXeconomic category and, at the same

time, an area of scientific knowledge that systemises the practical and theoretical aspects of the socioXecological

and economic development of the country. However, many aspects of this scientific problem require research to

be updated. The formation of new conditions of development of urban territory is indicated. It is determined that

the current state of the urban development process in Ukraine is undergoing a turning point, which is determined

by changes in the methods of analysis and forecast of the development of urban planning systems, evaluation of

the consequences of management decisions, which are closely related to socioXeconomic, politicalXlegal,

functionalXterritorial, environmental factors and the conditions of operation and development of cities. The

solution to this important problem, which groups natural, socioXeconomic and environmental components of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток землекористування урболанд$

шафтів розвивається досить стрімко та набув риси полі$
функціональної діяльності, яка сформована на засадах
збалансованого розвитку управління землеустроєм,
просторової організації міських території, земельної
політики, раціонального використання та охорони зе$
мельних ресурсів.

Еколого$безпечному територіальному розвитку си$
стеми сталого землекористування урболандшафтів при$
діляється особливу увагу як важливому засобу форму$
вання сприятливого середовища проживання людей та
ефективного використання природних ресурсів, забез$
печення розвитку внутрішніх функціонально$плану$
вальних зв'язків, що сприяють мінімізації середніх вит$
рат часу на відновлення людських ресурсів.

Міське землекористування виступає самостійною
соціально$економічною категорією та водночас галуз$
зю наукового пізнання, яка систематизує практичні та
теоретичні аспекти соціо$еколого$економічного роз$
витку країни. Проте багато аспектів цієї наукової про$
блеми вимагає пошуків осучаснення дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз нормативно$правової бази дозволяє конста$
тувати, що відносини у сфері містобудівної діяльності
регулюються Законами України "Про регулювання
містобудівної діяльності", "Про Генеральну схему пла$
нування території України", "Про основи містобудуван$
ня", "Про архітектурну діяльність", "Про комплексну
реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого
житлового фонду", "Про землеустрій", "Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо удос$
коналення містобудівної діяльності та іншими норма$
тивно$правовими актами".

Земельний кодекс (далі — ЗК) редакції 1970 року [1]
складався із 173 статей, об'єднаних у 28 глав та 11 роз$
ділів та передбачав виділення окремої категорії земель
"землі населених пунктів", до складу якої входили: землі
міст, селищ міського типу і сільських населених пунктів.
Такий розподіл був пов'язаний з особливостями право$
вого режиму використання всіх категорій земель у на$
селеному пункті. Законодавчою основою регулювання
використання земель населених пунктів сьогодення є
чинний ЗК України [2].

Згідно зі статтею 38 ЗК України до земель житло$
вої та громадської забудови належать земельні ділянки
в межах населених пунктів, які використовуються для
розміщення житлової забудови, громадських будівель і

the territorial development of the city around it, is possible on the basis of a balance between necessary economic

growth and conservation of land resources. The scientific bases of urban land development planning are analyzed,

which play an important role in ensuring the efficiency of land use and influence the formation of state landX

environmental policy in the field of urban land management: improvement of the methodological basis for

assessing land use efficiency, changing the territorial management model of territorial management, deepening

the strategy of transformation of legal relations to the earth. The focus is on the functions of urban land use,

which are aimed at regulating the socioXecological and economic sphere of life. Practical areas are defined in the

development of urban land management, which are aimed at the effective use of urban urban landscapes. It is

noted that in order to strengthen the role of urban selfXgovernment in the conditions of decentralization of land

management, there is a need to develop a mechanism of economic and legal environmental responsibility. The

development and formation of such a mechanism is a logical continuation of the organization of a safe environment

for citizens and the development of investment attractiveness with a focus on environmental and economic

regulation.

Ключові слова: урболандшафт, міська територія, земельні ресурси, землекористування, функції міського
землекористування.

Key words: urban landscape, urban territory, land resources, land use, urban land use functions.

споруд, інших об'єктів загального користування. Вико$
ристання земель житлової та громадської забудови
здійснюється відповідно до генерального плану населе$
ного пункту, іншої містобудівної документації, плану
земельно$господарського устрою з дотриманням дер$
жавних стандартів і норм (ст. 39 ЗК України).

Розвиток системи управління землекористуванням
міських урболандшафтів став предметом дискусій серед
науковців: Новаковська І.О. та Ільющенко Є.І. [3] роз$
глядають проблеми використання земель у містах та
пропонують напрямки і шляхи підвищення ефективності
міського землекористування; Тимофієва С. Б. з співав$
торами [4] аналізують регіональні аспекти механізму
регулювання земельних відносин та теоретичні пробле$
ми ефективності землекористування міст України; На$
зарко А.Т. [5] висвітлює питання організації державно$
го управління та місцевого самоврядування у великих
урбанізованих територіях та розкриває теоретичні й
практичні засади формування міських агломерацій; Тре$
тяк А.М. [6] аналізує концептуальні засади землевпо$
рядного планування розвитку міського землекористу$
вання в умовах децентралізації.

Незважаючи на наявність значної кількості науко$
вих праць, набувають актуальності питання узагальнен$
ня і поглиблення еаукових засад управління користу$
ванням урболандшафтів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Сучасні підході до управління земельними ресурса$

ми міських територій вимагають вдосконалення науко$
вих засад землекористування урболандшафтами, по$
глиблення напрямів державної земельно$екологічної
політики у сфері управління міським землекористуван$
ням.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті полягає в узагальнені наукових засад

землекористування урболандшафтів в системі управ$
ління земельними ресурсами в умовах соціально$еконо$
мічного та земельного реформування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах швидкого зростання міст акту$
альним постає питання раціонального землекористуван$
ня. Ця проблема торкається природничо$наукового,
соціально$економічного та екологічного аспектів вико$
ристання земель населених пунктів. Особливо гостро
постають проблеми охорони земельних ресурсів та
удосконалення системи управління ними, які знайшли
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своє відображення в наукових дослідженнях Р.І. Без$
палько, М.Г. Ступень, А.М. Третяк [7$9] тощо. Саме ці
питання визначають необхідність пошуку оптимально$
го поєднання раціонального землекористування і охо$
рони земель та вбачають у цьому суть ефективного зем$
лекористування. Наукове обгрунтування завдання уп$
равління системою землекористування повинно перед$
бачати формування мети, визначення обмежень і обтя$
жень, які виражають економічні, екологічні, соціальні
та інші передумови використання земельноресурсного
потенціалу, сталого розвитку землекористування Ук$
раїни [7].

Термін "стале землекористування" визначений у
розділі І Закону України "Про землеустрій", який на$
голошує на інтерпретації терміну, як використанні зе$
мель, що визначаються тривалим користуванням зе$
мельної ділянки без зміни її цільового призначення, по$
гіршення її якісних характеристик та забезпечення оп$
тимальних параметрів екологічних і соціально$еконо$
мічних функцій територій [10].

Урболандшафт — це природно$територіальний ком$
плекс (геокомплекс) зі всією його ієрархічною структу$
рою — від ландшафту до фації, який знаходиться під
безпосереднім впливом (минулим, сучасним, майбутнім)
міських агломерацій, міст, сіл та селищ.

Місто — складна, поліструктурна, територіальна,
відкрита, енергетично субсидируемая, геохимически ак$
кумулятивная, управлінська система [11], що складаєть$
ся з трьох подсистемном блоків — природного, інже$
нерно$технічного, демопопуляціонного. Урбанізована
територія докорінно відрізняється від природних еко$
систем, яка складається з безлічі взаємозалежних ком$
понентів. Беручи це визначення за основу, в даній ро$
боті автор розглядає міську агломерацію як єдину ур$
богеосистему зі сформованою просторово$часовою
інфраструктурою, яка сформована економіко$геогра$
фічними, інженерно$будівельними, архітектурними, де$
мографічними факторами, різноманітними взаємозв'яз$
ками з навколишнім економічним простором і природ$
ним середовищем.

Міста займають біля 2,5 % території України та ха$
рактеризуються багатофункціональним призначенням
земельних ресурсів. У розвитку землекористування
міських урболандшафтів земельні ресурси відіграють
важливу роль, як природно$територіальний базис,
об'єкт землекористування і природний ресурс, займа$
ючи при цьому унікальне положення у системі підприє$
мницької діяльності людей, суспільства загалом. Вони
концентрують понад дві третини населення, переважну
частку виробничого, наукового та соціально$культур$
ного потенціалу.

Хвесик М.А. та Голян В.А. [12, с. 42—44] висловлю$
ють думку, що земельні ресурси міст мають найвищий
імунітет щодо втрати інвестиційної привабливості та
конкурентоспроможності і є одним із найліквідніших
товарів на ринку нерухомості та виступають базисом
організації бізнесової діяльності.

Проте сучасні трансформації землекористування
урболандшафтів міських агломерацій потерпають пе$
реломний момент, що відбуваються внаслідок зміни зе$

мельно$екологічної політики в містах. Основні причи$
ни: 1) запровадження в Україні різних форм власності
на землю та інші природні ресурси потребує докорін$
ного аналізу системи землеустрою міських агломерацій
та зміни в структурі землекористування; 2) децентра$
лізація бюджетного планування вимагає нового інфор$
маційно$аналітичного забезпечення процесу оподат$
кування використання земель та інших природних ре$
сурсів.

Проблеми сучасного розвитку міст в значній мірі по$
в'язують з відсутністю науково обгрунтованої, раціо$
нальної земельної політики. Спостерігається парадок$
сальна ситуація: з одного боку, в центральні райони за$
знають нестачі вільних земельних ділянок для розвитку
міської інфраструктури, а з іншого — переважна час$
тина міської землі використовується неефективно [3,
с. 118].

Сучасна позиція землекористування урболандшаф$
тами спрямована на поєднання пріоритетних напрямків
управління розвитком міського землекористування
(рис. 1).

Отже, сучасна траєкторія розвитку міського земле$
користування має поєднувати соціальні, економічні,
екологічні пріоритети розвитку на засадах забезпечен$
ня екологічної відповідальності. З посилення ролі місько$
го самоврядування в умовах децентралізації управління
землекористуванням потребує розвитку механізму еко$
номіко$правової екологічної відповідальності. Розвиток
та формування такого механізму є логічним продовжен$
ням організації безпечного середовища існування гро$
мадян та розвитку інвестиційної привабливості з орієн$
туванням на еколого$економічне регулювання. Підви$
щення рівня соцільно$екологічної та еколого$економі$
чної відповідальності в управлінні міським землекорис$
туванням прямим чином впливає на ефективність функ$
ціонування господарського механізму землекористу$
вання урболандшафтами.

Наукові засади планування розвитку землекористу$
вання міст відіграють важливу роль у забезпечені ефек$
тивності землекористування. У зв'язку з цим доцільно
виділити суттєво$важливі напрямами державної земель$
но$екологічної політики у сфері управління міським
землекористуванням [3; 6; 8]:

— зміна моделі територіального управління земле$
та природокористуванням в межах міських агломерацій
з орієнтуванням на забезпечення державних та муніци$
пальних потреб у землі, специфіки земель різних кате$
горій;

— поглиблення стратегії трансформації правовідно$
син на землю та інші природні ресурси з урахуванням
особливостей управління міським землекористуванням
і розвитку міського господарства, а також соціальних
факторів;

— вдосконалення методологічної бази та критеріаль$
ної оцінки ефективності землекористування в містах;

— врегулювання та подальший розвиток ринку не$
рухомості та іпотечного кредитування з орієнтуванням
на встановлення оптимального балансу конкурсної і
безконкурсної форм надання земель з урахуванням
інвестиційних завдань регіонів;

 ТРИЄДИНІСТЬ  ПРІОРИТЕТІВ МІСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
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Рис.1. Синергетична взаємодія компонентів міського землекористування



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

105www.economy.in.ua

— впровадження критеріїв оцінки рельєфо$стабілі$
зуючих умов, що дозволить оптимізувати антропоген$
не навантаження на міські урболандшафти;

— вдосконалення науково$організаційних засад ра$
ціонального проектування та екологічно оптимальні
варіанти будівництва міських структур.

Функції міських агломерацій (міст) виступають ста$
білізуючим чинником використання урболандшафтів,
охоплюють соціально$еколого$економічну сферу жит$
тя та спрямовують регулювання процесу розвитку те$
риторіального простору.

Управління містобудування, архітектури та земле$
користування покликане реалізовувати державну полі$
тику у сфері містобудування, архітектури та землеко$
ристування у містах; виконує координаційну діяльності
суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку
і забудови міста, поліпшення його архітектурного ви$
гляду; організовує розробку генерального плану міста,
плану зонування території і детальних планів території,
проектів окремих об'єктів містобудування, проекту зем$
леустрою щодо встановлення та зміни меж населеного
пункту.

Функції урбанізованного землекористування спря$
мовані на регулювання соціально$еколого$економічної
сфери життя (рис. 2):

1) економічна — регулювання розвитку інфраструк$
тури різних територіально$виробничих комплексів
міської забудови. Ця функція урбанізованного земле$
користування розкривається шляхом стійкої підтрим$
ки та динамічної взаємодії товарних, грошових, техно$
логічних, майнових, інформаційних та інших потоків, що
створюють загальні умови стійкого процесу розвитку
землекористуванням урболандшафтів;

2) соціальна — забезпечення належного рівня жит$
тя населення різних територіальних одиниць (мікрорай$
онів, районів міста). Соціальна функція реалізується по$
середництвом використання комплексу об'єктів суспіль$
ної інфраструктури і життєдіяльності населення (дитя$
чих садків, лікарен, будинків культури, закладів навчан$
ня тощо), які забезпечують умови формування фізично
та інтелектуально розвиненого, суспільно$активного
громадянина;

3) екологічна — функція міста, яка задовольняє по$
треби населення у найбільш сприятливих умовах жит$
тя. Екологічна функція реалізується через компоненти
екологічної інфраструктури, а саме зелені зони, парки,
сквери.

Виходячи з соціально$економічних та екологічних
функцій урбанізованного землекористування, слід ви$
значити напрямки практичної діяльності у розвитку
управління міського землекористуванням:

1) регулювання земельних відносин у сфері місто$
будівної діяльності, яка представлена та затверджена у
містобудівній документації і планах земельно$госпо$
дарського устрою;

2) підготовка пропозиції до програм соціально$еко$
номічного розвитку міста та вирішення відповідно до
законодавства спорів з питань містобудування та зем$
лекористування;

3) розробка і реалізація земельно$господарського
устрою міста, а саме: цільових містобудівних програм,
місцевих програм із землеустрою, планів будівництва
житлово$цивільних об'єктів комунальної власності, са$

наторно$курортних закладів і культових споруд зареє$
строваних конфесій;

4) розгляд та погодження проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок за відповідними
типами землекористування;

5) впровадженню в проектування прогресивних нау$
ково$технічних досягнень та планувальних рішень орга$
нізації використання земель, спрямованих на підвищен$
ня якості життєвого середовища, соціально$побутово$
го та комунального обслуговування населення;

6) регулювання земельних відносин з метою забез$
печення прав на землю громадян та юридичних осіб,
раціонального використання та охорони земель;

7) аналіз стан розвитку інфраструктур міста за про$
сторово$територіальним принципом організації міської
території, на основі статистичної звітності містобудів$
ної документації, геодезичних документів;

8) інформування населення про плани розвитку
міста, розміщення важливих об'єктів містобудування і
організація проведення громадських обговорень і слу$
хань детальних планів території, планів зонування те$
риторії;

9) формування, ведення та доповнення інформації
до містобудівного кадастру, а також обробки, зберіган$
ня та оновлення кадастрової інформації, підготовка та
видача кадастрової інформації;

10) підготовка проектних рішень щодо передачі зе$
мельних ділянок комунальної власності у власність гро$
мадян та юридичних осіб відповідно до вимог Земель$
ного кодексу України;

11) розгляд питань щодо підготовки проектних
рішень з нагоди передачі / влучення земельних ділянок
у користування із земель комунальної власності відпо$
відно до вимог земельного законодавства;

12) реалізація державної політику у сфері здійснен$
ня державного нагляду (контролю) в у сфері міського
землекористування відповідно до "Про притягнення до
відповідальності порушників земельного законодавства
та вжиття відповідних заходів";

13) вирішення питань у сфері земельних відносин,
передбачених Земельним кодексом та іншими закона$
ми України: відведення та оформлення земельних діля$
нок в оренду для будь$якого цільового призначення пе$
редбачених законом, передачі земельних ділянок безо$
платно у власність, викупу земельних ділянок, припи$
нення користування земельними ділянками, вилучення
земельних ділянок для суспільних потреб;

14) розгляд постійної комісії міської ради з питань
землекористування, містобудування та благоустрою
проекти рішень, звернення громадян та юридичних осіб
у відповідності до регламенту міської ради;

15) розгляд міською радою пропозиції відповідних
органів, громадських організацій, громадян щодо ра$
ціонального використання та охорони земель у місті.

ВИСНОВКИ
Земельний кодекс України виступає законодавчою

основою регулювання використання земель населених
пунктів. Також відповідно до генерального плану насе$
леного пункту, іншої містобудівної документації, пла$
ну земельно$господарського устрою з дотриманням
державних стандартів і норм реалізується використан$
ня земель житлової та громадської забудови.

ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЧНА 
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Рис. 2. Функції землекористування міських територій
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Теоретичні та практичні аспекти землекористування
урболандшафтами міських агломерацій потерпають пере$
ломний момент в наслідок зміни земельно$екологічної
політики в містах та трансформації землекористування на
засадах децентралізація бюджетного планування та зап$
ровадження в Україні різних форм власності на землю.

Для планомірного територіального розвитку земле$
користування міст при розробленні землевпорядних
рішень доцільне визначення соціо$еколого$економічних
тенденцій, враховуючи функціональний поділ за кате$
горіями земель, дані земельного кадастру, грошового
оцінювання земель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний світ дуже швидко змінюється під впливом

зростання важливості інноваційних технологій для су$
спільства, які базуються на наукових знаннях та сучас$
них наукових дослідженнях. Забезпечення інноваційної
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начення національних пріоритетів наукового розвитку країн світу, обумовлюючі тенденції розвитку суX

часних технологій у майбутньому, в тому числі України.

The aim of the article is to study promising areas of scientific research in the world based on foresight methods.

The relevance of this research is due to the variability of the modern world under the influence of the growing

importance of innovative technologies for society based on scientific knowledge and modern scientific research.

Ensuring the innovative competitiveness of the country in the global context is determined by their scientific

and technological development, the nature of technologies used in industry, the level of innovation products.

But the growth in the cost of scientific research and the introduction of technical developments forms the need

for the introduction of systems for early detection of trends in scientific and technological development,

assessment of risks and opportunities in the development of science and technology, which is provided through

the use of foresight methodology. The methodological basis of the article is: literature review, analysis of general

trends in world development and global problems of mankind, bibliometrics and patent analysis, which allowed

to identify promising areas of research and development in the world. The result of the research is to identify

promising areas of scientific research in the world based on the proposed methodological approach. The foresight

of the EU countries, the USA, South Korea, Japan and other countries was studied, which allowed to identify the

most probable areas of future research in the world. The analysis of bibliometric indicators and patent analysis

made it possible to identify the most popular research directions among the world scientists. The grouping of the

results made it possible to identify promising areas of research and provide recommendations on the development

of individual technologies. The practical value of the article lies in the fact that the results of the research can

serve as a basis for determining national priorities for scientific development of the countries of the world, which

determines the trends in technology in the future. In particular, the conducted research will be useful for Ukraine

in substantiating the priorities of scientific development and funding research projects.

Ключові слова: наукові дослідження, перспективні напрями, форсайт, науковий розвиток, бібліометри�
ка, патентний аналіз.

Key words: scientific research, promising areas, foresight, scientific development, bibliometrics, patent analysis.

конкурентоспроможності країни в глобальному кон$
тексті обумовлюється їх науково$технологічним роз$
витком, характером технологій, які використовує про$
мисловість, рівнем інноваційності продуктів. Але зрос$
тання вартості наукових досліджень та впровадження
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технічних розробок формує потребу у впровадженні си$
стем раннього виявлення тенденцій науково$технолог$
ічного розвитку, оцінки ризиків та можливостей у роз$
витку науки та технологій. Інвестувати в усі можливі
світові напрями науково$технологічного розвитку не
може дозволити жодна країна. Тому значущість визна$
чення та формування пріоритетних напрямів науково$
дослідних та дослідно$конструкторських робіт
(НДДКР) у майбутньому для ефективного інвестуван$
ня у розвиток науки та нових технології зростає не
тільки для країн, які мають низький економічний потен$
ціал, а й розвинутих країн світу, які мають значні вит$
рати на дослідницьку діяльність.

Для визначення пріоритетів наукового розвитку не$
обхідно мати актуальну інформацію про наукові та тех$
нологічні тренди [1], які формуються в сучасному світі
для зіставлення їх з можливостями, які обмежує нау$
ковий потенціал відповідної країною. Це обумовлює
потребу дослідницьких організації та виробничих
підприємств у забезпечені відповідного інструментарію,
який визначає тенденції майбутнього розвитку передо$
вих технологій, що дозволить їм визначити тематику
майбутніх досліджень та забезпечення випуску конку$
рентоспроможної інноваційної продукції. Методологія
форсайту є сучасним ефективним інструментом, яка
надає необхідну інформацію про майбутнє в науковому
та технологічному розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Перші спроби форсайтів, спрямованих на визначен$

ня напрямків та тенденцій розвитку науки та технологій
були здійснені наприкінці 1990$х років. З того часу ме$
тодологія форсайт дослідження дістала свого розвит$
ку. Важливість використання методології формайту для
дослідження напрямків наукового та технологічного
розвитку відмічається в роботах багатьох зарубіжних
авторів, зокрема М. Кінаним, Р. Поппером [2] та ін. Се$
ред вітчизняних науковців визначенням напрямів со$
ціально$економічного розвитку за методологією фор$
сайту представлено в дослідженнях М. Згуровського [3],
напрямків збалансованого розвитку економіки Украї$
ни в дослідження О. Жилінської [4], напрямків розвит$
ку окремих технологій в роботах М. Кизима, І. Матю$
шенко [5], майбутнього вищої освіти в працях Л. Шев$
ченко [6] та ін. Але для обгрунтування можливих пріо$
ритетів розвитку наукових досліджень країни необхід$
но дослідити, які загальні тренди розвитку суспільства
та глобальні проблеми людства обумовлюють появу
нових технологій та відповідні наукові дослідження, які
напрями наукового та технологічного розвитку відзна$
чаються в світових форсайт$дослідженнях. Але в існу$
ючих працях вітчизняних та зарубіжних науковців ви$
щезазначена проблематика висвітлюється лише фраг$
ментарно, розглядаються окремі аспекти наукового
розвитку, тому вивчення результатів світових фор$
сайтів, які спрямовано на визначення майбутнього в на$
уковій та технологічній сферах потребують спеціально$
го розгляду.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є визначення перспективних на$

прямків наукових досліджень у світі на основі форсайт$
методів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Визначення майбутнього соціально$економічного

стану, сценаріїв розвитку суспільства, забезпечення
конкурентоспроможності окремих країн на глобально$
му ринку, технологічні зміни, забезпечення сталого роз$
витку, обумовлюють також можливі тренди в дослід$
ницької діяльності.

Аналіз літературних джерел визначає біля 30 ме$
тодів форсайт$досліджень [7]. Серед найбільш популяр$
них методів визначають методи: огляд літератури, аналіз
загальних трендів світового розвитку та глобальних
проблем людства, бібліометрика та патентний аналіз, що
дозволило сформувати загальний підхід до визначення
перспективних напрямків науковий досліджень у світі
(рис. 1).

Проведене дослідження світових форсайтів, дозво$
лило визначити загальні тренди розвитку суспільства
[8—13], які обумовлюють науковий та технологічний
розвиток та включають: реорганізацію економічних си$
стем, інтенсифікацію соціальної складності, поглиблен$
ня екологічного ризику, інновації через гіперзв'язок,
розширення прав і можливостей людини.

Також визначення напрямів розвитку науки в краї$
нах світу залежить від глобальних проблем людства, на$
приклад сформульовані проблеми сталого розвитку
[14—16] обумовлюють науковий пошук, спрямований на
використання нових знань о навколишньому середо$
вищі, появу нових технологій. Також інші проблеми со$
ціальної, екологічної, ресурсної, економічної сфер фор$
мують тематику наукового та технологічного розвитку
(табл. 1).

Дослідження в ході підготовки проекту "Скануван$
ня нових проблем науки і технологій" (SESTI) [11] сто$
сувалися виявленню факторів (слабких сигналів), які
могли б мати потенційний вплив на суспільство до 2030 р.
Слабкі сигнали та виникаючі проблеми, які були визна$
чені в рамках проекту SESTI, були розділені на три ка$
тегорії: охорона здоров'я (старіння суспільства, змішен$
ня тривалості життя, просування медичних технологій
та нових лікарських засобів, диверсифікація в медицині,
профілактика захворювань, персоналізація лікування),
енергія (розвиток безпечних, економічно ефективних та
екологічно чистих джерел енергії, гібридна ядерна енер$
гетика, біопаливо, біомаса та біомімікрія, воднева енер$
гетика, зменшення впливу енергетики на основі вико$
ристання нафти та газу), пізнавальне зміцнення (роз$
ширення фізичних чи когнітивних здібностей людей,
який може бути тимчасовим (наприклад, з використан$
ням фармацевтичних препаратів) або постійним (на$
приклад, хірургічним шляхом, імплантатами), а також
може бути застосовується як терапевтичний захід (для
усунення дефіциту можливостей розуму), або як пол$
іпшення розумових можливостей, розширення
внутрішніх чи зовнішніх систем обробки інформації).

На визначення майбутніх трендів у науковому роз$
витку впливає інтенсивність сучасного впровадження
нових технологій. Наприклад, цифрові технології швид$
ко міняють суспільство, вносять значний внесок у до$
сягнення цілей сталого розвитку, створюють нові мож$
ливості для появи інноваційних технологій та продуктів,
змінюють існуючі технології та продукти, створюють
нові та модернізують традиційні знання. Цифровізація
економіки є одним із пріоритетних напрямків науково$

 

 

 

 

Аналіз загальних трендів світового розвитку та глобальних проблем людства 

Огляд літератури (форсайтів) Бібліометрика  Патентний аналіз 

Перспективні напрямки наукових досліджень 

Рис. 1. Загальний підхід до визначення перспективних напрямів науковий досліджень в світі

Джерело: власна розробка.
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го розвитку для більшості країн — економічних лідерів,
як$от: США, Китай, Німеччина, Великобританія, Япо$
нія та ін. [17]

Звіт про передбачення, опублікований Європейсь$
кою Комісією (ЄК) [9], визначає 100 радикальних про$
ривів інновацій, які з достатньо високою ймовірністю,
матимуть значний вплив на глобальну економіку. Од$
ним з ключових напрямів, як визначають експерти ЄС,
стане розвиток штучного інтелекту та пов'язані з цим
технології. Також ЄК очікує, що до 2038 р. набудуть
поширення такі технології, як біопластика, блокчейн,
екзоскелети, редагування генів та нейроморфні чіпи. В
звіті також розглянуто 45 технологій, які наразі знахо$
дяться на низькому рівні зрілості, але, як очікується,
знайдуть ринкове застосування в найближчі 20 років, а
саме: датчики, що біологічно розкладаються; бойові
безпілотники; 4D друк та ін.

Національний інститут науки та технологічної полі$
тики (National Institute of Science and Technology Policy —
NISTEP) — один з провідних експертів із передбачення
та дослідження наукового розвитку в Японії та світі [17]
відмічає наступні напрямки, як перспективи наукового
та технологічного розвитку: нові енергетичні технології,
біотехнології та сучасні аграрні технології, інформа$
ційно$комунікаційні технології нового покоління хмарні
технології, науки про життя, робототехніка, штучний
інтелект, нанотехнології та нові речовини й матеріали,
новітні промислові технології технологій, харчова про$
мисловість на основі новітніх технологій, безпілотні
транспортні засоби, рециркуляційні технології, техно$
логії поширення знань, соціокультурні технології.

Аналогічні тренди наукового розвитку відмічають$
ся дослідниками Інституту критичних технологій та при$
кладних наук (науково$дослідний інститутів Virginia
Tech, США), Wageningen UR (університет Надерландів),
Міжнародної наукової ради (International Science
Council, ISC), UNIDO, University of Oxford.

Згідно з дослідженнями "Глобальна технологічна
Революція 2020 року" [8] визначено як перспективні на$
укові напрями такі: недорога сонячна енергія, сільський
бездротовий зв'язок, генетично модифіковані культу$
ри (GM), експрес$біологічне тестування біологічних
речовин, фільтри та каталізатори, цільова доставка
лікарських засобів, недороге автономне житло, зелене
виробництво, повсюдна радіочастотна ідентифікація
(RFID), гібридні транспортні засоби, поширені датчики,
тканинна інженерія, покращені діагностичні та хірур$
гічні методи, вбудовані комп'ютери, квантова криптог$
рафія.

Національна рада розвідки (США) [18] визначає як
глобальні тенденції до 2030 року науковий розвиток за
такими технологіями: біоенергетика, сонячна енергія,
технології GM$культури, точне землеробство, великі
данні, соціальні мережі, розумне місто, виробництво
добавок / 3D друк, роботизація, штучний інтелект, відда$
лені і автономні транспортні засоби, управління водою.

Міністерство науки і ІКТ та Корейський Інститут
оцінки і планування S&T (KISTEP) [19] визначають такі
напрями наукового розвитку до 2040 р: технології по$
будови сітки розумної енергії, штучний фотосинтез,
розумна ферма, занурювальна віртуальна, розширена
реальність, інтерфейс мозку та комп'ютера, індивідуаль$

Основна проблема Приклад напряму наукового та технологічного розвитку 
Соціально-економічні  проблеми 

Зростання соціального інтересу до 
інфраструктури безпеки  

Створення національної мережі протидії катастрофам на основі супутникового зв'язку 

Безпека харчових продуктів  Система відстеження їжі через RFID-підключення смартфонів 
Проблеми охорони здоров’я   Технології визначення патогенних  мікроорганізмів та технології розрізнення вірусів, 

розробка вакцин, розробка  високоефективного медичного обладнання 
Проблеми підвищення якості  
домашнього обслуговування  

Роботизація: послуги особистого помічника, прибиральника, секретаря, забезпечення 
догляду за дітьми та ін.  

Недостатня кількість харчових продуктів  Розробка нових сортів рослин, стійких до тепла та технологій виготовлення харчових 
родуктів з використанням їстівних комах 

Реформа в системі освіти  Вдосконалення  он-лайн освіти за допомогою передових технологій віртуальної реальності 
Розширення бізнесу, орієнтованого на 
людей похилого віку  

Система  управління несподіваними ситуаціями для людей похилого віку 

Екологічні проблеми 
Зміна екосистеми через зміни клімату  Технологія  реагування на пошкодження комах 
Перехід до екологічно чистих засобів 
виробництва 

Підвищення  ефективності акумуляторів електричного транспорту 

Проблеми ресурсного забезпечення 
Недостатня кількість ресурсів  Розвиток замінної матеріальної технології для рідкісних ресурсів, таких як рідкісні землі 
Пошук нових, нетрадиційних ресурсів  Розробка  нетрадиційних технологій розвідки та видобутку палива, наноматеріали 

Проблеми інформаційного забезпечення 
Використання нейроінформації  Завершення  діаграми мозкової карти 
Інтелектуальна комунікація між 
пристроями  

Технологія  самодіагностики для розумних пристроїв 

Розширення віртуального космічного 
зв’язку між особами  

Розробка  різноманітних нових сервісів для соціальних мереж 

Швидке розповсюдження даних та 
масове поширення інформації  

Доступна  технологія сортування даних для дискримінації помилкової інформації 

Проблеми забезпечення безпеки 
Зміни у військовому полі, наприклад, 
безпілотні війська  

Розробка  алгоритму AI для військового використання 

ІТ-злочинність  Вдосконалення  антитерористичної технології та системи 
Проблеми транспортування 

Проблеми  гіпершвидкісних перевезень  Забезпечення  безпеки користувачів гіпершвидкісної транспортної системи 
Проблеми безпілотного транспортування  Система сигналізації та централізована система управління безпілотними транспортними 

засобами 
Проблеми в сфері виробництва 

Перехід від традиційного виробництва  Вдосконалення технології 3D-принтера (переробка, екологічність, довговічність тощо) 
Прискорення конвергенції   Сприяння  спільним дослідженням NBIT 

Таблиця 1. Приклади напрямів наукового та технологічного розвитку за основними проблемами

Джерело: сформовано на підставі [14—16].
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не медичне обслуговування на основі великих даних, ге$
нетична терапія, стовбурові клітини, штучні органи, ро$
зумний робот, квантові обчислення, розумні заводи та
фабрики, технології будівництва пілотованого місяця та
бази на Марсі, технології забезпечення безпеки, без$

пілотні транспортні засоби, супершвидкісний потяг,
технології зменшення впливу на навколишнє середови$
ща, технології зменшення кліматичних ушкоджень.

Форсайт$дослідження вчених Університету Вашинг$
тону [18] визначає такі напрями перспективних науко$

Таблиця 2. Найбільш ймовірні напрями наукових досліджень

Джерело: сформовано на підставі власного дослідження.

Напрями  наукового розвитку 
Кількість згадувань 

напряму  
з 31 форсайтів, од 

Робототехніка, штучний інтелект 30 
Біотехнології та сучасні аграрні 
технології  27 

Інформаційно-комунікаційні 
технології нового покоління, 
хмарні технології  

26 

Нові енергетичні технології  24 
Науки про життя, технології 
охорони здоров’я   24 

Транспортні та логістичні 
технології  20 

Новітні промислові технології  19 
Нанотехнології та нові речовини 
й матеріали  18 

Рециркуляційні технології  15 
Соціокультурні технології  12 
Радіоелектроніка нового 
покоління  11 

Технології поширення знань  11 
Аерокосмічні технології  10 
Інші технології 3 

Таблиця 3. Динаміка та структура кількості публікацій за науковими напрямами

Джерело: розраховано на підставі [20].

2013 р. 2018 р. 

Темп зростання 
кількості 
публікацій  
за період  

2013-2018 рр., % 

Науковий напрям 

Усі предметні області 3340159 100 США 665898 19,94 3946933 100 США 17,3 118,17 102,57 
Медицина 966136 28,92 США 225396 23,33 1158300 29,35 США 21,52 119,89 110,6 
Техніка 627977 18,8 Китай 177909 28,33 780768 19,78 Китай 24,11 124,33 105,81 
Комп'ютерні науки 379427 11,36 Китай 64802 17,08 527567 13,37 Китай 19,55 139,04 159,13 
Фізика та астрономія 414802 12,42 Китай 67473 16,27 509635 12,91 Китай 19,08 122,86 144,15 
Біохімія, генетика та 
молекулярна біологія 418104 12,52 США 94941 22,71 472749 11,98 США 19 113,07 94,59 
Матеріалознавство 306673 9,18 Китай 67689 22,07 439757 11,14 Китай 26,44 143,4 171,79 
Хімія 270518 8,1 Китай 53500 19,78 340682 8,63 Китай 25,22 125,94 160,63 
Сільськогосподарські та 
біологічні науки 281392 8,42 США 48880 17,37 322632 8,17 США 14,84 114,66 97,95 
Соціальні науки 215467 6,45 США 60042 27,87 322043 8,16 США 23,36 149,46 125,32 
Математика 224444 6,72 Китай 37222 16,58 319055 8,08 Китай 19,86 142,15 170,23 
Екологія 167255 5,01 США 29830 17,84 271080 6,87 Китай 17,86 162,08 162,34 
Земні та планетарні науки 168619 5,05 США 31142 18,47 217926 5,52 Китай 17,88 129,24 125,14 
Хімічне машинобудування 138336 4,14 Китай 29466 21,3 194258 4,92 Китай 26,06 140,42 171,82 
Енергія 100146 3 Китай 21637 21,61 177963 4,51 Китай 23,44 177,7 192,77 
Мистецтво та гуманітарні 
науки 96491 2,89 США 26074 27,02 124638 3,16 США 24,45 129,17 116,88 
Фармакологія, токсикологія 
та фармацевтика 102937 3,08 США 19777 19,21 124383 3,15 Китай 17,04 120,83 107,18 
Імунологія та мікробіологія 98584 2,95 США 20885 21,18 118077 2,99 США 18,73 119,77 105,9 
Неврознавство 85294 2,55 США 23436 27,48 110781 2,81 США 24,94 129,88 117,89 
Бізнес, управління та 
бухгалтерський облік 62150 1,86 США 15136 24,35 99886 2,53 США 17,61 160,72 116,19 
Психологія 68034 2,04 США 23661 34,78 95296 2,41 США 31,88 140,07 128,41 
Науки про рішення 32229 0,96 США 6149 19,08 73241 1,86 Китай 15,58 227,25 185,62 
Економіка, економетрика та 
фінанси 47287 1,42 США 10830 22,9 65740 1,67 США 19,51 139,02 118,45 
Сестрінство 49317 1,48 США 15696 31,83 61671 1,56 США 27,28 125,05 107,17 
Професії охорони здоров’я 45144 1,35 США 12855 28,48 58881 1,49 США 25,39 130,43 116,29 
Мультидисциплінарні науки 36986 1,11 США 7195 19,45 58094 1,47 США 18,85 157,07 152,2 
Ветеринарія 28046 0,84 США 4524 16,13 28915 0,73 США 16,13 103,1 103,12 
Стоматологія 17252 0,52 США 2909 16,86 21074 0,53 США 14,49 122,15 104,95 
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вих досліджень до 2050 р.: редагування генів, альтерна$
тивні джерела білка, м'ясо In vitro, точне сільське гос$
подарство, великі дані, інформаційні та комунікаційні
технології, штучний інтелект, обчислювальна творчість,
штучний синапс / мозок, мозкове функціональне відоб$
раження, обчислювальна пам'ять, нейроморфний чіп,
чатботи, розпізнавання мови, розпізнавання емоцій,
розмитнення безконтактного жесту, гуманоїди, якість
та безпечність харчових продуктів, роботизація
сільського господарства, авто без водія, літаючі авто$
мобілі.

Саме розвиток наведених вище технологій форму$
ють напрями наукових досліджень та обумовлюють
інвестиції в НДДКР. Дослідження 31 форсайтів, які було
проведено країнами ЄС, США, південної Кореї, Японії
щодо визначення тенденцій наукового розвитку дозво$
лило виділити найбільш ймовірні напрями майбутніх
досліджень у світі (табл. 2).

Таким чином, найбільш перспективними напрямами
наукового розвитку є робототехніка, штучний інтелект
(30 згадувань), біотехнології та сучасні аграрні техно$
логії (27), інформаційно$комунікаційні технології ново$
го покоління хмарні технології (26), нові енергетичні
технології (24), науки про життя, технології охорони
здоров'я (24), транспортні та логістичні технології (20),
новітні промислові технології (19), нанотехнології та
нові речовини й матеріали (18).

Важливим аспектом визначення перспектив розвит$
ку наукових досліджень у світі є методи кількісного до$
слідження документальних інформаційних потоків та
патентних заявок.

Дослідження публікаційної активності науковців
країн світу на основі бази даних бібліометричних показ$
ників порталу SCImago Journal & Country Rank проекту
візуалізації інформації, метою якого є розкриття струк$
тури наукових досліджень — "Форма науки" (Shape of
Science) [20] дозволило визначити найбільш популярні
напрямки наукових досліджень (табл. 3).

Загальна кількість наукових публікацій в 2018 р. у
порівнянні з 2013 р. збільшилася на 18,17 %. У відповід$
ності до проведеного дослідження структури наукових
публікацій в 2013 р. найбільша частка статей в БД пор$
талу SCImago Journal відноситься до медичних наук
(28,92 %), найбільша кількість публікацій була опублі$
кована науковцями США (23,3 3% від загальної кількості
публікація за цим напрямком). У 2019 р. частка науко$
вих публікацій за напрямом медичні науки збільшилася
до 29,35 %, лідером в публікаційної активності зали$
шається США (21,52 % від загальної кількості публікацій
за напрямом), але загальне збільшення кількості публі$
кацій за період 2013—2018 рр. дорівнює 19,89 %, тоді як
лідер збільшив кількість своїх публікацій в 2018 р.
відносно 2013 р. лише на 10,6 %. Другим за популярні$
стю напрямом наукових досліджень є техніка, частка
публікацій в 2013 р. за цією тематикою дорівнювала
18,8%, а в 2018 р. — 19,78 %. Лідером за кількістю пуб$
лікацій за цим напрямом є Китай (в 2013 р. частка краї$
ни в загальній кількості публікацій дорівнювала 28,33 %,
а в 2018 р. — 24,11 %). Загальне збільшення публікацій$
ної активності науковців за напрямом техніка в 2018 р.
у порівнянні з 2013 р. складає 24,33 %, тоді як лідер збіль$
шив кількість публікацій лише на 5,81 %. Напрям — біо$
хімія, генетика та молекулярна біологія: в структурі
публікацій 2013 р. — 12,52 %, а в 2018 р. — зниження до
11,98 %; лідер публікаційної активності напряму — США
(22,71 % в 2013 р. та 19 % в 2018 р. від загальної кількості
публікацій напряму); загальне підвищення кількості пуб$
лікацій в 2018 р. у порівнянні з 2013 р. — на 13,07 %.
Напрям — комп'ютерні науки: в структурі публікацій
2013 р. — 11,36 %, а в 2018 р. — збільшився до 13,37 %;
лідер публікаційної активності напряму — Китай
(17,08% в 2013 р. та 19,5 % в 2018 р.); загальне підвищен$
ня кількості публікацій в 2018 р. у порівнянні з 2013 р. —
в 1,27 разів. Напрямок — фізика та астрономія: в струк$

турі публікацій 2013 р. — 12,42 %, а в 2018 р. — 12,91 %;
лідер публікаційної активності напряму — Китай; за$
гальне підвищення кількості публікацій в 2018 р. у по$
рівнянні з 2013 р. — на 22,86 %. Суттєво за період 2013—
2018 рр. збільшуються публікацій за напрямом матеріа$
лознавство — на 43,4 % в загальної кількості публікацій
світу та на 71,79 % у країни$лідера — Китаю. В струк$
турі публікацій 2013 р. матеріалознавство мало 9,18 %,
а в 2018 р. — 11,14 %.

З метою уникнення нестійких результатів в якості
кількісного підходу для аналізу розвитку технологій
використовують патентний аналіз. За даними Всесвіт$
ньої організації інтелектуальної власності [21] в 2018 р.
загальна кількість поданих заявок на патенти у сукуп$
ності за всіма напрямами становила близько 3142681 од.,
що на 44,24% більше ніж в 2013 р. Лідерами серед опуб$
лікованих заявок на патенти у 2018 р. були наступні на$
укові області (табл. 4): комп'ютерні технології (7,39%);
електричні машини, апарати, енергія (6,79 %); вимірю$
вання (5,15 %); цифровий зв'язок (4,61 %); медичні тех$
нології (4,57 %); транспорт (4,43 %). Якщо в 2013 р. за
напрямками медичних та комп'ютерних технологій ліде$
рами за кількістю опублікованих заявок на патенти були
США, то в 2018 р. за всіма напрямками лідерство нале$
жить Китаю.

Необхідно відзначити, що за майже за всіма науко$
вими напрямами кількість опублікованих заявок на па$
тенти в 2018 р. у порівнянні з 2013 р. спостерігається
суттєве зростання (крім напрямів напівпровідники та
основні комунікаційні процеси, де спостерігається не$
значний спад близько 3% та інші технології — спад
близько 15%): хімічна інженерія — зростання в 2,1 разів,
інші спеціальні машини — зростання в 2,04 разів, конт$
роль — зростання в 2,02 разів, екологічна технологія —
в 1,95 разів, верстати — в 1,88 разів, поводження — в
1,83 рази, ІТ$методи управління — в 1,76 разів. У краї$
ни$лідера за кількістю заявок на патенти за деякими
напрямами спостерігається зростання понад в 3 рази:
інші спеціальні машини; поводження; меблі, ігри; конт$
роль; екологічні технології.

Підводячи підсумок, визначено такі перспективні
напрями наукових досліджень та окремих технологій:

1. Науки про життя, охорона здоров'я, в тому числі:
редагування генів, стовбурові клітини, покращені діаг$
ностичні та хірургічні методи, цільова доставка лікарсь$
ких засобів, телемедицина, розширення фізичних чи
когнітивних здібностей людей, індивідуальне медичне
обслуговування на основі великих даних.

2. Техніка (промислові технології), в тому числі:
новітні промислові технології технологій, зелене вироб$
ництво, дистанційний контроль, промисловий контроль,
енергетичне обладнання для НДЕ, 3D друк, роботиза$
ція, розумне місто.

3. Комп'ютерні науки, в тому числі: робототехніка,
штучний інтелект, інформаційно$комунікаційні техно$
логії, хмарні технології, великі дані, обчислювальна
творчість, штучний синапс / мозок, мозкове функціо$
нальне відображення, штучні органи, занурювальна
віртуальна, розширена реальність, розумний робот,
квантові обчислення, мозкове функціональне відобра$
ження, обчислювальна пам'ять, нейроморфний чіп, чат$
боти, розпізнавання мови, розпізнавання емоцій, роз$
митнення безконтактного жесту, вбудовані комп'юте$
ри, екзоскелети.

4. Фізика та астрономія, в тому числі: технології
будівництва пілотованої луни та бази на Марсі.

5. Біохімія, генетика та молекулярна біологія, в тому
числі: генетична терапія, біологічно імітуючи імплантати,
генетична інженерія з покращеною харчовою цінністю,
генетично модифіковані культури, експрес$біологічне те$
стування біологічних речовин, фільтри та каталізатори,

6. Транспорт та логістика, в тому числі: літаючі авто$
мобілі, безпілотні транспортні засоби, супершвидкісний
потяг, гібридні транспортні засоби.
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7. Матеріалознавство, в тому числі: нанотехнології
та нові речовини й матеріали, нановимірювання та ана$
лізування, композиційні матеріали, тканинна інженерія

8. Сільськогосподарські та біологічні науки, в тому
числі: м'ясо In vitro, альтернативні джерела білка, точ$
не сільське господарство, роботизація сільського гос$
подарства

9. Екологія, в тому числі: рециркуляційні технології,
недорога сонячна енергія (системи сонячної енергії),
управління водою, технології зменшення впливу на на$
вколишнє середовища.

Таким чином, міжнародні форсайт$дослідження
можуть виступати основою для визначення національ$
них пріоритетів наукового розвитку різних країн світу,
обумовлюючі тенденції розвитку сучасних технологій
у майбутньому. Україна має деякий опит проведення
форсат$досліджень та визначення критичних техно$
логій та пріоритетних напрямів науково$технічного роз$
витку на основі довгострокового передбачення. Прикла$
дом таких досліджень стала "Державна програма прог$
нозування науково$технологічного та інформаційно$
технологічного розвитку на 2004—2006 рр.". Але з ча$

сом використання методології форсайту для визначен$
ня пріоритетів наукових досліджень у країні були замі$
нено маркетинговим підходом, який значно звузив сфе$
ри застосування результатів прогнозу. Лише в 2015 р.
група експертів НТУУ "КПІ" на основі методології фор$
сайт здійснила спробу передбачення соціально$еконо$
мічного стану України в середньостроковому та довго$
строковому часовому горизонті, який також розглядав
перспективи розвитку окремих економічних сфер та
використання технологій в країні [3]. Але проведені
дослідження не обгрунтовують пріоритети науково$
технологічного розвитку, не визначають напрями до$
слідження перспективних технологій, критичних техно$
логій. Це обумовлює необхідність дослідження україн$
ського наукового потенціалу та обгрунтування можли$
вих напрямів розвитку науки та технологій, в яких
вітчизняні дослідники могли бути конкурентоспромож$
ними на міжнародному ринку досліджень та розробок.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті проведеного досліджен$

ня можна відзначити таке:

Таблиця 4. Динаміка та структура кількості опублікованих заявок на патенти за науковими напрямами

Джерело: розраховано на підставі [21].
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Комп'ютерна техніка 167389 7,68 США 55598 33,21 232277 7,39 Китай 109298 47,06 138,76 196,59 
Електричні машини, апарати, енергетика 161756 7,42 Китай 47539 29,39 213436 6,79 Китай 107078 50,17 131,95 225,24 
Вимірювання 104029 4,77 Китай 39327 37,80 161980 5,15 Китай 92943 57,38 155,71 236,33 
Цифровий зв’язок 101014 4,64 Китай 30731 30,42 144994 4,61 Китай 55466 38,25 143,54 180,49 
Медичні технології 94399 4,33 США 21974 23,28 143659 4,57 Китай 52765 36,73 152,18 240,12 
Транспорт 89461 4,11 Китай 19678 22,00 139074 4,43 Китай 55579 39,96 155,46 282,44 
Інші спеціальні машини 66507 3,05 Китай 24270 36,49 136145 4,33 Китай 85683 62,94 204,71 353,04 
Цивільне будівництво 73951 3,39 Китай 23792 32,17 120089 3,82 Китай 69434 57,82 162,39 291,84 
Верстати  61247 2,81 Китай 27430 44,79 115045 3,66 Китай 83745 72,79 187,84 305,30 
Хімічна інженерія 48963 2,25 Китай 17931 36,62 103160 3,28 Китай 71858 69,66 210,69 400,75 
Поводження 55850 2,56 Китай 17337 31,04 102164 3,25 Китай 59940 58,67 182,93 345,73 
Фармацевтичні препарати 80214 3,68 Китай 25611 31,93 97776 3,11 Китай 39299 40,19 121,89 153,45 
Хімія основних матеріалів 60815 2,79 Китай 24456 40,21 90466 2,88 Китай 55645 61,51 148,76 227,53 
Меблі, ігри 52415 2,41 Китай 12128 23,14 87614 2,79 Китай 41777 47,68 167,15 344,47 
Напівпровідники  87052 4,00 США 19362 22,24 84439 2,69 Китай 25450 30,14 97,00 131,44 
Аудіовізуальна технологія 77069 3,54 США 19093 24,77 83746 2,66 Китай 33184 39,62 108,66 173,80 
Механічні елементи 59102 2,71 Китай 17486 29,59 82956 2,64 Китай 37374 45,05 140,36 213,74 
Матеріали, металургія 52792 2,42 Китай 24555 46,51 78589 2,50 Китай 51194 65,14 148,87 208,49 
Контроль  37313 1,71 Китай 13368 35,83 75571 2,40 Китай 42470 56,20 202,53 317,70 
Оптика 65896 3,02 Китай 12308 18,68 72097 2,29 Китай 22199 30,79 109,41 180,36 
Харчова хімія 41710 1,91 Китай 22443 53,81 68826 2,19 Китай 49949 72,57 165,01 222,56 
Екологічна технологія 33991 1,56 Китай 13112 38,57 66129 2,10 Китай 46654 70,55 194,55 355,81 
Органічна образотворча хімія 55830 2,56 Китай 16192 29,00 64943 2,07 Китай 28306 43,59 116,32 174,81 
Двигуни, насоси, турбіни 62426 2,87 Китай 14337 22,97 64680 2,06 Китай 23314 36,05 103,61 162,61 
Інші товари народного споживання 41197 1,89 Китай 12451 30,22 62813 2,00 Китай 29672 47,24 152,47 238,31 
Біотехнологія 45871 2,11 Китай 11825 25,78 62773 2,00 Китай 23165 36,90 136,85 195,90 
ІТ-методи управління 34309 1,57 США 11592 33,79 60395 1,92 Китай 29813 49,36 176,03 257,19 
Телекомунікації 51781 2,38 Китай 12084 23,34 57478 1,83 Китай 23236 40,43 111,00 192,29 
Теплові процеси та апарати 36313 1,67 Китай 12030 33,13 54103 1,72 Китай 31746 58,68 148,99 263,89 
Макромолекулярна хімія, полімери 37204 1,71 Китай 13620 36,61 53015 1,69 Китай 28238 53,26 142,50 207,33 
Поверхнева технологія, покриття 39183 1,80 Китай 12234 31,22 48832 1,55 Китай 23761 48,66 124,63 194,22 
Машини текстильні та паперові 35930 1,65 Китай 12932 35,99 48832 1,55 Китай 27141 55,58 135,91 209,87 
Інші технології 31667 1,45 США 494 1,56 24351 0,77 Китай 549 2,25 76,90 111,13 
Аналіз біологічних матеріалів 13095 0,60 Китай 2721 20,78 18729 0,60 Китай 7590 40,53 143,02 278,94 
Основні комунікаційні процеси 16489 0,76 США 5058 30,67 16040 0,51 Китай 4961 30,93 97,28 98,08 
Мікроструктура та нанотехнологія 4532 0,21 Китай 1485 32,77 5465 0,17 Китай 3048 55,77 120,59 205,25
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1. Визначення пріоритетів наукового розвитку по$
требує актуальну інформацію о наукових та техноло$
гічних трендах, які можливо дослідити за методологією
форсайт. У роботі формовано загальний підхід до ви$
значення перспективних напрямків науковий дослід$
жень у світі з використанням методів: огляд літерату$
ри, аналіз загальних трендів світового розвитку та гло$
бальних проблем людства, бібліометрика та патентний
аналіз.

2. Сформовано приклади напрямів наукового та тех$
нологічного розвитку за основними проблемами розвит$
ку суспільства, слабких сигналів та виникаючих про$
блем.

3. Дослідження 31 форсайтів, які було проведено
країнами ЄС, США, Південної Кореї, Японії дозволило
виділити найбільш ймовірні напрямки майбутніх до$
сліджень у світі: робототехніка, штучний інтелект, біо$
технології та сучасні аграрні технології, інформаційно$
комунікаційні технології нового покоління хмарні тех$
нології, нові енергетичні технології, науки про життя,
технології охорони здоров'я, транспортні та логістичні
технології, новітні промислові технології, нанотехно$
логії та нові речовини й матеріали.

4. Дослідження кількості публікаційної активності
науковців світу на основі бази даних бібліометричних
показників порталу SCImago Journal & Country Rank
дозволило визначити основні науковими тематики: ме$
дицина, техніка, комп'ютерні науки, фізика та астроно$
мія, біохімія, генетика та молекулярна біологія, мате$
ріалознавство.

5. Дослідження за даними Всесвітньої організації
інтелектуальної власності (WIPO) дозволило визначи$
ти, що лідерами серед опублікованих заявок на патенти
у 2018 р. були такі наукові області: комп'ютерні техно$
логії; електричні машини, апарати, енергія; вимірюван$
ня; цифровий зв'язок; медичні технології; транспорт.

7. Угрупування отриманих результатів дозволило
визначити перспективні напрямки наукових досліджень
та окремих технологій, які можуть виступати основою
для визначення національних пріоритетів наукового роз$
витку країн світу, обумовлюючі тенденції розвитку су$
часних технологій у майбутньому, в тому числі України.
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населення — сьогодні вже не потрібно бути професіо$
налом у інвестиціях та торгівлі на фондовому ринку.
Віртуальні валюти є важливою частиною цифрової еко$
номіки і за останні роки криптовалюти та технологія
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блокчейн формують специфічний ринок цифрових акти$
вів у глобальних масштабах. Криптовалюти не прив'я$
зані до показників діяльності якоїсь окремої економі$
ки світу, а їх ціноутворення здійснюється переважно
завдяки попиту і пропозиції у віртуальному просторі.
Тому важливо визначити тенденції розвитку глобаль$
ного фінансового ринку та переваг використання вір$
туальних валют як інвестиційного інструмента.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

О. Білорус звертає увагу на збільшення дисбалансу
фінансового й реального секторів світової економіки та
формування інтегрального віртуального фінансового
ринку [2]. Важливо звернути увагу на причини поширен$
ня таких диспропорцій — монетарна політика держав
та відсутність прийнятних способів збереження заощад$
жень для громадян. Л. Назаренко дослідила наукову
літературу щодо визначення поняття "фондовий ринок"
[7], а О. Варипаєв досліджував сучасні стратегії спожи$
вання [15]. В умовах значного розриву між фінансовим
та реальним секторами економіки, діяльність інвесторів
вимагає особливих підходів до визначення їх мотивації.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є виявлення тенденцій розвит$

ку глобального фінансового ринку та інтеграції крип$
товалют у глобальний фінансовий простір.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Остання значна фінансова криза 2008 року була

спричинена появою структурованих (синтетичних і
гібридних) фінансових інструментів і технології їх се$
к'юритизації, які замість перерозподілу кредитного ри$
зику створили боргову яму для інвесторів. У доповіді
"Глобальна економічна криза: системні збої та багато$
сторонні способи подолання", поширеній Організацією
Об'єднаних Націй 18 березня 2009 р. зроблено важливе
узагальнення, що у цілому ринковий фундаменталізм
вільної конкуренції останніх 20 років з усією очевидні$
стю не витримав випробувань. Динаміка поширення кри$
зи засвідчила наявні значні проблеми в національних і
міжнародних регуляторних інструментах, стійкі гло$
бальні диспропорції, відсутність стійкої міжнародної
валютної системи і глибокі невідповідності між глобаль$
ною торговою, фінансовою і грошовою політиками [1].

Кризові явища, на думку О. Білоруса, набули поши$
рення завдяки нарощенню масштабів гіперфінансіалі$
зації світової економіки, унаслідок чого формується
світ$система фінансового глобалізму, особливістю якої
є перерозподіл капіталу на користь країн із добре роз$
виненими фінансовими ринками [2]. Загалом можна
відмітити, що прийняті в кризовий період програми
підтримки економіки й фінансового сектора в більшості
країн досягли своїх цілей: вдалося запобігти масштаб$
ному колапсу банківської системи, обмежити спад у
реальному секторі, запобігти різкому зниженню рівня
життя. Але подолання наслідків фінансової кризи у світі
є досить умовним — у США, "заливши" економіку
ліквідністю, не було вирішено тим самим системних про$
блем, що спричинили кризу. Загальні активи ФРС США
почали активно зростати з вересня 2008 року, збільшив$
шись з 905,3 млрд дол. США до 2,2 трлн дол. США в кінці
2008 року. Фаза зростання припинилась лише на почат$
ку 2015 року на рівні 4,5 трлн дол. США і лише в кінці
2017 року почалось поступове зменшення активів, яке
припинилось у серпні 2019 року на рівні 3,8 трлн дол.
США. Наступні місяці 2019 року показують знову зро$
стання до 4,1 трлн дол. США (грудень 2019 року), що
може стати початком нової фази розширення балансу
ФРС США. Також стабільно зростає і готівка в обігу —
за останні десять років кількість готівкових доларів
більше ніж подвоїлась (з 819 млрд у січні 2008 року до
майже 1,8 трлн у грудні 2019 року) [3].

Але лідером із накачування економіки ліквідністю є
Китай. Т. Дурден відзначає, що для подолання фінан$
сової кризи ФРС вклала близько 2,5 трлн дол. США в
ліквідність банківської системи, а китайські банки з 2009
року створили 144 трлн юанів (21 трлн дол. США), що у
понад два рази перевищує обсяг грошової маси створе$
ної в США, Єврозоні та Японії разом узяті за той же
період [4]. Це відбувалось переважно через нові креди$
ти в юанях, тіньовий борг, корпоративні облігації і інші
форми боргу. Грошова маса Китаю складає 192 трлн
юанів, що еквівалентно 28 трлн дол. США. Водночас ки$
тайська грошова маса дорівнює розміру широкої гро$
шової маси (грошовий агрегат М2) у США і Єврозоні
разом узятих, але номінальний ВВП Китаю складає лише
дві третини від ВВП США. Постійні "вертолітні гроші"
можуть збільшити бажання диверсифікувати депозити
в юанях в іноземну валюту і активи. Але немає достат$
ньої пропозиції іноземної валюти для розміщення цієї
конверсії і профіцит рахунку поточних операцій Китаю
майже зник. Валютні резерви центрального банку скла$
дають 3 трлн дол. США, що становить менше однієї де$
в'ятої суми депозитів в юанях і готівки в обігу. Китайсь$
ка влада визнає проблеми, але вона стикається з завдан$
ням стабілізації зростання, одночасно стримуючи зро$
стання кредиту і грошей.

Протягом останніх років країни Північної Америки
та Європи все більше поступаються у темпах розвитку
— з 2008 року країни, що розвиваються, включаючи
Китай, складають дві третини реального приросту ба$
гатства і переймають роль двигуна глобального прогре$
су. Аналіз рівня багатства домогосподарств за регіона$
ми світу дозволяє з'ясувати особливості трансформації
глобального економічного простору. У 2000 році загаль$
ний рівень світового багатства фахівці Credit Suisse оці$
нили у 116,9 трлн дол. США, у 2010 році — 239,0 трлн
дол. США. Сьогоднішній рівень світового багатства оці$
нено у 360,6 трлн дол. США, тобто маємо зростання у
три рази [5]. За прогнозом дослідників у 2024 році цей
показник може зрости до 459 трлн дол. США. Середній
світовий рівень достатку дорослої людини у 2019 році
складає 70,8 тис. дол. США. Водночас лише країни Пів$
нічної Америки та Європи мають значно вищі за середні
показники — 417,7 та 154,0 тис. дол. США на людину
відповідно. Більшість мільйонерів, як і раніше, прожи$
ває у США, а найбіднішим регіоном світу залишається
Африка, маючи лише 6,5 тис. дол. США на людину.

Цікавою є загальна світова стабільність співвідно$
шення фінансових та нефінансових активів, які майже
рівні — у 2019 році фінансові активи складали 54,7 % та
45,3 % — нефінансові. Десять років тому, у 2010 році,
співвідношення було 50,4 % до 49,6 %, а у 2000 році —
55,3 % до 44,7 %. Але якщо розглядати у розрізі регі$
онів світу, то можна відзначити Китай, де відбулось ви$
рівнювання — у 2000 році співвідношення було 36,4 %
до 63,6 %, яке поступово вирівнялось і у 2019 році ста$
новить 52,7 % до 47,3 %. Схоже вирівнювання відбува$
лось у Латинській Америці. Стабільно розбалансованим
протягом двох десятиліть, хоча і у різних напрямках, є
співвідношення у Індії та США. У Індії фінансові акти$
ви становлять 20 %, а нефінансові — 80 %, а у США на$
впаки — співвідношення становить 72,1 % до 27,9 % (у
2019 році).

Поряд із збільшенням світового рівня багатства зро$
стають також і борги. Лідерами за приростом боргу у
2019 році були Індія (11,5 %), Китай (10,9 %) та Африка
(7,7 %). Але у грошовому виразі лідером за приростом
боргу були США (626 млрд дол. США). Динаміку зрос$
тання боргів за регіонами у розрахунку на одного до$
рослого громадянина представлено в таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, безперечним лідером за при$
ростом боргового навантаження є Китай, хоча і дина$
міка зростання валового внутрішнього продукту краї$
ни була також вражаючою — зростання у понад десять
разів з 1,2 трлн дол. США у 2000 році до 13,6 трлн дол.
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США у 2018 році, що перетворило країну у другу най$
потужнішу економіку світу після США [6].

У глобальному фінансовому середовищі все більше
проявляються тенденції щодо уніфікації діяльності на$
ціональних фондових ринків, взаємної інтеграції учас$
ників з різних країн, посилення контролю та стандар$
тизації правил торгівлі. Потоки капіталів не завжди є
регульованими і часто мають лише спекулятивний ха$
рактер, що призводить до модифікації механізмів цик$
лічного розвитку економіки, і в тому числі зміни ме$
ханізмів визрівання і протікання економічних криз. О.
Білорус вважає, що існуюча система міжнародного ре$
гулювання не здатна впоратися з накопиченими та по$
глибленими фінансовими дисбалансами та асиметричн$
істю відтворення глобального капіталу, тому важливо
вдосконалювати систему глобального фінансового ме$
неджменту і запобігати наднакопиченню фіктивного
фінансового капіталу в межах глобальної економіки
через механізми його знецінення [2]. Такі механізми вже
поширюються у вигляді від'ємних відсоткових ставок,
але поєднання зусиль різних країн для регулювання гло$
бальної фінансової системи здається малоймовірним.
Крім того, все більше простежується формування дво$
полярності у технологічному розвитку — Китай все мен$
ше залежить від американських технологій.

Досліджуючи наукові підходи різних науковців до
розуміння поняття "фондовий ринок", Л. Назаренко
сформувала основні 3 групи таких підходів: функціо$
нальний (як система суспільних відносин), сегментний
(частка фінансового ринку, де відбувається купівля$про$
даж цінних паперів) та за критерієм руху капіталів (як
механізм акумулювання та більш ефективного викори$
стання тимчасово вільних коштів) [7]. Спираючись на
функціональний підхід та співвідношення фінансових та
нефінансових активів накопичених домогосподарства$
ми у різних країнах, описаних вище за даними Credit
Suisse, можна досліджувати рівень розвитку фінансо$
вих ринків окремих країн з точки зору інтегрованості в
економічне життя. На прикладі диспропорцій у

Північній Америці можна стверджувати про значну за$
лежність громадян від фінансових активів — вони інве$
стують заощадження в цінні папери і залежні від ко$
ливань на фінансовому ринку. Тобто інвестування є
важливою сферою суспільних відносин і коливання цін
на ринку прямо впливає на рівень їх достатку.

Розглянемо тенденції розвитку фондового ринку
США за останні роки. Індекс S&P500 почав активно
зростати ще у 1995 році і до 2000 року потроївся (з 460
дол. США на початку 1995 року до 1480 дол. США у
червні 2000 року). До березня 2003 року індекс змен$
шився до 848 дол. США, після чого почалась чергова
фаза зростання, яка продовжувалась до жовтня 2007
року. Індекс зріс до 1549 дол. США. Подальша фаза
спадання закінчилась у лютому 2009 року, знизивши
показник індексу до 735 дол. США. Протягом наступ$
них років і до сьогодні індекс демонструє експоненц$
ійне зростання і поновлює рекордні позначки (3221
дол. США. станом на 20 грудня 2019 року). Приблизно
таку саму динаміку має Dow Jones Industrial Average —

активне зростання з 1995 до 2000 року, подальший спад
протягом трьох років (з 10940 до 7600 дол. США). По$
дальше зростання продовжувалося до жовтня 2007 року
зафіксувавши максимальну ціну у 13930 дол. США. У лю$
тому 2009 року ціна склала 7062 дол. США. Так само,
як і S&P500 подальша фаза зростання продовжується і
сьогодні (28455 дол. США станом на 20 грудня 2019
року).

Отже, така динаміка коливання індексів, які є "ба$
рометром" американської економіки, свідчить про знач$
ний попит на американські цінні папери та зростання ри$
зиків значної корекції фінансових ринків. Із достатньою
впевненістю можна сказати, що фінансовий сектор еко$
номіки все більше відривається від реального. І поява
та зростаюча популярність ринку криптовалют вже не
здається безглуздою ідеєю. Головною відмінністю крип$
товалют, наприклад, від ринку акцій є те, що вони не
мають прив'язки до певного базового активу, компанії
або країни і їх ціна визначається лише співвідношенням
попиту і пропозиції. Але порівняно низька ліквідність
ринку криптовалют створює сприятливі можливості для
маніпуляцій цінами.

Повертаючись до фондового ринку, пропонуємо
розглянути показники брокерських рахунків за третій
квартал 2019 року учасників пенсійного плану The
Charles Schwab Corporation (заснована у 1971 році бан$
ківська та брокерська компанія, яка є однією з найбіль$
ших у США) [8]. Середній розмір брокерського пенсій$
ного рахунку становить 276,9 тис. дол. США. Водночас
майже 20 % клієнтів користуються консультативними
послугами і вони мають в середньому 450 тис. дол. США
на рахунку. Найбільш популярними серед клієнтів на
ринку акцій є технологічні компанії — APPLE (9,48 %),
AMAZON (5,83 %), MICROSOFT (2,58 %). Акції скла$
дають найбільшу частку портфеля інвесторів — 28,15 %,
13,19 % — готівка, решта — різні пайові інвестиційні
фонди. Спостерігається притік коштів у сферах інфор$
маційних технологій, охорони здоров'я, комунікаційних
послуг та енергетиці. Також цікавим є розподіл за спо$

Регіони 2000 рік 2010 рік 2018 рік Приріст за 2000-
2018 роки, у % 

1 2 3 4 5 
Африка 194 701 732 377,3 
Азіатсько-Тихоокеанський 5 876 7 342 7 862 133,8 
Китай 63 1 443 3 996 6 342,9 
Європа 9 821 25 038 23 626 240,6 
Індія 98 643 1 229 1 254,1 
Латинська Америка 866 2 803 3 265 377,0 
Північна Америка 33 222 59 122 60 543 182,2 
Середній показник у світі 4 874 8 985 9 334 191,5 

Таблиця 1. Рівень боргу дорослого громадянина за регіонами світу у 2000—2018 рр.,
дол. США

Джерело: [5].

Таблиця 2. Показники фінансової звітності компаній APPLE,
AMAZON та MICROSOFT, млн дол. США

Джерело: [9—11].

Показники 

APPLE 
за фін. рік 
на кін 3 кв. 

2019 р. 

AMAZON 
за фін. рік 
на кін 4 кв. 

2018 р. 

MICROSOFT 
за фін. рік 
на кін 2 кв. 

2019 р. 
1 2 3 4 

Обсяг продажів 260 174 232 887 125 843 
Сукупний дохід 58 037 9 526 41 154 
Всього активи 338 516 162 648 286 556 
Акціонерний капітал 90 488 43 549 102 330 
Ринкова капіталізація на  
20 грудня 2019 року (за даними 
ресурсу finance.yahoo.com), 
трлн дол. США 

1,25 0,917 1,15 

Частка акціонерного капіталу у 
ринковій капіталізації, у % 7,24 4,75 8,9 
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собами здійснення операцій — 52 % клієнтів користу$
ються послугами інвестиційного менеджера, 27 %
здійснюють операції через веб$платформу, а 18 % тор$
гують за допомогою смартфона. Частка клієнтів віком
від 55 до 72 років складає 38,6 %, віком від 39 до 54 —
41,8 %, а віком від 27 до 38 років — 12,9 %. У першому
кварталі 2014 року власників брокерських рахунків
старших за 50 років було 51,88 %, віком 40—49 років —
30,04 %, віком до 39 років — 18,08 %. Це не свідчить про
тенденцію вікового перерозподілу на користь більш
молодих людей, але все ж таки з часом відбувається
зміна поколінь, яка впливає і на вподобання у напрям$
ках інвестування. Можна припустити, що у часи, коли
розрахунки проводились лише золотими монетами, по$
ява паперових грошей не була одномоментною і лише з
часом із зміною поколінь люди призвичаїлись до папе$
рових грошей. Можливо і криптовалюти через декілька
десятиліть стануть основним способом розрахунків і на$
прямом інвестування.

Отже, розглянемо наскільки популярними є амери$
канські акції на прикладі технологічних компаній. У таб$
лиці 2 згруповано показники фінансової звітності
найбільш популярних технологічних компаній та визна$
чено співвідношення акціонерного капіталу до ринко$
вої капіталізації.

Із таблиці 2 видно, що частка чистого капіталу у
відношенні до ринкової капіталізації менша 10 %, але
це не єдиний показник, на який орієнтуються інвесто$
ри. Підходи до розуміння що саме вважати завищеною
та реальною ціною на фондовому ринку описала О. Чир$
кова, визначивши сутність вартісного інвестування [12].
Вважаємо доречним використовувати основні підходи
до оцінки акцій, засновані на оцінці таких показників,
як співвідношення: ціна/прибуток, ціна/грошовий потік,
ціна/виручка, ціна/балансова вартість активів, ціна/ди$
віденди, ринкова вартість активів/ціна їх заміщення (Q
Тобіна).

Традиційно торгівля цінними паперам включає три
складові — психологічна, торговий аналіз та стратегія
поведінки, а також контроль ризиків. На нашу думку,
найважливішою є психологічна складова, яка прояв$
ляється у поведінкових механізмах — люди, не маючи
достатнього досвіду роботи на ринку цінних паперів,
часто схильні ризикувати і переоцінювати можливості
ринку. В умовах значного розриву між ринковою та ба$
лансовою вартістю компаній, поведінкові механізми
прийняття інвестиційних рішень виходять на перший
план. Наприклад, досить цікавим є поява нового "інди$
катора" очікувань ринку, який називають "твіттер Трам$
па". Аналітики JPMorgan навіть створили індекс для
оцінки впливу дописів американського президента в
Twitter на прибутковість державних облігацій США.
Індекс отримав назву Volfefe (на честь загадкового до$

пису Д. Трампа зі словом "covfefe" в травні 2017 року).
Аналітики JPMorgan відзначають статистично значимий
вплив на прибутковість держоблігацій, найбільше — на
дво$ і п'ятирічні папери [13]. Також це стосується і
відносин з Китаєм — у травні 2019 року повідомлення
про збільшення мита на китайські товари призвело
до падіння капіталізації на світовому ринку акцій на
1,36 трлн дол. США [14].

Якщо розглядати інвестиційні інструменти як певні
товари, а інвесторів — як споживача цих товарів, то
можна виокремити декілька підходів у стратегіях спо$
живання цих товарів:

— функціональне споживання можна назвати ос$
новним і воно означає потребу у зберіганні на майбутнє
(наприклад, управління пенсійними накопиченнями);

— демонстративне споживання пов'язане із певною
ієрархією у суспільстві і проявляється у самостверд$
женні та усвідомленні приналежності до більш замож$
них верств населення;

— символічне споживання демонструє прина$
лежність до певного культу (наприклад, прихильник
продукції APPLE за можливості із задоволенням стане
ще й акціонером компанії);

— ідеологічне споживання означає намагання про$
демонструвати приналежність до певної соціальної гру$
пи, яка дотримується певної ідеології.

О. Варипаєв у дослідженні сучасних стратегій спо$
живання відзначає необхідність виявити незадоволені
потреби, а потім створити продукт або послугу, най$
більш вигідну з погляду якісного задоволення даної
потреби. Характерною рисою сервісного суспільства є
поява споживачів$інноваторів, які зазвичай мають ви$
сокий рівень освіти, приймають продукт або послугу
першими і впливають тим самим на інші групи спожи$
вачів [15]. Зростаючу популярність криптовалюти
Біткоін можна пояснити саме через наявну певну ідео$
логію — як валюти, вільної від впливу банківської сис$
теми, яку не можна заборонити або конфіскувати.
Водночас алгоритмом закладено обмеження за
кількістю (21 млн одиниць) та швидкістю емісії (скоро$
чення удвічі приблизно кожні чотири роки), що робить
Біткоін більш привабливим за традиційні гроші та сприй$
мається прихильниками як своєрідний цифровий екві$
валент золота.

Починаючи з 2017 року почалось суттєве збільшен$
ня популярності ресурсу Localbitcoins, на якому корис$
тувачі із різних країн обмінюють Біткоін на національні
валюти, який сьогодні можна обміняти у 7869 містах
світу. За даними ресурсу CoinDance зростаючий інтерес
можна побачити в таких країнах, як Аргентина, Чилі,
Перу, Колумбія, Мексика, Кенія, Нігерія, Танзанія [16].
А використання криптовалют у Венесуелі є чи не єди$
ною можливістю збереження заощаджень в умовах гіпе$

Період 
(на кінець року) 

Потужність 
мережі, 

Терахеш/сек

Ціна 
Біткоіну, 
дол. США

Кількість 
одиниць 
в обігу 

Річна 
інфляція, 

у % 
(приріст 
протягом 
року) 

Кількість 
операцій в 
мережі за 
добу 

1 2 3 4 5 6 
2011 9 283 4,99 8 000 050 - 5 357 
2012 25 000 14,00 10 613 175 32,66 34 228 
2013 8 806 715,00 12 189 725 14,85 49 031 
2014 286 372 313,00 13 666 700 12,11 85 247 
2015 743 604 429,00 15 028 600 9,97 164 132 
2016 2 337 272 960,00 16 075 400 6,97 250 273 
2017 15 363 575 14 640,00 16 770 625 4,32 353 824 
2018 43 291 797 3 792,00 17 453 800 4,07 267 639 
2019 (станом на 
15.12.2019 р.) 79 373 800 7 090,00 18 103 475 3,72 263 441 

Таблиця 3. Основні показники розвитку мережі Біткоін за 2011—2019 роки

Джерело: [18].
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рінфляції та бажаним способом розрахунків. Отже,
інфляція та економічна нестабільність сприяють
збільшенню інтересу до Біткоіну. Наприклад, у Туреч$
чині спостерігається зростання обсягу торгів на
Localbitcoins з вересня 2016 року. Саме з цього часу ту$
рецька ліра почала дешевшати по відношенню до аме$
риканського долара і на сьогоднішній день знецінилась
майже удвічі. Ресурс CoinDance також відслідковує гло$
бальну політичну підтримку Біткоіну і його законність
з 257 країн світу. Дані свідчать, що у 124 країнах світу
відсутня заборона на використання Біткоіну.

За останні роки суттєво зросла потужність мережі
Біткоін. Дослідження CoinShares свідчить, що 65 % об$
ладнання, що обслуговує мережу Біткоін розташовані
в Китаї, пводночас 54 % зосереджені в провінції Сичу$
ань. Решта 35 % потужності мережі розподілені на те$
риторії США, Росії, Казахстану та інших регіонів світу
[17]. В обігу знаходиться вже 86,2 % загальної можли$
вої кількості Біткоінів. І динаміка емісії надалі буде ско$
рочуватись завдяки механізму скорочення винагороди
вдвічі приблизно кожні чотири роки (кожні 210 тис.
блоків трансакцій). Вперше винагорода за блок
трансакцій скоротилась в листопаді 2012 року з 50 до
25 Біткоінів. Наступне скорочення відбулось у липні 2016
року до 12,5 Біткоінів. У травні 2020 року очікується
наступне скорочення до 6,25 Біткоінів, що ще скоротить
темпи інфляції. Основні показники розвитку мережі
Біткоін представлені в таблиці 3.

Незважаючи на те, що сьогодні обсяг трансакцій в
мережі Біткоін може здатися досить значним, це поки
що набагато менше, ніж обсяги операцій Visa або
Mastercard. Експерти DataLight досліджували Біткоін як
платіжну систему та порівнювали її з економічними
показниками Visa, MasterCard та PayPal, наданими у
своїх річних звітах за 2018 рік [19]. В таблиці 4 пред$
ставлені порівняльні дані за ключовими показниками ме$
режі Біткоін та провідних світових платіжних систем.

Біткоін поки що суттєво поступається за кількістю
операцій в мережі. Слід лише зауважити, що діяльність
компанії Visa бере свій початок з 1958 року, Master Card
утворено у 1966 році, а Pay Pal — у 1998 році. Важко не
помітити суттєві диспропорції у кількості користувачів
— Visa та Master Card обслуговують мільярди людей по
усьому світу, що окреслює можливості для розвитку
криптовалют. Але набираючи популярність і ставши
більш зрілою, децентралізована мережа Біткоін, яка
призначалась для здійснення розрахунків і позиціону$
валась як цифрова готівка, сьогодні переважно є пред$
метом спекуляцій. Торгові операції становлять лише
1,3% економічної активності в мережі Біткоін [20]. На
нашу думку, така ситуація лише тимчасова — у часи,
коли ціна Біткоіну постійно зростала, інтерес проявляв$
ся як до інвестиційного активу, але через високу вола$
тильність та тривалі корекції на ринку криптовалют,
інвестиційний актив перетворився на спекулятивний,

оскільки тільки активна торгівля може забез$
печити прибуток.

ВИСНОВКИ
Отже, чи можлива в найближчий час чер$

гова фінансова криза, яку всі так очікують?
Щоб відповісти на це питання, варто визна$
читись, яку саме кризу ми очікуємо. Можна
очікувати різні прояви кризи — рецесія еко$
номіки США, боргові проблеми деяких євро$
пейських країн, корпоративних боргів США
та банківської системи Китаю, а також гли$
бокої корекції на ринку акцій США. Наприк$
лад, рецесія економіки Китаю може знизити
ціни на сировинні товари, але не варто очіку$
вати масових дефолтів за зобов'язаннями,
оскільки провідні економіки світу мають всі
можливості для регулювання економіки і на$
вчились "друкувати" гроші.

Зниження прибутків компаній може змусити інвес$
торів переоцінити ризики і створити умови для значної
корекції цін на фінансових ринках. Передумовами для
зниження ефективності бізнесу можуть стати темпи
зростання заробітної плати (особливо для працівників
з низьким рівнем оплати праці), підвищення податків та
більш ефективне їх адміністрування, посилення корпо$
ративної конкуренції і необхідність збільшення продук$
тивності праці.

Невизначеність та інфляція змушують інвесторів
шукати способи захисту накопиченого капіталу і на
прикладі країн Латинської Америки можна побачи$
ти, що криптовалюти стають альтернативою тра$
диційній фінансовій системі. Децентралізована мере$
жа Біткоін має передбачувану інфляцію і значне зро$
стання її популярності у світі змусить країни пере$
глянути свою грошову політику. Крім того, розвиток
інфраструктури та похідних фінансових інструментів
перетворюють Біткоін на традиційний фінансовий
інструмент, підтвердженням чому є популярність се$
ред спекулянтів. Водночас через порівняно незначну
капіталізацію ринку криптовалют, загрозою для інве$
сторів є маніпуляції цінами з боку великих гравців.
Тому психологія поведінки на ринку виходить на пер$
ший план, а фундаментальний і технічний аналіз є дру$
горядними. Щоб зменшити рівень загрози маніпуляцій
потрібне суттєве зростання ціни Біткоіну. Ринок
криптовалют, надаючи певний рівень анонімності,
може значно збільшитись, у тому числі і за рахунок
учасників незаконних операцій, відмивання коштів,
отриманих злочинним шляхом та уникнення від опо$
даткування.
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CONCEPTS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY

У статті розглянуто основні визначення поняття "стратегія розвитку підприємства". Встановлено, що

поняття "стратегія" розглядається різними науковцями поXрізному. Проте всі визначення поняття "страX

тегія" можна згрупувати в три основні групи: стратегія як засіб досягнення цілей підприємства, план або

модель його дій; стратегія як набір правил прийняття рішень; стратегія як програма функціонування

підприємства в зовнішньому середовищі, тобто програма взаємодії з конкурентами, задоволення потреб

клієнтів, реалізації інтересів власників, зміцнення конкурентних позицій підприємства.

Крім того, в статті наведено схему розрахунку показника ефективності підприємства, яка базується

на величині економічного ефекту та затратах ресурсів на забезпечення економічного ефекту. За резульX

татами встановлено, що підвищення показника ефективності можливе за трьох умов: максимізації реX

зультату у разі фіксованих витрат (ресурсів); мінімізації витрат (ресурсів) у разі фіксованого результату;

оптимізації співвідношення витрат і результатів.

Водночас багато вчених ототожнюють стратегію підприємства зі стратегією його розвитку, виділяюX

чи три нерівнозначних групи: стратегії зростання; стратегії стабільності; стратегії скорочення. Крім цих

груп, виділяють також стратегії ліквідації; змішані стратегії; стратегії розвитку продукту; стратегії розX

витку галузі.

Встановлено, що формування стратегії розвитку підприємства повинно спиратися на такі принципи

стратегічного управління: орієнтація на довгострокові глобальні цілі підприємства і економічні інтереси

його власників; безліч можливих напрямів розвитку, які обумовлені зміною зовнішнього середовища

діяльності підприємства; безперервність розробки стратегії, постійна адаптація до змін у внутрішньому

і зовнішньому середовищі; комплексність стратегії, узгодженість стратегічних рішень за окремими наX

прямами діяльності підприємства, видами ресурсів, функціями і т. д. Різноманітність стратегій, застосоX

вуваних у стратегічному управлінні, дуже ускладнює їх класифікацію. Ускладнюючим фактором під час

класифікації стратегій є те, що більшість стратегій не можуть бути однозначно визначені за однією з

ознак. Крім того, в статті наведено перелік ризиків, які необхідно враховувати під час вибору стратегії

фінансового розвитку підприємства або будьXякої іншої стратегії.

The article describes the basic definitions of the concept of "enterprise development strategy". It is established

that the concept of "strategy" is viewed differently by different scientists. Moreover, all definitions of the concept

of "strategy" can be grouped into three main groups: strategy as a means of achieving the goals of the enterprise,

plan or model of its actions; strategy as a set of decision rules; strategy as the program of functioning of the

enterprise in the external environment, that is the program of interaction with competitors, satisfaction of needs

of clients, realization of interests of owners, strengthening of competitive positions of the enterprise.

In addition, the article provides a scheme for calculating the efficiency of an enterprise based on the magnitude

of the economic effect and the cost of resources to ensure the economic effect. According to the results, it is

possible to increase the efficiency index in three conditions: maximizing the result at fixed costs (resources);

minimizing costs (resources) with a fixed result; optimizing cost / performance ratio.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концепція стратегічного планування з'явилася в

1960$х рр. і десятиліттям пізніше отримала широке за$
стосування в управлінні корпораціями. До початку тре$
тього тисячоліття стратегічне планування стало одним
з найпопулярніших методів управління в компаніях.
Сфера застосування методів стратегічного планування
поширилася не тільки на комерційні фірми та корпора$
тивні освіти, а й на громадські організації, державні
установи. Однак в Україні нерідко спостерігається не$
достатня розвиненість методів стратегічного управлін$
ня підприємствами, що призводить до банкрутства та по$
дальшої ліквідації підприємств. Як відомо, кожне з ве$
ликих (у тому числі і світових підприємств) переживало
чотири основні етапи свого існування: створення, роз$
виток, занепад та підйом. Саме високий рівень страте$
гічного управління керівника підприємства та/або мене$
джерів є одним із вирішальних факторів, який дозволяє
після занепаду підприємства настати наступному етапу —
підйому (чимало підприємств переживають лише 3 ета$
пи).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Поняття стратегічного управління розглядало чи$
мало науковців, серед яких І. Ансофф, М. Портер,
А.А. Томпсон, А.Дж. Стрікленд, Ф. Котлер, Г. Армст$
ронг, Дж. Сондерс, В. Вонг, О.С. Віханський, А.Т. Зуб,
Л.Г. Зайцев, М.І. Соколова, В.А.В асіленко, Т.І. Ткачен$
ко, А.І. Буравлев, Г.І. Гірчиця, В.Ю. Саламатов, І.А. Сте$
панівська, Б.М. Мізюк, Н.К. Смирнова, А.В. Фоміна,
Л.Г. Мельник та інші. Втім майже кожен з них розгля$
дає поняття стратегії та стратегічного управління по$
різному.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз підходів науковців до визна$

чення понять "стратегія", "стратегічне управління",
"стратегія розвитку підприємства", короткий розгляд
методології розрахунку ефективності підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В умовах глобальних кризових явищ та гіпердина$
мічних зрушень у світовій економіці важливе місце зай$
має питання ефективного та сталого функціонування

At the same time, many scientists identify the strategy of the company with the strategy of its development,

identifying three unequal groups: growth strategies; stability strategies; reduction strategies. In addition to these

groups, there are also elimination strategies; mixed strategies; product development strategies; industry

development strategies.

It is established that the formation of the enterprise development strategy should be based on the following

principles of strategic management: orientation to the longXterm global goals of the enterprise and the economic

interests of its owners; many possible directions of development, which are caused by changes in the external

environment of the enterprise; continuity of strategy development, constant adaptation to changes in the internal

and external environment; the complexity of the strategy, the coherence of strategic decisions according to

specific areas of activity of the enterprise, types of resources, functions, etc. The variety of strategies used in

strategic management, very difficult to classify them. A complicating factor in classifying strategies is that most

strategies cannot be uniquely identified by one of the attributes. In addition, the article presents a list of risks to

consider when choosing a financial development strategy for an enterprise or any other strategy.

Ключові слова: стратегія, розвиток підприємства, зовнішнє середовище, стратегія підприємства, стра�
тегічне управління, ресурс, залучення ресурсів, набір правил, стратегія розвитку підприємства, економічний
ефект.
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підприємства. Для ефективного функціонування під$
приємства в нинішніх умовах динамічного і швидкоплин$
ного середовища господарювання, в довгостроковому
періоді виходить на перший план вимога розробки но$
вих підходів до управління підприємством. На сьогодні
у світовій практиці таким інструментом забезпечення
ефективності та конкурентоспроможності є стратегіч$
ний менеджмент. Становлення стратегічного управлін$
ня на підприємствах стикається з низкою методологіч$
них труднощів, одна з яких — вибір ефективної стра$
тегії розвитку підприємства. Процес розробки ефектив$
ної стратегічної діяльності підприємства є багатогран$
ним і складним завданням, яке вимагає розгляду основ$
них теоретичних підходів до визначення поняття "стра$
тегія розвитку підприємства". Таким чином, основними
завданнями статті є:

— дослідження теоретичних підходів до визначен$
ня поняття "стратегія" зарубіжними і вітчизняними вче$
ними;

— вивчення підходів до визначення поняття "розви$
ток підприємства";

— на підставі розглянутих категорій "стратегія" і
"розвиток підприємства" дати визначити поняття "стра$
тегія розвитку підприємства".

Узагальнення поглядів зарубіжних і вітчизняних
вчених на визначення поняття "стратегія" наведено в
таблиці 1.

Аналіз базових стратегій дозволяє зробити висно$
вок про те, що спостерігаються термінологічні відмін$
ності у визначенні стратегії і різні підходи до ознак кла$
сифікації стратегій, однак слід погодитися з Дж. Мід$
длтоном, який відзначає, що "визначення стратегії зав$
жди пов'язані з вибором напрямку для розвитку діяль$
ності організації і напрямом цього руху" [13, с. 5]. Все
різноманіття визначення стратегій можна звести до
трьох груп [14]:

1) стратегія як засіб досягнення цілей підприємства,
план або модель його дій;

2) стратегія як набір правил прийняття рішень;
3) стратегія як програма функціонування підприєм$

ства в зовнішньому середовищі, тобто програма взає$
модії з конкурентами, задоволення потреб клієнтів, ре$
алізації інтересів власників, зміцнення конкурентних по$
зицій підприємства.

Так, до першої групи можна віднести підходи до виз$
начення стратегії Мескон, Альберта, Хедоурі [15], які
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відзначають, що стратегія є детальним все$
бічним комплексним планом, призначеним для
того, щоб забезпечити здійснення місії орган$
ізації і досягнення її цілей.

Прикладом другої групи є визначення
стратегії Чандлером [13], як "визначення
довгострокових цілей і завдань підприємства,
коригування діяльності в зв'язку з цим і залу$
чення ресурсів, необхідних для виконання по$
ставлених цілей". За таким визначенням, стра$
тегія є засобом координації цілей і ресурсів,
що найбільше відповідає концепції стратегіч$
ного управління. Стратегія по Віханському [5]
найбільш точно характеризує представників
третьої групи.

У цій статті під стратегією буде розуміти$
ся набір правил, способів, механізмів розвит$
ку, необхідних для ефективної діяльності під$
приємства, в умовах обмеженості ресурсів і ди$
намічно мінливого зовнішнього і внутрішньо$
го середовища. Розглядаючи поняття розвиток
підприємства Масленникова Н.П. зазначає, що
не функціонуючи, підприємство не може зай$
матися питаннями розвитку, а не розвиваю$
чись, не зможе функціонувати, тому саме роз$
виток є способом збереження підприємства
[16]. Водночас основними властивостями роз$
витку виступають незворотні, спрямовані, за$
кономірні зміни системи на основі реалізації
внутрішніх механізмів самоорганізації [17].

Сухорукова Т. В. визначає розвиток під$
приємства як якісна і спрямована зміна струк$
тури, характеру бізнес$процесів підприєм$
ства, за якого досягається більш ефективне
функціонування. Е.М. Коротков, розглядаю$
чи розвиток на рівні підприємства, трактує
його як "...сукупність змін, які ведуть до по$
яви нової якості і зміцнення системи, її
здатність чинити опір руйнівним силами зов$
нішнього середовища" [18, с. 296]. Варто так
само відзначити визначення "розвитку
підприємства" У. Р. Сухорським, який розг$
лядає його як систему планованих внутрішніх
організаційних заходів, спрямованих на оп$
тимізацію функціонування організації щодо
наявних і очікуваних станів її оточення [19, с.
263]. Все розмаїття підходів до визначення
поняття "розвиток підприємства" обумовлено, насам$
перед, різноманітністю методичних підходів до вибо$
ру інструментарію розрахунку показника ефектив$
ності. Загальна методологія розрахунку показника
ефективності полягає у відношенні результату (ефек$
ту) до витрат (ресурсів), які забезпечили його отриман$
ня [20, с. 246]:

Eô  = Е/Ç 
де Eô  — показник економічної ефективності;
Е — величина економічного ефекту;
Ç  — затрати ресурсів на забезпечення економічно$

го ефекту.
Відповідно підвищення показника ефективності

можливо за трьох умов:
1) максимізація результату при фіксованих витра$

тах (ресурсах) — Е → max при Ç = const ;
2) мінімізація витрат (ресурсів) при фіксованому

результаті — Ç→ min  при Е = const ;
3) оптимізація співвідношення витрат і результатів

— Eô → max.
Як вважає Ю.М. Дерев'янко, оптимальний розви$

ток може відбуватися лише за умов, коли абсолютний
приріст ефекту супроводжується абсолютним знижен$
ням витрат на ресурси тобто підвищення рівня ефекту
одночасно супроводжується зниженням рівня витрат
на ресурси, саме така динаміка розвитку, на думку ав$
тора, відповідає терміну "стійкий$соціально$економіч$

ний розвиток". Аналізуючи відмінні визначення по$
нять "стратегія" і "розвиток підприємства", можна
простежити тісний взаємозв'язок між зазначеними
категоріями. Зокрема, як зазначає В.С. Марцин [21,
с. 177—181], стратегія розвитку підприємства є іте$
раційним процесом формування розподіленої в часі
системи цілей і напрямів розвитку підприємства з ура$
хуванням тенденцій зміни кон'юнктури ринку і кон$
курентного середовища та наявних і можливих для
залучення ресурсів. Б.Г. Шелегеда, Н.В. Касьянова,
А.Я. Берсуцький ототожнюють стратегію підприєм$
ства зі стратегією його розвитку, виділяючи три не$
рівнозначних групи:

1) стратегії зростання;
2) стратегії стабільності;
3) стратегії скорочення [22, с. 90];
Крім вищевказаних груп стратегій, виділяють також:
1) стратегії ліквідації;
2) змішані стратегії;
3) стратегії розвитку продукту;
4) стратегії розвитку галузі [26].
Цієї ж думки дотримується і російський вчений

Т.Х. Тогузаєв, також ототожнюючи стратегію роз$
витку підприємства зі стратегією підприємства [23].
А.А. Мазаракі та інші автори [24, с. 52] стверджують,
що формування стратегії розвитку підприємств дає
можливість визначити напрямок поведінки підприємст$

Таблиця 1. Підходи науковців до визначення поняття "стратегія"

Автор Поняття стратегії 
І. Ансофф [1] Стратегією є набір правил для прийняття рішень, 

якими організація керується у своїй діяльності 
М. Портер [2] Стратегія являє собою створіння - за допомогою 

різноманітних дій - унікальної і цінної позиції 
А.А. Томпсон,  
А.Дж. Стрікленд [3] 

Стратегія - це план управління фірмою, спрямований 
на зміцнення її позицій, задоволення потреб і 
досягнення поставлених цілей 

Ф. Котлер, Г. Армстронг, 
Дж. Сондерс, В. Вонг [4] 

Стратегія компанії - це системний підхід до 
вирішення проблем її розвитку та функціонування, 
що забезпечує збалансованість діяльності компанії 

О.С. Віханський [5] Стратегія - це довгостроковий, якісно визначений 
напрямок розвитку організації, що стосується сфери, 
засобів і форми її діяльності, системи 
взаємовідносин усередині організації, а також 
позиції організації в навколишньому середовищі, що 
приводить організацію до її цілей 

А.Т. Зуб [6] Стратегія - узагальнююча модель дій, необхідних 
для досягнення поставлених довгострокових цілей 
шляхом координації та розподілу ресурсів компанії 

Л.Г. Зайцев,  
М.І. Соколова [7] 

Стратегія - це комбінація із запланованих дій і 
швидких рішень щодо адаптації підприємства до 
нової ситуації, до нових можливостей отримання 
конкурентних переваг і новим загрозам ослаблення її 
конкурентних позицій 

В.А. Василенко,  
Т.І. Ткаченко [8] 

Стратегія є концепцією інтегрального підходу до 
діяльності підприємства і являє собою, з одного 
боку, поєднання ресурсів і навичок організації, а 
також можливостей і ризиків, що виходять з 
навколишнього середовища, а з іншого боку - 
середовища, що діє в сьогоденні і в майбутньому, за 
яких організація сподівається досягти своєї основної 
мети 

А.І. Буравлев, Г.І. Гірчиця, 
В.Ю. Саламатов,  
І.А. Степанівська [9] 

Стратегія - це напрям і спосіб дії керівництва 
компанії щодо досягнення поставлених цілей 

Б.М. Мізюк [10] Стратегія - це генеральний напрям діяльності 
підприємства, яка повинна привести до поставленої 
мети 

Н.К. Смирнова,  
А.В. Фоміна [11] 

Стратегія - це модель взаємодії всіх ресурсів, що 
дозволяє організації найкращим способом виконати 
її місію і досягти стійких конкурентних переваг 

Л.Г. Мельник [12] Стратегія підприємства - довгострокові, найбільш 
принципові, важливі установки, плани, наміри 
керівництва підприємств щодо виробництва, доходів 
і витрат, капіталовкладень, цін, соціального захисту 



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/2020124

ва на ринку, з урахуванням умов зовнішнього сере$
довища; оцінити конкурентоспроможність і страте$
гічно конкурентні переваги підприємства; сформу$
лювати глобальну мету його діяльності; визначити
ресурси, які необхідно залучити для досягнення по$
ставлених цілей і забезпечити їх найбільш ефектив$
не використання. Водночас, як відзначають автори,
формування стратегії розвитку підприємства повин$
на спиратися на такі принципи стратегічного управ$
ління:

— орієнтація на довгострокові глобальні цілі під$
приємства і економічні інтереси його власників;

— безліч можливих напрямів розвитку, які обумов$
лені зміною зовнішнього середовища діяльності
підприємства;

— безперервність розробки стратегії, постійна
адаптація до змін у внутрішньому і зовнішньому сере$
довищі;

— комплексність стратегії, узгодженість страте$
гічних рішень за окремими напрямами діяльності
підприємства, видами ресурсів, функціями і т. д. [24,
с. 53].

Різноманітність стратегій, застосовуваних у стра$
тегічному управлінні, дуже ускладнює їх класифікацію.
Серед класифікаційних ознак найбільш істотні на$
ступні:

рівень прийняття рішень;
базова концепція досягнення конкурентних переваг;
стадія життєвого циклу галузі;
відносна сила галузевої позиції організації;
ступінь "агресивності" поведінки організації в кон$

курентній боротьбі.
Наприклад, класифікація стратегій підприємства

відповідно до рівня прийняття рішень має наступний
вигляд:

корпоративна;
ділова;
функціональна;
оперативна (остання може бути включена в функ$

ціональну).
Ускладнюючим фактором під час класифікації стра$

тегій є те, що більшість стратегій не можуть бути однознач$
но визначені за однією з ознак. Так, Забєлін П.В. і Мої$
сеєва Н.К. пропонують класифікувати стратегії всього
за трьома ознаками:

належність до п'яти основних стратегій досягнення
конкурентних переваг (глобальні стратегії);

належність до стратегій управління портфелем сфер
бізнесу (портфельні стратегії);

належність до стратегій, що застосовуються в за$
лежності від зовнішніх і внутрішніх умов (функціо$
нальні) [25].

Загальна стратегія розвитку підприємства, особли$
во великого, як правило, є змішаною стратегією. На$
приклад, вона може втілюватися у вигляді комбінацій
таких видів стратегій:

прогресивної — зростання фірми передбачається за
рахунок створення структур, що знаходяться між ви$
робником і кінцевим покупцем;

регресивною — мається на увазі зростання фірми за
рахунок покупки нових сировинних ресурсів і співпраці
з їх постачальниками;

горизонтальної — це певні кроки, спрямовані на
поглинання компаній$конкурентів або встановлення
суворого нагляду за їх функціонуванням на ринку.

Під час вибору стратегії фінансового розвитку
підприємства або будь$якої іншої стратегії необхід$
но враховувати ризики. Це обумовлено високою ди$
намікою зміни ринку і відсутністю можливості точ$
ного прогнозування. Прогноз — це розподіл усіх
висновків, своєрідний часовий діапазон, у рамках
якого можливі події, що залежать від певних умов.
Прогнозисти можуть зменшити цей діапазон, але
нікому не під силу звузити його до розмірів точки.

Водночас слід пам'ятати, що точка — це теж простір.
Розглянемо ієрархію ризиків, можливих під час
прийняття рішень.

Необмежене зростання. Стратегію приймають на
певний часовий проміжок. Існує ризик швидкого пере$
виробництва, заповнення ринкових ніш, зниження
темпів розвитку аж до стагнації.

Скорочення. Ризик в ймовірності втрати значущих
технологій, напрямів, структур, частки асортименту і т. д.
Ці втрати можуть бути пов'язані з неправильним про$
гнозом або виникненням нових умов і факторів.

Ліквідація. На перший погляд, здається, що у разі
ліквідації не повинно бути ніяких ризиків, адже якщо
компанія ліквідована, то ризикувати вже нічим. Але в
разі, коли у разі ліквідації гуртувалися на неточних про$
гнозах, це може спричинити за собою втрату коштів зас$
новників і акціонерів, а в разі ліквідації частини компанії
може спричинити некомпенсовану і недоцільну втрату
фінансів.

Помірне зростання. Для цієї стратегії характерні
невеликі акуратні кроки. Її застосування не гарантує
більший прибуток, але дозволяє максимально скороти$
ти ймовірність втрат [26].

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
Розглянувши зміст понять "стратегія" і "розви$

ток підприємства", можна зробити висновок, про те,
що ці категорії тісно пов'язані між собою. З одного
боку, розвиток розглядається як результат реалі$
зації стратегії, а з іншого — стратегія визначається
як інструмент забезпечення розвитку підприємства.
Тому стратегію розвитку слід розглядати як мета$
стратегію суб'єкта господарювання, суть якої поля$
гає в описі його поведінки на рівні динамічного про$
цесу зміни стратегій і яка дозволяє забезпечити
ефективність діяльності підприємства, в умовах об$
меженості ресурсів і швидко змінюватися умовах
зовнішнього середовища.
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FORMATION OF MARKETING STRATEGY FOR THE PROMOTION OF INNOVATIVE VEGETABLE
EDIBLE OILS

Статтю присвячено обгрунтуванню та розробці рекомендацій щодо формування та реалізації маркетингоX

вої інноваційної стратегії олійноXжировими підприємствами харчової галузі, які здійснюють виробництво росX

линних харчових олій. Висновки і рекомендації отримано на основі системного маркетингового аналізу персX

пектив інноваційних рослинних харчових олій та функціональних продуктів харчування на глобальному ринку

з урахуванням сучасних тенденцій інноваційноXінвестиційної активності українських промислових

підприємств, стратегічного аналізу просування інноваційних харчових продуктів на ринок. Здійснено струкX

турний та змістовний аналіз інноваційної характеристики рослинних харчових олій. Запропоновано сучасX

ний інструментарій маркетингу інновацій під час виробництва рослинних харчових олій.

Розроблено рекомендації щодо формування та реалізації стратегії просування рослинних харчових олій

на основі використання методології розгортання функції якості. Рекомендовано під час формування ефективX

ної стратегії просування рослинних харчових олій враховувати традиційні смаки та вподобання споживачів

на всіх стадіях НДДКР. Окреслено шляхи подальшого розвитку концепції маркетингу інновацій і можливосX

тей його застосування виробничими підприємствами агропродовольчого підкомплексу.

The article is devoted to substantiation and development of recommendations on the formation and implementation

of marketing innovation strategy by the oil and fat enterprises of the food industry, which produce vegetable edible

oils. Conclusions and recommendations were obtained on the basis of the system marketing analysis of the prospects

of innovative vegetable oils and functional food products on the global market taking into account the current trends

of innovative and investment activity of Ukrainian industrial enterprises, strategic analysis of the promotion of

innovative food products in the market. A structural and content analysis of the innovative characteristics of edible

oils is also carried out. Modern marketing tools for innovations marketing in the production of vegetable oils are

offered.

Recommendations on the formation and implementation of the strategy of promotion of vegetable edible oils in

the new ones based on the methodology of extension of the quality function are developed. It is recommended to take

into account traditional tastes and preferences of consumers at all stages of R&D when forming an effective strategy

for the promotion of vegetable edible oils. The ways of further development of the concept of innovations marketing

and possibilities of its application by the oil and fat enterprises of the food industry are outlined.

In the economically developed countries, more and more attention is being paid to improvement of human diets,

and one of the directions is to increase the volumes and expand the range of consumption of "healthy" food products.

The category of such products may include innovative vegetable oils with a low content of saturated fatty acids.

Introduction of innovative food products on the market, on the one hand, requires consideration of all components

of the traditional marketing mix, and on the other hand, understanding of the methods and practices of the use of

specific marketing tools for innovations. Unlike the subjects of the markets for traditional food products, the subjects

of the market of innovative vegetable oils are expected to make additional efforts to form effective innovations marketing

strategies and their implementation.

A modern concept of business organization is focused on the satisfaction of consumer's needs and desires as a key

factor ensuring the success of innovations and profit of the enterprise. Consumer characteristics of vegetable edible

oils and other food products are determined on the basis of organoleptic, physical and chemical, technological,

commodity, environmental and biological properties. One of the most important consumer characteristics of foods

that formally contain vegetable oils is their taste combined with texture.

Access to the market for innovative vegetable oils is to be accompanied by the development and implementation

of detailed marketing programs that will minimize potential risks and predict the response to emerging threats.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В економічно розвинених країнах світу все більшу

увагу звертають на оздоровлення харчування населен$
ня, одним із напрямів якого є збільшення обсягів та роз$
ширення асортименту споживання так званих "здоро$
вих" продуктів харчування. До категорії таких продуктів
можна віднести інноваційні рослинні харчові олії з низь$
ким вмістом насичених жирних кислот.

Виведення інноваційних продуктів харчування на
ринок, з однієї сторони, потребує врахування всіх ком$
понентів класичного маркетинг$міксу, а з іншої — знан$
ня методів та наявності навичок застосування специ$
фічного інструментарію маркетингу інновацій. Від
суб'єктів ринку інноваційних рослинних харчових олій,
на відміну від суб'єктів ринків традиційних харчових
продуктів, очікується докладання додаткових зусиль
щодо формування ефективних стратегій маркетингу
інновацій та їхньої реалізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню проблематики управління інновацій$

но$інвестиційною діяльністю та формування маркетин$
гових стратегій просування інноваційних продуктів при$
святили свої наукові праці такі відомі вітчизняні та за$
кордонні вчені, як І. Ансофф [1], Г. Ассель [2], П. Діксон
[3], П. Друкер [4], С. Ілляшенко, Ф. Котлер, П. Перерва,
Й. Шумпетер та інші. Їхні дослідження широко висвіт$
люють теоретико$методологічні та прикладні аспекти
управління та маркетингу інновацій. Водночас зазначи$
мо, що в сучасних наукових публікаціях недостатньо
уваги приділено питанням послідовності впроваджен$
ня інноваційного продукту у виробництво, потребують
продовження дослідження специфіки інноваційно$інве$
стиційної активності суб'єктів господарювання різних
галузей економіки та особливостей просування ними на
ринок конкретних інноваційних продуктів. Недостатньо
висвітленими є сучасні проблемні аспекти формування
маркетингових стратегій просування інноваційних хар$
чових продуктів на ринок.

МЕТА СТАТТІ
Враховуючи вищезазначене, метою роботи є до$

слідження маркетингу інновацій як інструменту успіш$
ного просування на ринок інноваційних рослинних хар$
чових олій, формування та реалізації маркетингової
інноваційної стратегії підприємствами агропродоволь$
чого підкомплексу, які здійснюють виробництво рос$
линних харчових олій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з найважливіших завдань для будь$якого су$

спільства є покращення якості життя людей, що пе$
редбачає забезпечення населення достатніми обсяга$
ми якісних та "здорових" продуктів харчування.

Харчування впливає на організм людини з моменту
її народження. Інгредієнти харчових продуктів, надхо$
дячи в організм людини з їжею і перетворюючись у про$
цесі метаболізму в результаті складних біохімічних пе$
ретворень на структурні елементи клітин, забезпечують
організм пластичним матеріалом і енергією, які є необ$
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хідними для фізіологічної і розумової діяльності, ви$
значають здоров'я, активність і тривалість життя люди$
ни, її здатність до відтворення. Тому стан харчування є
одним з найважливіших чинників, що визначають здо$
ров'я нації [5, с. 9].

Біологічна цінність їжі визначається наявністю в ній
необхідних для організму людини незамінних харчових
речовин, повноцінних білків, жирів з високим вмістом
ненасичених жирних кислот, вуглеводів, вітамінів та
низки мінеральних речовин. Одним з принципів раціо$
нального та збалансованого харчування є наявність у їжі
таких незамінних харчових речовин, як незамінні амі$
нокислоти, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни та
мінеральні речовини. З точки зору нутріфізіології, на$
сичені жирними кислотами продукти є "нездоровими"
для людини, вони збільшують рівень холестерину у
крові, негативно впливають на серцево$судинну систе$
му та підвищують ризик розвитку коронарної хвороби
[6, с. 7].

Позитивно впливають на здоров'я людини функ$
ціональні продукти харчування, які розглядаються як
такі, що забезпечують при їхньому споживанні достов$
ірний лікувально$профілактичний ефект для організму.
Функціональні харчові продукти відрізняються від тра$
диційних здебільшого відсутністю антінутрієнтів і зба$
лансованою кількістю макро$ і мікронутрієнтів.

На початку 90$х років в Японії було вперше введено
в обіг та визначено категорію "продукти для спеціаль$
ного дієтичного харчування" (foods for special dietary
use), яка згодом трансформувалась у "продукти для спе$
цифікованого оздоровчого використання" (foods for
specified health use — FOSHU), а у майбутньому в бага$
тьох країнах стала базовою при віднесенні харчових
продуктів до функціональних (functional food).

У подальшому до групи функціональних стали
відносити продукти харчування, які, по$перше, нату$
ральні та не модифіковані; по$друге, продукти харчу$
вання, в яких один з компонентів збільшено за допомо$
гою спеціальних умов для його зростання, с творення
біотехнологічних засобів; по$третє, продукти харчуван$
ня, до яких необхідно додавати компоненти для забез$
печення належного ефекту; по$четверте, продукти хар$
чування, в яких компонент був переміщений техноло$
гічними або біотехнологічними засобами таким чином,
щоб забезпечити ефект, який інакше неможливо отри$
мати; по$п'яте, продукти харчування, в яких один ком$
понент був замінений альтернативним компонентом зі
сприятливими властивостями; по$шосте, продукти хар$
чування, в яких компонент був змінений ферментними,
хімічними або технологічними засобами для забезпечен$
ня необхідного ефекту; по$сьоме, продукти харчуван$
ня, в яких біонакопичування компонента було змінено;
по$восьме, продукти харчування, в яких поєднується
будь$що з вищенаведеного [7, с. 40; 8, с. 15].

Таким чином, до функціональних харчових про$
дуктів можна віднести продукти харчування з натураль$
них природних інгредієнтів, які вживаються людиною в
їжу у складі щоденного раціону та виконують певну
функцію регулювання окремих фізіологічних процесів
в організмі людини. Оскільки інноваційними є продук$
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ти, які раніше не впроваджувались на ринок або вже
відомі продукти, які удосконалили або почали вироб$
ляти з більш якісними характеристиками за допомогою
нових технологічних чи управлінських рішень, то нові
функціональні продукти харчування є інноваційними.
Такими функціональними продуктами є інноваційні рос$
линні харчові олії, які багаті на "здорові" ненасичені
жирні кислоти.

Основними рослинними джерелами поліненасиче$
них кислот у продуктах харчування є рослинні харчові
олії — насамперед соняшникова, кукурудзяна, соєва,
горіхова та лляна. В Україні спостерігається суттєвий
дефіцит споживання "здорових" продуктів харчування
із високим вмістом омега$6 та омега$3 поліненасичених
жирних кислот, які містяться в рослинних харчових ол$
іях та фосфоліпідах тварин. Це відбувається у зв'язку
із заміщенням споживання населенням менш "здорових"
продуктів насичених жирними кислотами, які містять$
ся в тваринних жирах.

Для задоволення зростаючих обсягів глобального
попиту та врахування змін у потребах і вподобаннях
споживачів, суб'єктам ринку рослинних харчових олій
необхідно активізувати НДДКР у сегменті інноваційних
рослинних харчових олій. Висококонкурентна структу$
ра олійно$жирового ринку визначає необхідність підви$
щення інноваційно$інвестиційної активності його
суб'єктів.

Рівень інноваційної активності українських під$
приємств поки не відповідає вимогам сьогодення та за$
лишається низьким у порівнянні з економічно розвину$
тими країнами. Корнельським університетом, школою
бізнесу INSEAD і Всесвітньою організацією інтелекту$
альної власності формується щорічний авторитетний
експертний рейтинг "Глобальний індекс інновацій"
(Global Innovation Index), який в 2017 році включав 127
економік світу та використовував 82 ключових показ$
ника інноваційної активності. Лідирували в цьому рей$
тингу Швейцарія, Швеція та Нідерланди. Інноваційни$
ми країнами традиційно залишались США, Велика Бри$
танія, Данія, Сінгапур, Фінляндія, Німеччина та Ірлан$
дія (рис. 1).

Українська економіка у даному рейтингу в 2017 році
посіла 50 місце, тим самим показавши найкращий для
себе результат, починаючи з 2010 року. У групі країн,
які за рівнем доходів мають дохід нижче середнього,
Україна посіла друге місце, випередивши В'єтнам, Мон$
голію, Молдову, Вірменію та Індію. Рівень інноваційно$
інвестиційної активності національних підприємств за
останні роки хоча й покращився, але у цілому був низь$
ким [9, с. 9].

Основним фактором, який найбільше стримує інно$
ваційний розвиток української економіки, на нашу дум$
ку, є низький рівень витрат на НДДКР. В інноваційних
країнах доля витрат на НДДКР коливається у межах 1—
3 % від ВВП. В Україні ж згаданий показник, за даними
фахівців Українського інституту науково$технічної ек$
спертизи та інформації, в 2017 році становив лише
0,3 %, що обумовлює необхідність пошуку нових дже$
рел фінансування інновацій.

У 2017 році українськими промисловими підприєм$
ствами було впроваджено 4218 інноваційних техноло$
гічних процесів та інноваційних типів продукції (рис. 2).

Завдяки інноваційній діяльності створюються інно$
ваційні продукти, як результат науково$дослідної і (або)
дослідно$конструкторської розробки та інноваційна
продукція у вигляді нових конкурентоздатних товарів
чи послуг. У наших попередніх дослідженнях обгрун$
товано, що для України, яка за останні роки значною
мірою розгубила свій науковий і інноваційний потенціал,
активізація інноваційної діяльності набуває особливо$
го значення.

У сучасних умовах вирішення проблем інноваційно$
го розвитку економіки є важливим напрямом соціаль$
но$економічних перетворень в Україні. Рівень іннова$

ційно$інвестиційної активності української економіки
є суттєво нижчим рівня провідних інноваційних країн,
тому активізація інноваційних процесів, комерціаліза$
ція та трансфер інновацій в Україні потребує посилен$
ня зв'язків у системі "наука — освіта — бізнес".

За даними Державної служби статистики, в Україні
в 2017 році налічувалось 22597 підприємств. Із 3490 про$
мислових підприємств інноваційну активність проявля$
ли 672 (19 %), з них 456 підприємств впроваджували нові
технологічні процеси та 358 підприємств — інноваційну
продукцію. В 2017 році промислові підприємства витра$
тили на інновації близько 9,1 млрд грн. З них на прид$
бання машин, обладнання та програмне забезпечення
було витрачено 5,9 млрд грн (64,7 % від загального об$
сягу інноваційних витрат), на НДДКР — 2,2 млрд грн
(23,8 %), на придбання нових технологій — 21,8 млн грн
(0,2 %). Основним джерелом фінансування інноваційних
витрат в Україні є власні кошти промислових під$
приємств. Так, з власних коштів у 2017 році на інновації
було витрачено 7,7 млрд грн, що становило 84,1 % від
обсягу загальних інноваційних витрат. Обсяг інвестицій
в інновації від українських та іноземних інвесторів ста$
новив 380,9 млн грн, кредитних ресурсів на підтримку
інноваційної діяльності було залучено на суму 594,5 млн
грн, з коштів державного та місцевих бюджетів на інно$
ваційну діяльність було спрямовано 322,9 млн грн. У 2017
році 59,3 % інноваційно$активних підприємств, реалізу$
вали інноваційної продукції на 17,7 млрд грн, із яких
39,8% припадало на експорт.

Останніми десятиліттями ринки збуту рослинних
олій значно розширились у зв'язку з диверсифікацією
їх використання у кінцевому споживанні на харчуван$
ня, промислове споживання та паливо. Міжнародні рин$
ки таких товарів залишаються важливими для розвину$
тих країн та критично важливими для багатьох країн,
які розвиваються, адже вони стають все більше інтег$
рованими у світове господарство.

Світовий обсяг виробництва чотирьох основних
видів рослинних олій збільшився протягом останніх п'я$
ти років на 25,1 млн т та в 2017/2018 МР становив
172,4 млн т, що в 1,2 рази вище за аналогічний показник
2013/2014 МР. Аналізуючи структуру світового вироб$
ництва рослинних олій, ми можемо зробити висновок
про те, що близько 95 % загального обсягу рослинних
олій видобувається з чотирьох видів олійних рослин:
олійної пальми, сої, ріпаку та соняшнику. На всі ж інші
рослини у різні періоди дослідження припадало від 4 до
6 % видобутої у світі рослинної олії. Домінуючою в струк$
турі глобального виробництва є пальмова олія, частка
якої в останні роки наближається до рівня 30 % [10].
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Рис. 1. Динаміка Глобального індексу інновацій (Global
Innovation Index) по країнах за 2016—2017 рр.

Джерело: [9].
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На глобальному ринку насіння олійних культур та
рослинних олій Україна є однією з провідних країн$ви$
робників та країн$експортерів у сегменті насіння соняш$
нику та соняшникової олії. За даними Державної служ$
би статистики України у 2018 році виручка від експорту
насіння олійних культур та соняшникової олії склала
1,9 та 4,1 млрд дол США відповідно. З року в рік зрос$
тає частка в соєвому та ріпаковому сегментах, з'явля$
ються нові можливості у сегментах високоолеїнового
насіння олійних культур, олій та харчових продуктів, от$
риманих у результаті його переробки.

Результати дослідження глобального ринку олій та
жирів свідчать про наявність тенденцій до зростання
глобального попиту та пропозиції, що обумовлені зро$
станням світового обсягу споживання населенням хар$
чових рослинних олій та жирів, які є корисними для здо$
ров'я людини та зростанням попиту на органічну, непе$
рероблену та нерафіновану олії. Важливими чинника$
ми формування такого тренду також є широке різно$
маніття продуктів, які за ціною є доступними та прий$
нятними для споживачів та широкий асортимент про$
позиції олій і жирів, продуктів харчування з різномані$
тними харчовими профілями, які здатні задовольнити
сучасні споживчі вимоги. Крім того, спостерігається
тенденція до зростання обсягів промислового спожи$
вання рослинних олій.

Тенденції до зростання попиту на глобальному рин$
ку рослинних харчових олій, з однієї сторони, надають
українським підприємствам олійно$жирового підкомп$
лексу нові можливості, а з іншої — потребують форму$
вання нових маркетингових стратегій, які б врахували
зростання глобальних обсягів споживання рослинної
олії на душу населення та надання переваги спожива$
чами природним "здоровим" рослинним харчовим оліям.
В Україні, на нашу думку, існують потужні природний,
виробничий і інноваційний потенціали для нарощуван$
ня пропозиції соняшникової, соєвої, ріпакової та інно$
ваційних рослинних харчових олій, реалізація яких доз$
волить українським гравцям олійно$жирового ринку
успішно конкурувати з виробниками пальмової олії.

Підприємства олійно$жирового підкомплексу на$
ціональної економіки мають змогу вийти на нові висо$
ко місткі ринки рослинних "здорових" харчових олій та
жирів, що потребує підвищення ступеня їх інновацій$
но$інвестиційної активності.

Просування на ринок інноваційних рослинних хар$
чових олій потребує застосування сучасного інструмен$
тарію маркетингу інновацій. Складність управління мар$
кетинговою діяльності інноваційно$активного підприє$
мства потребує розгляду маркетингу в поєднанні трьох
його ключових аспектів: 1) маркетинг як філософська
концепція господарювання; 2) маркетинг як система

організації та керування господарською діяльністю
підприємства; 3) маркетинг як комплекс конкретних
інструментів [11, с. 155]. На основі маркетингового
підходу необхідно застосовувати нові функціональну
організаційну структуру та механізм управління вітчиз$
няними підприємствами різних типів, які будуть здат$
ними задовольнити потреби споживачів, підприємств та
суспільства [12, с. 452].

Успіх нової продукції багато у чому залежить від її
відповідності вподобанням споживачів (70—90 % успі$
ху). Британські науковці вважають, що ринкові чинники
за своїм значенням у чотири рази переважають науково$
технічні. На їхню думку, процес розвитку новацій — це
діалоговий процес взаємодії між створювачами про$
дукції та її споживачами. Американські експерти засвід$
чують, що 32 % комерційних невдач інновацій є на$
слідком помилкової оцінки вимог ринку, 13 % — на$
слідком помилок у сфері збуту, 14 % — надто високих
цін, 10 % — несвоєчасного початку продажу, 8 % —
активної протидії конкурентів і тільки 23 % новинок за$
знають невдачі із суто технічних причин [13, с. 36].

Вихід на ринок інноваційних продуктів супровод$
жується розробкою та реалізацією маркетингових стра$
тегій, які враховують можливі ризики та загрози
суб'єктів ринку. У центрі уваги сучасної маркетингової
концепції організації бізнесу знаходиться задоволеність
потреб та бажань споживача як ключового чинника, що
забезпечує успіх інновацій і прибуток підприємства.
Найбільш вдалим методом зниження підприємницько$
го ризику може бути комплексний вид маркетингу
("маркетинг$мікс"), який заснований на постійному зво$
ротному зв'язку між виробником та споживачем.
Підприємець повинен бачити споживача у всьому різно$
манітті його оточення, поведінки, бажань, несвідомих
потенційних потреб [3, с. 33].

Успішність впровадження інноваційних продуктів на
ринок значною мірою залежить від визначення спожив$
чих переваг та мотивації поведінки споживачів, розу$
міння процесу трансформації вимог споживачів у ба$
жані споживчі характеристики. Перетворення вимог
споживача у конкретні параметри якості інноваційних
рослинних харчових олій може бути здійснено на ос$
нові використання методології розгортання функції
якості (QFD — Quality Function Deployment), що вклю$
чає процеси планування, розробки виробництва та по$
кращення якості продукції на всіх стадіях НДДКР та на
кожному етапі життєвого циклу інноваційного продук$
ту. Якість у цьому випадку має розглядатись як належ$
ний ступінь власних характеристик інноваційного про$
дукту, який задовольняє вимоги споживача. Знання
моделі розгортання функції якості може допомогти
сформувати ефективні профілі базової, належної та
бажаної якості інноваційних рослинних харчових олій,
а також досягти відповідності "уявлень" виробників про
якість конкретного інноваційного продукту із очікуван$
нями споживачів.

Провідні світові виробники і постачальники високо$
якісних стійких рослинних харчових олій та жирів в про$
цесі розгортання функції якості тісно співпрацюють із
споживачами у розробці індивідуальних рішень, ство$
ренні інноваційних продуктів та поєднують досягнення
своїх бізнес$цілей, диференціацію їх на ринках із сма$
ками та вподобаннями клієнтів. НДДКР також спрямо$
вується на допомогу харчовій промисловості у змен$
шенні залежності від використання пальмової олії, яка
має високу насиченість жирними кислотами. Нині деякі
харчові продукти, наприклад спреди, часто виготовля$
ються з використанням пальмової олії. Споживання та$
ких продуктів може мати негативні наслідки для здоро$
в'я людини, тому на основі високоякісних поліненаси$
чених рослинних харчових олій розробляють інгредіє$
нти, які можуть замінювати пальмову олію.

Споживчі характеристики рослинних харчових олій,
як і інших груп харчових продуктів, визначаються на ос$
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Джерело: розроблено авторами на основі [9].
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нові органолептичних, фізико$хімічних, технологічних,
товарознавчих, екологічних та біологічних властивостей.

Органолептичними характеристиками рослинних
харчових олій є смак, запах, колір, прозорість. Смак і
запах залежать від якості і виду сировини, що перероб$
ляється, від способу виробництва і технологічного ре$
жиму роботи устаткування та від ступеня рафінації олії.
Головною відмінністю хімічного складу і біологічної
цінності рослинних харчових олій, в порівнянні з тва$
ринними жирами, є відносно високий вміст поліненаси$
чених жирних кислот. Рослинні харчові олії відносять
до жирів, які володіють високою біологічною актив$
ністю та легко засвоюються організмом людини.

Рослинні харчові олії споживаються людиною в їжу
в основному через харчові продукти, приготовані за
їхньою допомогою, або як приправи до салатів. Тому
важливими споживчими характеристиками харчових
продуктів, які рецептурно містять рослинні олії, є смак
та текстура. Текстура харчового продукту визначаєть$
ся переважно фізико$хімічними та органолептичними
властивостями рослинної харчової олії.

Текстура є дуже важливою у всіх типах харчових
продуктів, оскільки заміщення жирів може стати сер$
йозною проблемою для розробки нових продуктів та ви$
користання інструментів, які спрощують процес впро$
вадження продуктів на ринок і допомагають доставити
споживачам продукт, який їм сподобається. Заміщення
жиру з рецептури харчового продукту іншими інгреді$
єнтами змінює поведінку та текстуру продукту, які не$
обхідно відновити для задоволення потреб споживачів
[14, c. 4; 15, c. 6].

Під текстурою харчового продукту, зазвичай, ро$
зуміють органолептичну характеристику, яка представ$
ляє собою сукупність механічних, геометричних та по$
верхневих характеристик, які сприймаються механічни$
ми, тактильними і там, де це можливо візуальними та
слуховими рецепторами людини.

Німецькою науково$дослідною установою "Інститут
технологічного процесу та упаковки Fraunhofer IW"
текстуру було ідентифіковано як "вирішальну для того,
як харчовий продукт сприймається споживачами", а
тому їхні дослідження в основному направлені на по$
шук шляхів формування потрібної текстури харчових
продуктів, які рецептурно містять олії та жири. На дум$
ку дослідників, використання рослинного білка для
зменшення вмісту рівня жиру в продуктах, наприклад,
як$от: кремові начинки і соуси, повинно знизити рівень
насичених жирів приблизно на 30 % зі збереженням
потрібної текстури [16].

Взаємодія між текстурою та сприйняттям смаку —
це сфера НДДКР харчових продуктів, яка отримує все
більше уваги розробників та маркетологів. Успішний за$
пуск нового або переформатування уже існуючого хар$
чового продукту вимагає врахування комплексного на$
бору його сенсорних атрибутів. На базовому сенсорно$
му рівні споживачі часто бажають отримувати специфіч$
ний компонент текстури продукту або певний смак та
аромат, пов'язані з традиційним продуктом, наприклад
відчуття жиру. Під час розробки продуктів з низьким
вмістом жиру головним завданням є заміна насичених
жирів інгредієнтами, які надають їм необхідну та звичну
для споживача текстуру. Тому вона є ключовим атрибу$
том для розробників харчових продуктів та споживачів.

У процесі НДДКР рослинних харчових олій до$
слідниками випробовуються нові методики, які можуть бути
використані в процесі виробництва для поліпшення тексту$
ри і подовження терміну їх зберігання. Уповільнення псу$
вання є важливим чинником, оскільки зменшення рівня
вмісту жиру в харчовому продукті часто обмежує термін
його зберігання, що викликає необхідність додавання у не$
жирні продукти різноманітних консервантів.

Зміна рецептури існуючих та розробка нових хар$
чових продуктів з метою поліпшення їхнього харчово$
го профілю майже завжди впливає на їх смак, термін

зберігання та текстуру. Успішність зміни забезпечуєть$
ся шляхом об'єднання традиційних методів виробницт$
ва з інноваційними технологіями та індивідуальними
функціональними інгредієнтами.

Інноваційні ініціативи НДДКР суб'єктів олійно$жи$
рового ринку мають спрямовуватись на пошук нових
технологічних підходів для поліпшення нутріфізіоло$
гічних властивостей харчових продуктів, розробку ме$
тодик зниження рівня насичених жирних кислот у рос$
линних харчових оліях без використання хімічних до$
мішок, отримання бажаних для споживача текстури та
смаку харчових продуктів, заміни пальмової олії у хар$
чових продуктах більш "здоровими" альтернативами.

Формування ефективної маркетингової стратегії
інноваційних рослинних харчових олій та подальша її
реалізація дозволить українським підприємствам роз$
ширити географію ринку, завоювати нові ринки, ство$
рювати бренди нових олій або зміцнювати їх ринкові
позиції, а також збільшувати кількість лояльних спо$
живачів і підвищувати обсяги продажів.

Розвиток концепції маркетингу інновацій та її реа$
лізації у практиці діяльності підприємств агропродо$
вольчого підкомплексу, на нашу думку, потребує по$
дальшого дослідження теоретико$методичних підходів
до просування інноваційних продуктів харчування, роз$
робки сучасного інструментарію аналізу агропродо$
вольчого ринку нових продуктів, формування попиту на
основі перетворення вимог споживачів у конкретні па$
раметри якості харчових продуктів з використанням
методології розгортання функції якості.

ВИСНОВКИ
Населення змінює пріоритети та вподобання щодо

харчових продуктів, змінюється культура харчування,
люди все більше прагнуть споживати корисні для здо$
ров'я харчові продукти із низьким рівнем насичених
жирів, а уряди провідних держав світу все більше сти$
мулюють такі зміни. Тенденції розвитку світового рин$
ку рослинних харчових олій свідчать про зростаючу за$
цікавленість споживачів у здоровому та повноцінному
харчуванні. Проте доступні на сьогодні "низькожирні"
або "легкі" варіанти харчових продуктів розглядаються
з певним скептицизмом, оскільки зменшення у них рівня
жиру часто досягається за рахунок використання
хімічних домішок і засобів для формування текстури.
Харчові продукти, які містять у складі рослинні харчові
олії та жири, які представлені сьогодні на ринку, в по$
вному обсязі не задовольняють потреби споживачів, а
тому потрібні нові, тобто інноваційні, при виробництві
яких ці потреби будуть враховані.

Результатом формування ефективної маркетингової
стратегії просування інноваційних рослинних харчових
олій є визначення конкретних інструментів комплексу
маркетингу. Вибір маркетингових інструментів має бути
здійснено на основі сегментування, яке дозволить виді$
лити цільовий ринок та встановити особливості сприй$
няття інноваційних рослинних харчових олій спожива$
чами, їх цінами, збутом та маркетинговими комунікація$
ми. В рамках загальної стратегії всі маркетингові заходи
мають бути взаємопов'язаними та взаємодоповнюючими.

У процесі просування інноваційних рослинних хар$
чових олій на ринок підприємствам$виробникам необ$
хідно використовувати методологію розгортання
функції якості, що включатиме процеси планування,
розробки виробництва та покращення якості продукції
на всіх стадіях НДДКР та на кожному етапі життєвого
циклу інноваційного продукту.

Важливим при формуванні маркетингової стратегії
є врахування традиційних смаків і вподобань споживачів
харчових продуктів, які в свої рецептурі містять рос$
линні харчові олії. Тісний контакт підприємства з спо$
живачами в процесі створення та поширення інновацій$
них рослинних харчових олій дозволить побачити
реальні і потенційні потреби споживача.
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Комерціалізація інноваційних рослинних харчових
олій потребує подальших досліджень теоретико$мето$
дологічних та прикладних аспектів застосування сучас$
ного інструментарію маркетингу інновацій у їх впровад$
женні та просуванні на ринки збуту, здійснення більш
глибокого дослідження ринку, формування нових то$
варних та цінових стратегій, застосування нових методів
продажів та презентації продуктів, реалізації нових або
значно покращених змін у дизайні та упаковці тощо.
Застосування концепції маркетингу інновацій під час
виробництва рослинних харчових олій дозволить успі$
шно задовольнити потреби як споживачів і виробників,
так і суспільства загалом.
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WORLD EXPERIENCE IN MANAGING INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY

У статті розглянуто досвід розвинених країн щодо управління інноваційним розвитком національної

економіки. Узагальнено схему управління інноваційним розвитком національної економіки США, доX

сліджено роль урядових інституцій та неурядових організацій в управлінні інноваціями на всіх рівнях.

Проведено порівняння систем управління інноваційним розвитком економіки в розвинених країнах.

Висвітлено роль держави та приватного бізнесу в управлінні інноваційним розвитком економіки в цих

країнах. Визначено відмінності управління та виокремлено слабкі та сильні сторони різних методів

управління інноваційним розвитком.

Досліджено чотири види політики інноваційного розвитку національної економіки, які різняться виX

значенням рушійних сил та пріоритетних напрямів інноваційного розвитку економіки. Зазначено, що в

управлінні інноваційним розвитком слід виділяти три етапи. На початковому етапі управління інноваX

ційним розвитком здійснюється переважно методами державного управління та коштом державного бюдX

жету. На другому — посилюється роль недержавних фінансових структур у фінансуванні процесу інноX

ваційного розвитку. На етапі розвиненого інноваційного суспільства роль держави зводиться до визнаX

чення пріоритетних напрямів інноваційного розвитку.

Визначено, що українська економіка перебуває на першому етапі інноваційного розвитку, коли проX

цеси регулювання інноваційного розвитку економіки неможливі без домінуючого впливу на них держаX

ви.

The article examines the experience of the developed countries in managing the innovative development of

the national economy. The scheme of management of innovative development of the USA national economy is

generalized, the role of governmental institutions and nonXgovernmental organizations in the management of

innovation at all levels is investigated. The systems of management of innovative development of economy in

developed countries are compared. The role of the state and private business in managing the innovative

development of the economy in these countries is highlighted. The differences in management, the weaknesses

and strengths of different methods of managing innovative development are highlighted.

Four types of policy of innovative development of the national economy are studied, which differ in

determining the driving forces and priority directions of innovative development of the economy. It is stated

that there are three stages in the management of innovation development. At the initial stage, the management

of innovative development is carried out mainly by the methods of public administration and the state budget.

Second, the role of nonXstate financial institutions in financing the process of innovation development is

increasing. At the stage of a developed innovative society, the role of the state is reduced to determining the

priority directions of innovative development.

The volume of state support for innovative development of the economy should distinguish a policy of active

intervention of state institutions in the process of development and decentralized regulation, in which the role of

the state is mainly to coordinate the actions of the subjects of innovation activity. In real life, these two ways of

innovative economic development are virtually nonXexistent. The reasonable combination of them creates the

preconditions for the rapid innovative development of the country's economy.

In terms of state support for innovative development of the economy, one can distinguish a policy of active

intervention of state institutions in the process of development and decentralized regulation, in which the role of

the state is mainly to coordinate the actions of the subjects of innovation activity. In real life, these two ways of



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

133www.economy.in.ua

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В останні десятиліття найбільшого розвитку досяг$

ли ті країни, в основі економіки яких лежить радикаль$
на структурна трансформація, пов'язана з розвитком
високотехнологічних виробництв. Їх розвиток немож$
ливий без інтенсивного використання наукових дослід$
жень і впровадження інновацій в усі сфери економічно$
го життя суспільства.

Ефективний інноваційний розвиток обумовлює зро$
стання конкурентоспроможності країни на світових
ринках, сприяє створенню принципово нових техно$
логій, товарів, покращенню бізнес$середовища країни,
призводить до зменшення споживання природних ре$
сурсів та антропогенного навантаження на екосистему
країни. Крім того, впровадження нових технологій при$
зводить до створення нових робочих місць, зменшення
доданої вартості вироблених за новими технологіями
товарів і послуг.

Зростання економіки України неможливе без пере$
ходу на інноваційну модель розвитку. Науковий потен$
ціал країни потенційно дає можливість країні домогти$
ся зниження економічної залежності від потужних
світових лідерів, але за сучасних умов розвиток цього
потенціалу ускладнений через ряд причин політичного,
соціального та економічного характеру.

Європейський вектор розвитку України вимагає до$
корінної зміни пріоритетів розвитку економіки, впро$
вадження інноваційної моделі розвитку, яка повинна
була забезпечити високі та стабільні темпи економічно$
го зростання, вирішити певні соціальні й екологічні про$
блеми, забезпечити конкурентоспроможність націо$
нальної економіки, підвищити експортний потенціал
країни, гарантувати їй економічну безпеку та чільне
місце в Європейському Союзі [1, с. 150].

Науково$технічний потенціал України достатньо
високий, що викликано світовим співтовариством, про$
те, він не втілюється в інноваціях, придатних до вико$
ристання у виробництві і, відповідно, не забезпечує зро$
стання економіки країни. Зростання ролі прикладної й
теоретичної науки в інноваційному розвиткові націо$
нальної економіки створює необхідну платформу, але
не уможливлює (не означає) інноваційну інтеграцію
України у світовий економічний простір, розвиток на$
ціональної економіки та її регіонів неможливий без
імплементації досвіду економічно розвинених країн у
сфері управління інноваційним розвитком.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Посилення ролі науки як основи для інноваційного

розвитку економіки, поглиблення співробітництва
науки та виробництва, розвиток інтеграційних процесів,
шляхи та методи регулювання наукової та інноваційної
діяльності в світових економіках розглянуто в працях
українських та зарубіжних дослідників, серед яких вар$
то відзначити Т. Боголюб [2], І. Шовкуна [3], Т. Степа$
нову [4], О. Мягкову [5], Л. Федулову та ряд інших. У
роботах науковців досліджено окремі аспекти іннова$
ційного розвитку національних економік, напрями
фінансування та структуру інновацій, тенденції іннова$

innovative economic development are virtually nonXexistent. The reasonable combination of them creates the

preconditions for the rapid innovative development of the country's economy.

It is determined that the Ukrainian economy is in the first stage of innovative development, when the processes

of regulation of innovative development of the economy are impossible without the dominant influence on them

by the state.

Ключові слова: інноваційний розвиток, національна економіка, зарубіжний досвід, управління, державний
вплив, регулювання, державна підтримка інноваційного розвитку.

Key words: innovative development, national economy, foreign experience, management, state influence,
regulation, state support for innovative development.

ційного розвитку та інноваційну політику країн. Вод$
ночас дослідження досвіду розвинених країн щодо уп$
равління інноваційним розвитком економіки з метою
створення ефективних форм та адаптаційних технологій
такого управління для України залишається актуальним.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є висвітлення особливостей досвіду

управління інноваційним розвитком економіки окремих
держав, виокремлення ефективних елементів управлін$
ня для можливого їх використання в Україні.

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основою успішного інноваційного розвитку еконо$

міки країни є система розумного керування процесом
інноваційного розвитку, який полягає в оптимальному
узгоджені інтересів виробників, споживачів та держа$
ви. Ця система проявляється в формуванні комплекс$
ної політики інноваційного розвитку економіки, яка заз$
нає змін у процесі еволюції економіки держави.

На думку Л. Федулової [6], у світі історично скла$
лись чотири основні види політики інноваційного роз$
витку національної економіки, які різняться визначен$
ням рушійних сил та пріоритетних напрямів інновацій$
ного розвитку економіки та були пріоритетними в різні
історичні періоди у промислово розвинених країнах:

— політика "технологічного поштовху" — виходить
із того, що пріоритетні напрями розвитку науки і тех$
ніки має визначати держава, володіючи для цього необ$
хідними матеріальними ресурсами, можливістю здійснен$
ня експертизи та інформаційним забезпеченням. Такий
варіант інноваційної політики грунтується на виокрем$
ленні науково$технічних і соціально$економічних про$
блем, розв'язати які можна завдяки розробці відповід$
них державних програм, великих капіталовкладень та
інших прямих форм державної участі. На цьому етапі
ринкові механізми суттєво не впливають на управління
процесом інноваційного розвитку, оскільки інноваційні
товари та послуги мають вищу ціну, ніж традиційні. По$
дібну політику здійснював уряд США в 40—50$х роках
у період розквіту "великої науки", коли виникли і швид$
ко поширились нові технологічні напрями в галузі елек$
троніки, створення ЕОМ, засобів зв'язку, авіабудуван$
ня тощо. Така стратегія в різні історичні періоди була
властива тією чи іншою мірою всім країнам, зокрема
Франції та Великобританії. Найбільш чітко, на думку
автора, така політика проводилась у колишньому СРСР,
але оскільки за часів існування країни питання економії
ресурсів актуальним не було, інноваційний шлях роз$
витку економіки СРСР був спрямований лише в бік по$
силення воєнної, космічної галузей, де було досягнуто
значних успіхів за рахунок стагнації більшості галузей
народного господарства. Інші види інноваційного роз$
витку економіки ігнорувались, наслідком чого стало ка$
тастрофічне технологічне відставання від провідних
економік світу, що також відіграло не останню роль у
розпаді Союзу;

— політика "ринкової орієнтації" — визначає про$
відну роль ринкових ресурсів у виборі напрямів розвит$
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ку науки й техніки. Вона передбачає зменшення ролі
держави у стимулюванні фундаментальних досліджень,
створенні економічного клімату та інформаційного се$
редовища для впровадження інновацій у фірмах і
здійснення досліджень ринку, а також у зменшенні ролі
державного регулювання, що сприяє стимулюванню
ринкової ініціативи та ефективній перебудові ринку.
Роль держави зводиться до стимулювання інноваційно$
го процесу шляхом встановлення податкових префе$
ренцій. Ця політика активно проводилась у Японії, ФРН,
стала пріоритетною в США в 70$х роках, а у 80$х її ї
використала більшість провідних країн світу;

— політика "соціальної орієнтації" — передбачає
визначене соціальне регулювання наслідків науково$
технічного прогресу, а процес ухвалення рішення ба$
зується на широкому соціально$політичному консенсусі
з залученням широкої громадськості. Роль держави в
цьому випадку зводиться до ініціатора та організатора
дискусійного процесу, створення за допомогою засобів
масової інформації громадської думки щодо пріоритет$
них напрямів інноваційного розвитку національної еко$
номіки. Цей варіант інноваційно$інвестиційної політи$
ки ніколи не був основним, але окремі його елементи
знаходять своє відображення у інноваційній політиці
практично всіх країн;

— комплексна політика інноваційного розвитку еко$
номіки — спрямована на зміну економічної структури
господарського механізму. Вона передбачає значний
вплив інновацій на розв'язання соціально$економічних
проблем, зміну галузевої структури, взаємодію суб'єктів
господарювання, рівень життя тощо. Усе це вимагає
нових форм організації та механізмів регулювання роз$
витку науки й техніки. Японія є єдиною промислово роз$
виненою країною, яка найпослідовніше, паралельно з
ринковою, проводить цю політику, хоча елементи остан$
ньої відстежуються і у Франції.

За обсягами державної підтримки інноваційного
розвитку економіки можна виділити політику активно$

го втручання державних інституцій у процес розвитку
та децентралізованого регулювання, за якого роль дер$
жави зводиться в основному до координації дій суб'єктів
інноваційної діяльності. В реаліях у чистому вигляді ці
два шляхи інноваційного розвитку економіки практич$
но не зустрічаються. Розумне поєднання їх створює пе$
редумови для швидкого інноваційного розвитку еконо$
міки країни.

В Японії, Голландії, Франції інноваційний розви$
ток економіки здійснюється переважно на фоні актив$
ного втручання держави, коли вона визначає інновац$
ійну, наукову, науково$технічну діяльність як доміну$
ючий фактор економічного зростання. З метою актив$
ного втручання в процеси інноваційного розвитку еко$
номіки, уряди цих країн провадять істотні зміни в за$
конодавстві, що стосується не лише створення спри$
ятливого інноваційного середовища, але зовнішньої
політики.

Механізм децентралізованого регулювання іннова$
ційного розвитку економіки складніший за шлях актив$
ного втручання держави в цей процес. Він не передба$
чає безпосереднього визначення державою напрямів
інноваційного розвитку, а роль держави полягає у
підтримці тих напрямів процесу інноваційного розвит$
ку економіки, що виникли спонтанно на вимогу су$
спільства. Такий механізм регулювання інноваційного
розвитку проводиться сучасними урядами США та Ве$
ликобританії. Вплив цих держав на процес інновацій$
ного розвитку національної економіки, наукову та нау$
ково$технічну діяльність за цим механізмом зводиться
до такого:

— фінансування за рахунок державного бюджету
створення інновацій та пропозиція цих інновацій бізнес$
структурам, створення інфраструктури для їх реалі$
зації;

— створення економічних (насамперед, податкових
пільг) та соціальних передумов для зростання іннова$
ційної активності всіх учасників інноваційного процесу;

Рис. 1. Система управління інноваційним розвитком економіки США

Джерело: сформувала автор на основі [9].
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— перерозподіл державних фінансових ресурсів для
створення попиту на нововведення, що призводить до
появи нових напрямків економічного, технічного, со$
ціального розвитку [7];

— фінансування фундаментальних досліджень, що
не передбачають явної економічної ефективності у най$
ближчому періоді.

Змішаний механізм регулювання інноваційного роз$
витку часто використовується країнами із значною ча$
сткою державного сектору в економіці. Держава за
такої стратегії активно втручається в діяльність під$
приємств та галузей економіки з метою досягнення ви$
сокого рівня конкурентоспроможності. Така стратегія
застосовується у Швеції, Росії, значною мірою елемен$
ти цієї стратегія застосовується в Україні.

Основним складником системи стимулювання інно$
ваційного розвитку національної економіки є фінансу$
вання та формування системи поширення інновацій як
складової загальної науково$технічної політики індус$
тріальних країн, орієнтованої на забезпечення процесу
впровадження результатів досліджень і розробок у
виробництво та наступне застосування інновацій в
реальній економіці [8, с. 51].

Дослідження досвіду інноваційного розвитку націо$
нальних економік індустріальних країн [4; 5; 9; 10], доз$
воляє зробити висновок, що в більшості розвинених
країн структура управління процесом інноваційного
розвитку в значній мірі схожа. Найбільш типовою мож$
на вважати структуру управління інноваційним розвит$
ком національної економіки США, країни, яка, за за$
гальною думкою, входить до десятки найрозвиненіших
інноваційних економік світу.

Схематично систему управління інноваційним роз$
витком економіки США подано на рисунку 1.

Процес інноваційного розвитку економіки в США є
традиційним євроатлантичним і включає в себе весь цикл
інноваційного розвитку: від виникнення глобальної
інноваційної ідеї до впровадження її в процес вироб$
ництва, що дозволило країні зайняти лідируюче стано$
вище на ринку високотехнологічної продукції (космос,
зброя), де частка продукції США становить 39% [1,
с. 152].

Серед урядових структур особливу роль у регулю$
ванні процесу інноваційного розвитку економіки
відіграє Департамент з питань комерції, до складу яко$
го входять структурні одиниці, що вирішують питання
визначення глобальних напрямів інновацій, патентуван$
ня, стандартизації, актуальності та збору статистичної
інформації щодо інноваційних процесів і, насамперед,
фінансування перспективних глобальних досліджень
інноваційного характеру. Інші федеральні установи з
великими бюджетами, як$от: скажімо Міністерство охо$
рони здоров'я, Міністерство оборони, також мають
інтереси у питаннях, пов'язаних з комерціалізацією,
подвійним використанням та інноваціями, пов'язаними
з їх місіями, а отже мають вплив на процес інноваційно$
го розвитку національної економіки. Значну роль у про$
цесі інноваційного розвитку економіки мають малі та
середні бізнес$структури. Найбільші ініціативи феде$
рального фінансування на підтримку інноваційного роз$
витку економіки — Програма інноваційних досліджень
малого бізнесу (SBIR), Програма супроводу малого
бізнесу та Програма передачі технологій (STTR). Ці про$
грами базуються на перерозподілі на користь іннова$
ційних підприємств малого та середнього бізнесу час$
тини бюджетів програм наукових досліджень (R&D) у
розмірі до 100 мільйонів доларів на рік. Крім того, Май$
же 2 млрд дол. США (€  1.5 млрд) у межах цих програм
було спрямовано малим та середнім підприємства з
кількістю менше 500 співробітників у 2015 році [12], що
суттєво впливає на темпи інноваційного розвитку еко$
номіки країни.

Конгрес США має обов'язки та повноваження щодо
запровадження інновацій законодавчими методами, на$

дання дозволів та асигнування бюджетів, проведення
слухань та отримання свідчень від зацікавлених сторін
в питаннях пов'язаних з інноваціями, та здійснення на$
гляду за їх комерціалізацією. Найбільш значимими є
Комітет з питань інновацій та Комітет з малого бізнесу,
науки і техніки, а також Комітет Сенату з питань
торгівлі, науки та транспорту.

Іншим елементом системи управління інноваційним
розвитком економіки США є судова система, до компе$
тенції якої входить вирішення судових та нормативних
спорів, що стосуються інновацій, патентів та ін. Функції
судової системи полягають у вирішенні питань, пов'я$
заних з інноваціями, таких як суперечки щодо інтелек$
туальної власності та правові питання, пов'язані з до$
слідженнями.

Особливістю інноваційного розвитку економіки
США на макроекономічному рівні є те, що держава
практично відсторонена від визначення напрямів і
фінансування інноваційного процесу (частка фінансу$
вання інновацій з держбюджету країни за останнє де$
сятиріччя коливалась в межах 0,1—0,4% ВВП і здійсню$
валось в основному в напрямку створення інновацій в
космічній та військовій галузях). Інноваційну діяльність
стимулює сприятливе висококонкурентне бізнес$сере$
довище. Згідно з аналітичними дослідженнями Націо$
нального наукового фонду (NSF) за рахунок державних
фондів фінансується близько 10% промислових та 17%
фундаментальних досліджень і розробок [13, с. 49]. Роль
держави у підтримці процесу інноваційного розвитку
зводиться, в основному, до гарантування позик, пільго$
вого кредитування інноваційних підприємств, податко$
вого оподаткування.

На регіональному рівні управління процесом інно$
ваційного розвитку здійснюють уряди штатів, які, як
правило, набагато активніші в реалізації інноваційного
розвитку економіки, ніж федеральний уряд, передусім
тому, що уряди штатів ближче до потреб конкретних
галузей, що становлять їх регіональні економіки.

Вирішальну роль у процесі формування інновацій$
ної економіки формуванні на мезо$ та макрорівнях
відіграють неурядові організації. В США існує розви$
нена мережа недержавних організацій, що мають відно$
шення до формування принципів управління інновацій$
ним розвитком. Серед останніх варто відзначити Раду
конкурентоспроможності, яка була створена в 1980$х
роках через сумніви щодо конкурентоспроможності
виробництва США у порівнянні з Японією та Німеччи$
ною й Національні академії, які були створені Конгре$
сом США для надання консультацій у науковій сфері.
Ці організації здійснюють організацію досліджень,
організовують семінари, та, що найважливіше, забезпе$
чують форуми для різних учасників на арені інновацій$
ної політики з метою створення об'єднань, обговорен$
ня питань, перегляду результатів інноваційної діяль$
ності та розгляду нових інноваційних ідей, спроможних
прискорити процес інноваційного розвитку економіки
країни загалом.

Університети в США не підпорядковуючись феде$
ральному уряду, активно впливають на інноваційну роз$
виток економіки держави виконуючі дослідження на
замовлення промислових корпорацій. На базі універси$
тетів здійснюється до 16% наукових досліджень у США,
55% яких фінансується федеральним урядом [14].

Більшість інноваційних ідей у США реалізується
приватним сектором. Приватна промисловість замовляє
та фінансує 71% науково$дослідних робіт США, 76%
яких має перспективний характер, 20% мають приклад$
ний характер і лише 4% — фундаментальні досліджен$
ня [15].

Характерною рисою американської моделі процесу
управління інноваційним розвитком економіки на мезо$
та мікрорівні є те, що рішення щодо впровадження
інноваційної ідеї приймаються вищим керівництвом кор$
порацій щодо процесу розробки інновації, способів її
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впровадження у виробничий процес, визначення харак$
теристик продукту, отриманого внаслідок впроваджен$
ня інновації, шляхів і способів його розповсюдження.
Такий шлях розробки інновацій дозволяє швидко зміню$
вати напрями досліджень у випадку здійснення хибних
кроків з метою досягнення бажаного результату.

Перевагою такого підходу до управління іннова$
ційним розвитком є прискорений вихід на ринок інно$
ваційних продуктів, завоювання нових ринків. Водно$
час створюється міцний зворотний зв'язок зі спожива$
чами інноваційного продукту який дозволяє оператив$
но покращувати чи змінювати якості цього продукту.
Прикладом успішного застосування такої тактики може
бути історія корпорацій Microsoft, Tesla, Apple, успіш$
ний менеджмент інновацій яких зробив їх одними із най$
потужніших у світі.

Поряд із цим такий підхід має ряд недоліків, серед
яких велика ймовірність прийняття помилкових рішень
через недостатню компетентність окремих керівників,
недостатній для розв'язання поставленого завдання
фінансовий та науковий потенціал корпорації. Внаслі$
док цього інноваційні продукти американського поход$
ження часто мають короткий "термін життя", якісні не$
доліки тощо. Прикладом цього може бути практика
"відкликання" з ринку інноваційних продуктів для до$
опрацювання, що призводить до додаткових фінансо$
вих втрат та шкодить іміджу корпорацій.

У Німеччині, як і в США, роль держави в інновацій$
ному розвиткові економіки обмежується фінансуванням
глобальних інновацій, впровадження яких відтерміно$
ване у часі. Підтримка оперативних інновацій полягає в
наданні податкових пільг і канікул інноваційним під$
приємствах та фінансування на грантовій основі дослі$
джень у галузі створення інновацій, які не матимуть
значного економічного ефекту, але вирішують пробле$
ми збереження навколишнього середовища, покращенні
якості життя населення Німеччини.

Управління процесом інноваційного розвитку еко$
номіки на мезо$ та мікрорівні в Німеччині має унікальні
особливості, пов'язані з менталітетом суспільства який
полягає в культурному опорі ризикам і прагнення до
стабільності. Історично німецькі корпорації були вели$
кими новаторами з точки зору технології та якості про$
дукції, але через намагання уникати ризиків, побоюван$
ня втратити імідж надійних партнерів, останнім часом
не змогли скористатися швидко виникаючими іннова$
ційними ідеями з такою ж впевненістю як американські
і це негативно впливає на інноваційний розвиток еко$
номіки Німеччини.

Перевагою німецького підходу до управління інно$
ваційним розвитком економіки є комплексність. Інно$
ваційна продукція німецького походження має високу
якість та супроводжується продуманими послугами, які
забезпечують її надійність. Інноваційні продукти ні$
мецького походження мають значно більший "термін
життя", ніж продукція будь$якої іншої країни. Недо$
ліком такого підходу є те, що інноваційні продукти мо$
жуть запізнитися на ринку і зустрічають значний кон$
курентний опір [10].

Управління інноваціями в німецьких фірмах має
суттєві особливості. На відміну від США, рішення про
впровадження інноваційної ідеї схвалюється більшістю
голосів власників корпорацій, що вимагає значних за$
трат часу. І навіть після прийняття рішення на найви$
щому рівні процес створення інновації гальмується на
нижчому рівні, особливо у випадку недостатності фінан$
сових ресурсів корпорації. Ця практика "затягування"
значно менше виявляється в малих та середніх підприє$
мствах, в яких менше горизонтальних зв'язків. Ці фірми
або виграють, або гинуть залежно від того, наскільки
спроможні вони зуміли виокремити і впровадити вдалу
інноваційну ідею та наскільки ефективно реалізували її
на світових ринках. Щоб зберегти високі доходи, фірми
завжди повинні постійно стимулювати створення інно$

вацій ще на рівні виникнення ідеї проводити моніторинг
виникаючих інновацій. Ось чому справедливо сказати,
що в Німеччині інноваційний потенціал компаній має
тенденцію бути тим вищим, чим менший їх розмір. За$
гальною критикою такого підходу є те, що німецькі
фірми не часто залучаються до інновацій, що мають гло$
бальний характер.

Важливо мати на увазі, що німецький підхід до управ$
ління інноваційним розвитком економіки, хоча і більш
стриманий, ніж американський, є прибутковим та само$
достатнім, внаслідок чого економіка країни за Глобаль$
ним Індексом Інновацій посідає дев'яте місце у рейтин$
гу світових інноваційних економік.

Інноваційний розвиток економіки значною мірою
залежить від особливостей економічного, політичного,
суспільного устрою країни. Темпи інноваційного роз$
витку економіки часто залежать обсягів втручання дер$
жави в цей процес. Прикладом ефективного втручання
держави в процес інноваційного розвитку національної
економіки може служити приклад Королівства Швеція.
Згідно з Глобальним Інноваційним Індексом, ця країна
посідає 3 місце в рейтингу інноваційних економік світу
[16].

У цій країні найвища питома вага приватного бізне$
су, 90% товарів та послуг виробляють приватні компанії,
як$от: Ericsson AB, Alfa Laval Group, IKEA. В цій країні
давня і міцна традиція взаємодії роботодавців, приват$
ного бізнесу, держави та профспілок. Це — запорука
стабільності, інвестицій та інновацій [17].

У Швеції активізація інноваційного розвитку еко$
номіки почалась ще у 90— х роках ХХ ст., коли на дер$
жавному рівні було сформованоа концепцію інновацій$
ної політики. Конкретизація цієї політики в Королівстві
Швеція стала можливою після створення у 2001 р.
Шведської Агенції розвитку інноваційних систем. Тоді
ж чітко були сформульовано три основних напрями роз$
витку: національної, галузевої та регіональної інновац$
ійних систем. Більшість інноваційних програм створю$
ються в дослідницьких лабораторіях університетів та
приватних компаній. Ініціюються і, відповідно, на по$
чаткових етапах фінансуються такі програми коштом
виробничих корпорацій та місцевого бюджету. Якщо
інновації визначені перспективними, як такі, що впли$
вають на покращення економічних, соціальних, еколо$
гічних показників, то до фінансування інноваційного
процесу підключається державний бюджет. Обсяги дер$
жавного фінансування сягають 1% ВВП. Фінансування
інноваційних програм значною мірою здійснюється
бізнесом через систему промислових дослідницьких
інститутів. Обсяги фінансування інноваційного проце$
су великим бізнесом, що контролює до 2/3 виробничо$
го потенціалу, досягають 3% ВВП Швеції. Загалом що$
річний обсяг фінансування інноваційних програм у цій
країні складає 137 млрд дол. США [18].

Японська модель управління інноваційним розвит$
ком національної економіки дещо відрізняється від
Шведської. Результатом спільної діяльності бізнесу,
уряду, громадськості рівень інноваційного розвитку
економіки Японії вважається одним із найвищих у світі.
За показником Глобального Інноваційного Індексу
країна займає 13 місце в світовому рейтингу інновацій$
них економік світу [16].

Створенням інновацій від стадії народження ідеї до
впровадження у виробничий процес опікується уряд краї$
ни. У цьому процесі задіяні міністерства, зокрема
Міністерство освіти, культури та спорту і Міністерство
економіки, торгівлі та промисловості. До державних про$
грам інноваційного розвитку включаються державні на$
уково$дослідницькі центри, університети та різноманітні
приватні корпорації. Найкращі інноваційні ідеї визнача$
ються шляхом конкурсного відбору і пропонуються при$
ватним компаніям для впровадження у виробничий про$
цес, при цьому інноваційна діяльність стимулюється уря$
дом під кожен конкретний інноваційний проект.
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 Механізм процесу інноваційного розвитку еконо$
міки в країні регулюються Законом з науково$тех$
нічного розвитку, прийнятого парламентом Японії у
1995 році, який визначає головним пріоритетом досяг$
нення світового лідерства у галузі інновацій. Цей закон
передбачає розробку та підтримку з боку Ради з питань
політики у сфері науки і техніки (РПНТЯ) при Кабінеті
міністрів Японії так званих "Базових Планів розвитку
науки і технологій у Японії", розрахованих на 5 років.
Цей же закон, визначає обов'язкову частку ВВП краї$
ни, спрямовану на підтримку процесу інноваційного
розвитку країни. Відповідно до Закону на підтримку
інноваційного процесу з бюджету щорічно на фінансу$
вання досліджень виділяється не менше 1% ВВП краї$
ни. Решта фінансових вливань здійснюється корпора$
ціями, зацікавленими в розвиткові тих чи інших іннова$
ційних процесів. Загалом обсяг фінансування інновацій
з різних джерел в Японії досягає 3,2% від ВВП. Сума
державного фінансування інноваційного процесу у 2015
р. склала 17 трлн ієн [11].

Окрім того, міністерства, які відповідають за про$
цес інноваційного розвитку національної економіки,
використовують уніфіковані інструменти для її впровад$
ження:

— пряме фінансування власних дослідницьких
організацій;

— пряме фінансування окремих дослідницьких про$
ектів та програм;

— фінансування окремих дослідницьких проектів та
програм через спеціалізовані агенції при міністерствах.

Інноваційний вклад у розвиток економіки країни
великих фірм та корпорацій (на відміну малого та се$
реднього бізнесу) в меншій мірі залежить від державної
підтримки. У 2014 р. фінансування інноваційних дослід$
жень великих фірм таких як Toyota (за останні кілька
років японський автогігант запатентував понад 7000 но$
вих технологій, значна частина яких є інноваційними
рішеннями в галузі екологізації двигунів внутрішнього
згоряння), Softbank (компанія має ряд науково$до$
слідних центрів, де працює близько 10 тисяч наукових
співробітником над новітніми розробками в сферах
мультимедіа, комп'ютерної графіки, високоточної елек$
троніки і робототехніки), Hitachi (загальний річний об$
сяг фінансування розробок нових технологій та наукові
дослідження сягає 5,8—6,2 млрд дол. США в 36 лабора$
торіях по всій Земній кулі, де зайнято 17 тис. високок$
валіфікованих вчених) [19] та ряд інших, фінансують до
98% своїх науково$дослідних робіт [20].

ВИСНОВКИ
Аналізуючи зарубіжний досвід інноваційного роз$

витку національних економік, можна зробити висновок
про те, що управління ним здійснюється трьома основ$
ними методами:

— на початковому етапі управління інноваційним
розвитком здійснюється переважно методами держав$
ного управління та за рахунок коштів державного бюд$
жету;

— на другому етапі управління процесом інновацій$
ного розвитку переходить до недержавних фінансових
структур. Роль держави зводиться до визначення стра$
тегічних інновацій та надання податкових преференцій
інноваційним підприємствам;

— на етапі розвиненого індустріального суспільства
роль держави та її інститутів зводиться до координа$
тора інноваційного процесу шляхом визначення пріо$
ритетних напрямів, фінансування системи підготовки
фахівців та фінансування глобальних досліджень, при$
бутковість яких відтермінована у часі. Основним вироб$
ником і джерелом фінансування інновацій на цьому етапі
виступають бізнес$структури та їх об'єднання, а регу$
лятором процесу — ринкові механізми.

Економіка України, маючи значний інноваційний
потенціал, перебуває на першому етапі свого іннова$

ційного розвитку, коли процеси регулювання інновацій$
ного розвитку економіки неможливі без домінуючого
впливу держави на них. Це спричинене відсутністю ве$
ликих виробничих корпорацій, які володіють достатні$
ми для фінансування інновацій коштами, грабіжниць$
кою політикою кредитування комерційними банками,
слабкою законодавчою базою, недостатністю і законо$
давчою невизначеністю податкових преференцій інно$
ваційним підприємствам та галузям, ігноруванням зако$
нодавчою та виконавчою владою законів ринку, орієн$
тацією на імпорт інноваційних продуктів.

Не останнє значення має корумпованість всіх гілок
влади, яка гальмує розвиток малого та середнього бізне$
су як основного виробника та споживача інноваційних
ідей. Негативним фактором, що також впливає на тем$
пи інноваційного розвитку національної економіки є
низький рівень оплати діяльності наукових працівників,
що призводить до відтоку висококваліфікованих нау$
ковців та працівників за кордон.
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