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У статті визначено сутність та важливість інноваційної системи у контексті створення та розвитку

інжинірингових шкіл. Обгрунтовано необхідність розвитку інноваційної системи та важливість розвитZ

ку інжинірингових шкіл. Досліджено проблеми формування інноваційної системи в Україні, зокрема

показано негативні тенденції у розвитку наукового сектору та інноваційної активності. Інжинірингова

школа — це новий вид освітньої установи в інноваційній інфраструктурі, що інтегрує навчання, дослідZ

ження та інноваційне підприємництво. У роботі сформовано основні функції інжинірингових шкіл в інноZ

ваційній системі. Водночас виявлено, що інжинірингові школи вирішують завдання розвитку національZ

них економік. У статті розглянуто результативність української науки та підтверджено факт зменшення

кількості організацій, що здійснюють дослідження і розробки в Україні. Доведено, що інжинірингові школи

доцільно використовувати у регіонах та містах з метою диверсифікації їх економіки, надаючи, таким

чином, допомогу депресивним регіонам і містам.

The essence and importance of the innovation system in the context of the creation and development of

engineering schools is defined in the article. The necessity of development of innovation system and importance

of development of engineering schools is proved. The problems of formation of the innovation system in Ukraine

are studied, in particular the negative tendencies in the development of the scientific sector and innovative activity

are shown. Engineering School is a new type of educational institution in innovation infrastructure that integrates

teaching, research and innovative entrepreneurship.

The main functions of engineering schools in the innovation system are formed in the article. At the same

time, it was found that engineering schools solve the problem of development of national economies. Engineering

schools are focused on large breakthrough innovative projects, the field of high technology, the development of

new sectors of the economy through advanced achievements.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасних етапах розвитку інновації стали одним

із головних факторів сталого зростання, прогресивних
структурних, інституціональних і соціальних змін еко$
номіки, конкурентоспроможності на всіх її рівнях. До$
мінуючого значення набула інноваційна модель розвит$
ку національного господарства, яка акцентує увагу на
основоположному значенні інновацій, що передбачає їх
систематичну розробку і впровадження. Відповідно ви$
никла необхідність інтенсифікації, збільшення масштаб$
ності та досягнення безперервності інноваційних про$
цесів. Це почало вимагати застосування системного
підходу у забезпеченні інноваційної діяльності, що, зок$
рема, проявилось у формуванні національних іннова$
ційних систем

Попри велику увагу, відсутнє цілісне бачення нової
освіти, шляхів вирішення сучасних викликів, які поста$
ють перед нею, пошуку більш досконалих організацій$
них форм, моделей навчання і створення нових освітніх
установ, які б передбачали взаємодію з інноваційним
сектором. З огляду на це, пропонується концепція інжи$
нірингових шкіл, які покликані змінити підходи до підго$
товки фахівців та інкубації інноваційних підприємств,
що грунтується на практичному досвіді створення пер$
ших таких закладів в Україні. У зв'язку з появою інжи$
нірингових шкіл важливим науково$практичним завдан$
ням стала розробка стратегії їх розвитку та заходів
підвищення ефективності функціонування. Актуальна
проблематика формування інноваційної системи, удос$
коналення системи освіти та інноваційної інфраструк$
тури.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання формування інноваційної системи, удоско$
налення інноваційної інфраструктури, активізації
підтримки інноваційної діяльності та бізнесу є дуже
актуальними для країни. Таким чином, сучасні тенденції
підвищення значущості вищої освіти в інноваційній си$
стемі досліджено такими зарубіжними економістами:
Ф.Г. Альтбах, А. Вебер, С. Датта, Е. Дейако, М. Джен$
сен, Б. Джонсон, С. Квон, Е. Лоренц, Б. Лундвалл,
М. Маккелві, С. Маргінсон, К. Мотохаші, С. Райхерт,
М. Саад, Д. Сарпонг, М. Де Сільва, С. Хатакенака,
С.$П. Хуан, А. Хьюз. Проблематику вдосконалення си$
стеми освіти та інноваційної інфраструктури у контексті
формування інноваційної системи в Україні висвітлено

The indicators of efficiency of engineering schools by segments are analyzed. It was found that engineering

schools are mechanism of interaction between science, education and business, which can be extended to the

whole economy. Engineering schools need a constant search for new knowledge and monitoring of innovations

for effective functioning.

The effectiveness of Ukrainian science are considered in the article and confirmed the fact of reducing the

number of organizations engaged in research and development in Ukraine. The main problems in the development

of the scientific sector in Ukraine remain: outdated research infrastructure, insufficient logistics; weak links

with production and business, low level of market entry; low level of efficiency of science management and

other.

The main results of the activity of engineering schools and their role in the formation of the innovation system

are given. Engineering schools should join the world space of knowledge, international scientific and technical

cooperation, participate in international projects and programs. Engineering schools can be used to create new

industries, providing training for them.

Ключові слова: інновації, інноваційна система, наука, освіта, дослідження і розробки, інжинірингова шко�
ла.

Key words: innovations, innovative system, science, education, research and development, Engineering school.

у роботах: Л. Антонюк, О. Амоші, А. Гальчинського,
В. Геєця, Я. Жаліло, І. Каленюк, О. Коломицевої, О. Кук$
ліна, Д. Лукьяненко, Л. Петкової, М. Полякова, А. Пав$
ловської, С. Сардака, Л. Федулової, І. Ханіна, О. Чмир
та ін.

МЕТА І ЗАВДАННЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою дослідження є обгрунтування теоретичних
засад розвитку інжинірингових шкіл та формування
практичних рекомендацій щодо підвищення їх ефектив$
ності в інноваційній систем. Серед завдань досліджень
головними є: обгрунтування ролі інноваційної системи
в умовах глобальних технологічних змін; досліджено
важливість розвитку інжинірингових шкіл; наведено
функції інжинірингових шкіл та їх ефективність у фор$
муванні інноваційної системи; розглянемо проблеми
розвитку наукового сектора в Україні; доведено, що
інжинірингові школи утворюють повноцінний іннова$
ційний сектор та сприяють залученню нових ресурсів в
економіку країн.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Для сучасної економіки інновації набули парадиг$
мального значення, що дало можливість розглядати
інноваційну модель економічного розвитку, яка акцен$
тує увагу на основоположному значенні інновацій для
розвитку національного господарства. Така модель на$
самперед стосується створення, впровадження та ко$
мерціалізації інноваційних товарів і послуг, а також
розробки і впровадження нових, більш досконалих тех$
нологій.

Основними рисами інноваційної моделі економіки
є: перехід від науково$технічного типу виробництва до
інноваційного (з активним маркетингом та взаємодією
з наукою); зростання значущості нецінових (інновацій$
них) факторів конкуренції, якостей креативності та ори$
гінальності; підвищення значущості людського капіта$
лу; розвиток інноваційного підприємництва; відповідні
структурні зміни (розширення сектора знань і високо$
технологічних галузей та підгалузей) [1—5].

Інноваційна модель розвитку економіки характери$
зується безперервним внесенням удосконалень, розроб$
кою і впровадженням інновацій, що супроводжується
відповідними змінами економіки. Виходячи зі зростаю$
чої значущості інновацій в економіці, а також врахову$
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ючи складність завдань щодо забезпечення інновацій$
них процесів, у цій сфері почалося використання сис$
темного підходу [6; с. 1151]. Він виявився насамперед у
розробці концепції інноваційних систем як складової
сучасного господарювання.

Загалом інноваційна система акумулює, перерозпо$
діляє, актуалізує, поєднує різні, порівняно дефіцитні,
ресурси, необхідні для інновацій, концентрує їх у про$
сторово$часовому континуумі. Різні види інститутів та
ресурсів (інтелектуальні, інформаційні, фінансові тощо)
мають враховуватись у структурі інноваційної системи.
Інноваційна система орієнтована на підтримку різних
видів інновацій, що вимагає врахування різних проблем
і потреб, які виникають при їх розробці.

Таким чином, освіта стає об'єктом підвищеної уваги в
контексті інноваційного розвитку, особливо через зміну
соціальних та економічних парадигм. Тому виникають нові
вимоги до самої освіти, що зумовлює необхідність зміни її
типу та якісного рівня у сучасній інноваційній економіці.
З розширенням систем діяльності, в яких переважає інте$
лектуальна праця, підвищується попит на людський капі$
тал, запит на новаторство і креативність, що посилює зат$
ребуваність освіти. Освіта стає особливою цінністю і по$
требою сучасної людини. Тому зростає і якісний вплив ос$
віти на розвиток науки, інновацій та економіку.

 Проблеми з боку пропозиції праці в інноваційній
економіці обумовлені низкою загальних недоліків сучас$
ної освіти, а саме: формат навчання, орієнтований на за$
пам'ятовування накопичених, а не на відкриття і розви$
ток знань; зміст освіти часто не відповідає техноло$
гічним змінам і трендам; слабо виконується функція ви$
ховання, слабо відбувається протидія негативним аспек$
там сучасного життя; недостатньою є орієнтація на роз$
криття здібностей людини, стимулювання творчості,
дієвості, розкриття можливостей, формування світог$
ляду майбутнього; недостатніми є швидкість адаптації
до змін, гнучкості, зв'язок з практикою, технологічни$
ми трендами, соціальними й екологічними проблемами;
застарілі програми і методи навчання, низький ступінь
випередження у формуванні компетенцій і зв'язок з

відкриттям нових знань; переважання вузької спеціалі$
зації, шаблонного і стандартизованого навчання. Вирі$
шення цих проблем потребує радикальних змін, забез$
печити які наявні освітні установи не можуть.

Враховуючи вищевикладене, є необхідним пошук
нової базової парадигми освіти, концептуалізації нових
форм, структур, моделей, методів, інструментів, програм
навчання у руслі сучасних вимог і бачення майбутнього,
що сьогодні далеко не очевидно [7, c. 422; 8, c. 116]. Певні
зміни у розвинених країнах почали відбуватися на рівні
університетів, які починають більше орієнтуватись на
інновації, взаємодіють з інноваційним сектором. Однак
зміни наявної системи освіти вимагають тривалого часу,
особливо у менш прогресивних країнах. Тому може бути
запропоновано новий вид освітньої установи, який до$
повнює наявну університетську освіту і реалізує нові
підходи у підготовці та взаємодії з інноваційним секто$
ром. Пропонується створення інжинірингових шкіл.

Отже, інжинірингова школа — це новий вид освіт$
ньої установи в інноваційній інфраструктурі, яка реа$
лізує автентичну модель навчання з акцентом на проєк$
туванні інновацій, де підготовка фахівців відбувається
на базі виконання інноваційних проєктів, які комплекс$
но підтримуються на базі Школи від зародження ідеї,
дослідження і розробки до створення нового підприє$
мства і комерціалізації. Інжинірингова школа представ$
ляється як структура, що інтегрує навчання, досліджен$
ня та інноваційне підприємництво, створює умови і надає
ресурси для інноваційної діяльності, підтримуючи всі
стадії інноваційного процесу.

Спектр функцій дає підстави говорити про те, що інжи$
нірингові школи вирішують завдання розвитку національ$
них економік, що буде напряму залежати від масштабів
діяльності. Інжинірингові школи орієнтовані на великі про$
ривні інноваційні проекти, сферу високих технологій, роз$
виток нових галузей економіки за рахунок передових до$
сягнень. Пріоритети школи відповідають сучасним техно$
логічним трендам, викликам і потребам суспільства.

У результаті інжинірингова школа має забезпечити
підготовку нового типу фахівця, що має дослідницький,

Таблиця 1. Функції інжинірингових шкіл в інноваційній системі

Джерело: складено авторами.

Функція Характеристика 
Макроекономічні 

Ресурсна Акумулювання, локалізація, оцінювання, перерозподіл, нарощування і 
комплементарне використання різних видів ресурсів, включаючи знання  

Соціальна Підготовка фахівців, відтворення людського капіталу певної професійної 
структури; виховання молоді; формування економічної та інноваційної культури, 
поширення нових відносин; консолідація пасіонарних особистостей, 
формування спільнот; соціалізація нових технологій 

Капіталотворча Створення нового людського, інтелектуального, інвестиційного капіталу, 
започаткування нових підприємств 

Структурна Зародження і розвиток нових для України галузей і технологічних напрямів 
Інноваційна Синтез нових знань, генерування та впровадження інновацій 
Інфраструк- 
турна 

Забезпечення інноваційних процесів, підтримка інноваційного бізнесу, надання 
матеріально-технічної бази і послуг 

Модернізуюча Сприяння реформуванню системи освіти, наукового та інноваційного секторів 
Інформаційна Підтримка комунікації, поширення знань; забезпечення моніторингу інновацій, 

процесів і ринків 
Коопераційна Сприяння та підтримка співробітництва в освіті, науці та інноваціях 
Підтримуюча Підтримка інноваційної діяльності, малого підприємництва, вчених, студентів; 

частково університетів 
Мікроекономічні 

Селективна Відбір студентів, вчених, тематика досліджень і розробок, інноваційних проєктів 
для реалізації 

Забезпечуюча Наділення необхідними ресурсами 
Генеруюча Генерування ідей, нових знань, компетенцій 
Трансформаційна Трансформація знань в інновації; трансформація знань у компетенції 
Управлінська Планування, організація, контроль освітніх та інноваційних процесів 
Стимулююча Збільшення рівня мотивації до інноваційної діяльності 
Комерціаліза- 
ція інновацій 

Забезпечення виведення інновацій на ринок на основі створення підприємств, а 
також за рахунок продажу розробок 

Трансфертна Розподіл знань; забезпечення передавання знань і технологій 
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проєктувальний, інженерний, підприємницький досвід,
фахівця з широким спектром затребуваних компетенцій.
Ноосферний підхід дає можливість подолати розриви
між науками, зробити наукову і освітню діяльність інжи$
нірингової школи мультидисциплінарною, а також
трансформувати дисципліни, охоплюючи не тільки на$
уку, а й різні аспекти людського життя. Інтегруючи на$
уку, освіту та практику (бізнес), в інжинірингових шко$
лах пропонуємо виділити три взаємопов'язані сегмен$
ти:

— освітній — передбачає навчання теоретичних і
практичних знань у взаємодії з іншими сегментами, а та$
кож реалізацію основних функцій освіти;

— науково$технічний — передбачає проведення до$
сліджень і розробок для отримання нових знань (до$
слідницький метод навчання); студенти мають брати
участь у постановці дослідницьких завдань, проводити
дослідження, формувати наукові колективи;

— підприємницький — передбачає створення реаль$
них підприємств, що реалізують і виводять на ринок
інноваційні продукти; він необхідний, щоб студенти здо$
бували економічну компетентність, самостійно брали
участь в обгрунтуванні проєктів, отримували досвід роз$
робки ціннісних пропозицій, бізнес$планів, бізнес$мо$
делей, стратегій і шляхів комерціалізації, залучення
інвестицій, оцінювання цінності і ризиків інновації тощо;
сегмент включає вивчення досвіду і створення окремих
бізнес$структур чи взаємодію з наявними компаніями.

З точки зору просторового розвитку, інжинірингові
школи необхідно представляти як механізм використан$
ня ресурсів у межах і умовах конкретних територій, вра$
ховуючи, що освіта є базовою передумовою і фактором
ефективності виробництва на конкретній території. До$
цільним є виокремлення основних показників ефектив$
ності діяльності інжинірингових шкіл за сегментами.

Для ефективного функціонування інжиніринговим
школам необхідні постійний пошук нових знань і моні$
торинг інновацій. Такий моніторинг у цьому випадку має
на увазі відстеження: наукових досягнень, ноу$хау, прик$
ладних розробок та рішень (патентування), інновацій,
що з'являються на виробництві та на ринку, стартапів,

тобто охоплюючи і науку, і ідеї бізнесу. Такий моніто$
ринг, проведений на принципах регулярності, розгля$
дається як інформаційно$аналітичне забезпечення уп$
равління інжинірингових шкіл, основа для обгрунтуван$
ня пріоритетів і проектів.

Інноваційні проекти, що розробляються і реалізу$
ються інжиніринговими школами, утворюють повно$
цінний інноваційний сектор, сприяють залученню нових
ресурсів, поширенню культури. Також в інноваційній
діяльності інжинірингових шкіл необхідно розділяти два
типи інновацій [9; 5; 10]:

1) "наука — інновація" — інновація грунтується на
фундаментальних і/або прикладних дослідженнях, за$
стосуванні отриманих наукових і технічних знань для
розробок інновації;

2) "практика — наука — інновація" — тобто іннова$
ція грунтується на розумінні практичних проблем і по$
треб, ноу$хау, що виникають у результаті накопичення
корисного досвіду; потім проводяться орієнтовані до$
слідження і розробки для отримання необхідних знань
і розробляються інновації. Другий тип є переважаючим
і охоплює інновації типу "практика — інновація" (емпі$
рико$евристичні). Обидва типи інновацій вимагають
особливих підходів до пошуку ідей, підготовки студентів
і наукової комунікації.

Можна відзначити, що інжинірингова школа не тільки
покриває слабкі місця інноваційної інфраструктури та си$
стеми освіти, а й виступає каталізатором консолідації
інноваційного сектора, змін на рівні людей, забезпечує
лідерство та ініціативи в науці та інноваціях. Інжинірин$
гові школи є механізмом взаємодії науки, освіти і бізне$
су, що може масштабуватися на всю економіку.

Застарілими є концепції побудови інноваційної еко$
номіки в Україні. У секторі науки спостерігається змен$
шення кількості організацій, що здійснюють досліджен$
ня і розробки. Низька результативність української нау$
ки підтверджується також невисоким рівнем і часто не$
гативною динамікою показників патентування [11].

Важливою проблемою є низький рівень реалізації
результатів досліджень і розробок. У 2017 р. за пріори$
тетними напрямами інноваційної діяльності галузевого

Таблиця 2. Показники ефективності діяльності інжинірингових шкіл за сегментами

Джерело: складено авторами.

Освітній сегмент Науково-технічний сегмент Підприємницький сегмент 
– кількість вступників; 
– кількість студентів; 
– кількість випускників  
і працевлаштованих, у т.ч.  
в проєктах ІШ і на інших 
підприємствах  
(з урахуванням позиції); 
– частка працевлаштованих у 
загальній чисельності студентів; 
– кількість студентів (за 
курсами, програмами);  
– обсяг фінансування 
діяльності в сфері освіти  
(в т.ч. навчальних програм); 
– кількість студентів, які 
отримали патенти, та їх частка в 
загальній кількості студентів; 
– кількість договорів на 
надання послуг у сфері освіти; 
– рівень задоволеності 
студентів; 
– кількість співробітників, що 
працюють в ІШ (за категоріями) 

– обсяг фінансування ДіР; 
– кількість реалізованих 
проектів ДіР;  
– кількість поточних 
проєктів ДіР; 
– кількість заявок, поданих 
на отримання охоронних 
документів; 
– кількість патентів за 
видами (з урахуванням 
інвестицій в ДіР); 
– кількість наукових 
публікацій/апробацій на 
конференціях; 
– рівень виконання проєктів; 
– кількість розроблених 
передових технологій та 
видів інноваційної продукції; 
– кількість договорів на 
зовнішні ДіР і дохід, 
отриманий від продажу 
результатів і надання послуг 

– кількість реалізованих інноваційних 
проєктів, у т.ч. які отримали інвестиції; 
– загальний обсяг коштів, 
інвестованих у комерційні проєкти; 
– обсяг залучених зовнішніх 
інвестицій; 
– кількість створених інноваційних 
підприємств  
(з урахуванням розміру); 
– рівень виживання підприємств; 
– обсяг реалізованої інноваційної 
продукції (послуг); 
– обсяг отриманого прибутку  
і рентабельність комерційних проєктів; 
– частина прибутку проєктів, отримана 
ІШ; 
– капіталізація створених підприємств;  
– кількість впроваджених видів 
інноваційної продукції  
та передових технологій; 
– кількість створених робочих місць 

Додаткові показники: сума отриманих грантів; обсяг прибутку, отриманого від інших видів діяльності; 
індекс інтегрального ефекту від інновацій (продукція, робочі місця, капіталізація/прибуток); індекс 
використання ІШ (студенти, проєкти, інвестиції); індекс результативності ІШ (кількість випускників, 
кількість інноваційних проектів, патенти); індекс результативності створених підприємств (виручка, 
продукція/послуги, прибуток, капіталізація); індекс рентабельності за проєктами; сума бонусів, 
отриманих ІШ за студентів, працевлаштованих у бізнесі; обсяг фінансування волонтерських проєктів 
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рівня було створено 867 одиниць нових технологій, ви$
користано — 41, з них нових для України — відповідно
852 і 36, принципово нових — відповідно 15 і 5 [13].

Основними проблемами розвитку наукового секто$
ра в Україні лишаються: застаріла дослідницька інфра$
структура, недостатнє матеріально$технічне забезпе$
чення; недостатність фінансування для модернізації,
розгортання великих проєктів дослідження і розробок,
відновлення науково$технічного потенціалу; розвал
наукових шкіл, відплив і низький рівень відтворення
кадрів, особливо молоді; низька мотивація, недостатній
досвід роботи в сучасних умовах; слабкі зв'язки з ви$
робництвом і бізнесом, низький рівень виходу на ринок;
низький рівень ефективності управління наукою на всіх
рівнях, розвиток сучасної неефективної бюрократії; ко$
рупція, зниження якості науково$технічної експерти$
зи.

Цілісна політика формування національної іннова$
ційної системи повинна мати ітераційний характер і бути
спрямована на комплексну модернізацію всіх елементів
інноваційної системи. Причому освіта повинна розгля$
датись як окремий об'єкт і напрям, враховуючи її особ$
ливу позицію і роль в інноваційній економіці. Інжині$
рингові школи дадуть можливість реалізувати позитив$
ну ініціативу бізнесу і громадських організацій у сфері
інновацій, швидко підготовити прошарок підприємців$
новаторів.

З огляду на європейську інтеграцію України, важ$
ливим орієнтиром у розвитку є політика ЄС. Про тех$
нологічні пріоритети ЄС можна судити насамперед за
структурою Рамкових програм ЄС розвитку наукових
досліджень і технологій. Нині ведеться підготовка пер$
спективної 9$ї Рамкової програми "Horizon Europe" на
2021—2027 роки. Аналізуючи програму, слід звернути
увагу на такі ключові напрями, що визначають техно$
логічні пріоритети: медицина, охорона здоров'я; безпе$
ка, кібербезпека; цифрові технології, штучний інтелект;
захист навколишнього середовища, боротьба з кліма$
тичними змінами, технології, які роблять менший вплив
на довкілля; екологічне сільське господарство; понов$
лювані джерела енергії, енергозберігаючі технології;
екологічний транспорт; квантові технології, фотоніка;
"розумні" технології, "розумні" міста. Освіту, обмін
знаннями та підтримку інноваційних підприємств виді$
лено у ролі факторів ефективності [14—16].

Підводячи підсумки діяльності інжинірингових шкіл,
необхідно звернути увагу на такі результати. По$перше,
розпочато практичну діяльність нового виду освітніх ус$
танов, які сприяють переходу до інноваційної економі$
ки. В інжинірингових школах використано нові модель і
форми навчання, унікальні навчальні програми, які по$
в'язані з передовою наукою та гармонійно поєднують
освітню й інноваційну діяльність. Сформовано економі$
чний механізм взаємодії вчених, новаторів та інвесторів.

По$друге, ініційовано і підготовлено велику
кількість інноваційних проєктів у різних сферах висо$

ких технологій. Частину проєктів запущено в космічній
індустрії, що сприяє відродженню цієї стратегічно важ$
ливої галузі. У різних галузях знань проводяться освітні
заходи, дослідження і розробки, освоюється виробниц$
тво, комерціалізуються розробки.

По$третє, здійснюється підготовка студентів з їх
працевлаштуванням в наявні та нові інноваційні підприє$
мства. Інжинірингова школа функціонує як "переда$
вальна ланка" між університетами та бізнесом. Така лан$
ка забезпечує студентів практичним досвідом і навич$
ками, необхідними для працевлаштування, зокрема у
міжнародні компанії. Водночас робиться акцент на мо$
тивації студентів до подальшого навчання та інновацій$
ної діяльності.

Таким чином, враховуючи позитивні результати,
може бути поставлене завдання розвитку окремих інжи$
нірингових шкіл і мережі загалом. Це вимагає розробки
цілісної стратегії у контексті формування інноваційної
системи. Поєднання різних видів діяльності та підтрим$
ки стартапів вимагає створення на базі мережі інжині$
рингових шкіл цілісної екосистеми підтримки іннова$
ційного підприємництва.

ВИСНОВКИ
Інжинірингові школи представляють нову модель

інкубації бізнесу, починаючи з ранніх стадій і охоплю$
ючи різні види підтримки інноваційної діяльності.
Акцент робиться на підготовці фахівців, що можна роз$
глядати як освітню підтримку, на забезпеченні інжині$
рингу та досліджень і розробок. До того ж проєктам
надаються різні види доринкової та ринкової підтрим$
ки: матеріально$технічна база, фінансування, юридич$
на, консультативна, маркетингова допомога та ін. Тому
інжиніринговим школам доцільно включитися до світо$
вого простору знань, міжнародного науково$технічно$
го співробітництва, брати участь у міжнародних проєк$
тах і програмах, а також виходити на світові ринки інно$
вацій та освітніх послуг. Для цього необхідно врахову$
вати нові форми інтернаціоналізації, розвиток глобаль$
них інноваційних та дослідних мереж і співтовариств.
На світовому рівні може вестися партнерство з універ$
ситетами, бізнесом, експертним співтовариством. За
рядом технологій (ІКТ, космос) стратегічна позиція
інжинірингових шкіл буде від початку орієнтована на
глобальний рівень.

Таким чином, глобальне домінування інновацій$
ної парадигми створює нову якість міжнародної кон$
куренції, тому кожна країна повинна відповідати
світовим тенденціям розбудови економіки знань та
інновацій. Це вимагає врахування параметрів гло$
бальної конкурентоспроможності, зокрема позицій
за інноваційними факторами та людським розвитком,
що оцінюються відповідними міжнародними індек$
сами.

Загалом у пошуку технологічних пріоритетів по$
трібно враховувати глобальні виклики та мегатренди

 2010 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 
Надійшло заявок на винаходи  5311 4498 4094 4047 3968 
Індекс змін – 0,85 0,91 0,99 0,98 
Надійшло патентів на винаходи 3874 3014 2813 2590 2469 
Індекс змін – 0,78 0,93 0,92 0,95 
Надійшло заявок на корисні моделі  10679 8617 9558 9108 9120 
Індекс змін – 0,81 1,11 0,95 1,00 
Надійшло патентів на корисні моделі 9402 8153 9044 9442 8620 
Індекс змін – 0,87 1,11 1,04 0,91 
Надійшло заявок на промислові зразки 1686 2080 2302 2480 3042 
Індекс змін – 1,23 1,11 1,08 1,23 
Надійшло патентів на промислові зразки 1431 2521 2469 2390 2297 
Індекс змін – 1,76 0,98 0,97 0,96 

Таблиця 3. Показники подання заявок і отримання патентів на винаходи,
корисні моделі та промислові зразки в Україні та індекси їх зміни

Джерело: складено авторами на основі [12].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9www.economy.in.ua

соціально$економічного розвитку. Інжинірингові шко$
ли можуть стати основою для підтримки імпортозамі$
щення та експортного потенціалу, що створює особливі
цілі в розвитку і може стати предметом спеціальних дер$
жавних програм. Заходи такої підтримки можуть охоп$
лювати орієнтовані дослідження і розробки, освоєння
нових технологій і включати підвищення кваліфікації
фахівців, здешевлення інвестиційного капіталу, марке$
тингові дослідження, створення технологічних плат$
форм тощо.

Варто також відзначити, що інжинірингові школи
можуть використовуватися для активізації стагнуючих
або створення нових галузей, забезпечуючи підготовку
кадрів для них. Тому інжинірингові школи доцільно ви$
користовувати у регіонах та містах з метою диверсифі$
кації їх економіки, надаючи, таким чином, допомогу
депресивним регіонам і містам.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Корпоративна культура компанії формується на

основі її технічного розвитку, принципах ведення бізне$
су, традиціях, кваліфікації робочих кадрів, чітко визна$
чених процедурах виконання трудових процесів, трудо$
вої атмосфери, переконаннях. Корпоративна культура
(далі КК) убирає в себе значну кількість соціальних фак$
торів внутрішнього середовища і дуже залежить від зов$
нішнього середовища, етнічних регіонів розміщення
структурних підрозділів та складу працюючих.

Переконання і методи, які утворюють КК компанії,
закладаються засновниками, які створюють компанію,
або сильними лідерами, що формують її філософію,
принципи та політику. Впроваджувані зверху, принци$
пи КК, "пускають корні", стають стилем компанії, їх
розділяють менеджери і робітники, а з часом, вони по$
чинають самі впливати на атмосферу компанії, її еко$
номіку.

Основою формування основних принципів КК є еко$
номічні розрахунки визначення основних критеріїв тех$
нологічного, територіального, етнічного та соціально$
економічного розвитку компанії та зацікавленості пра$
цюючих.

Саме це буде основою формулювання основних
принципів КК компанії, як складової стратегії розвит$
ку та структури організації на даний період. Адже дуже
стійка культура не буває статичною, вона міняється ра$
зом зі стратегією і структурою компанії. Внутрішні кри$

отриманню запланованих показників, успіху на ринку і прибутку. Культура компанії будується на метоZ

дах бізнесу, цінностях  і впевненості керівників вищого рівня та працівників, етичних стандартах, філоZ

софії компанії, а також на традиціях, якими  вона  живе.

The article is devoted to a comprehensive methodological approach to the development and implementation

of corporate culture in the implementation of the company's marketing strategy.  The organizational and economic

mechanism of preparation, development and management of the corporate culture system of the company is

substantiated.  The tools offered in the work in the economic space of our country, tested at such important for

the economy of Ukraine enterprises as PJSC "Ukrtelecom", PJSC "Ukrzaliznytsia", JSC "Privatbank", whose

structural units are located in different geographical and ethnic regions  Of Ukraine.

In general, the corporate culture of these companies can be reduced to several postulates, namely:

— behavior in accordance with the rules of etiquette;

— balance and efficiency in decisionZmaking;

— the client is always right.  And even when he is wrong, he is right;

— everything the client needs is always in the company.

Each organization has its own culture, philosophy and business principles, problemZsolving methods and

decisionZmaking methods, work atmosphere, "folklore" (history that illustrates the company's values), taboo

system and value system, behavior and standards, "its face".  All this together determines its culture.  Thus, the

corporate culture of the company consists of values, faith, business principles, traditions, work procedures, work

atmosphere.

     The basis of the Criminal Code is formed by the beliefs and philosophy of the organization, which explains

why it does so and not otherwise.  The company's culture is manifested in the beliefs and principles of business,

which are declared and practiced by management in ethical standards and official policies, in relations with

various partners (especially with its own employees, unions, shareholders, suppliers and society), traditions,

control methods, requirements for behavior  workers, in an atmosphere that distinguishes one company from

millions of others.  All these social factors are not always clearly formed in the complex and determine the culture

of the organization.  Creating a QC that meets the company's strategy is an important factor in its implementation,

because it creates a working atmosphere and corporate spirit, which contribute to the planned performance,

market success and profits.  The company's culture is based on business methods, values and confidence of top

managers and employees, ethical standards, company philosophy, as well as the traditions in which it lives.

Ключові слова: корпоративна культура, кодекс етики, корпоративні цінності, економічний ефект, при�
бутковість.

Key words: corporate culture, code of ethics, corporate values, economic effect, profitability.

зи, поява нових технологій (машин, знань, інтернет тех$
нологій, впровадження системи ціфровізації ), створю$
ють проблеми, які необхідно вирішувати шляхом впро$
вадження нових методів роботи, навчання, кваліфікації.
Зміна лідерів і членів компанії також ведуть до появи
нових цінностей і методів управлінні. На зміну КК та$
кож впливає впровадження нових видів бізнесу, діяль$
ності в своїх географічних регіонах, зростання компанії
та пов'язане з цим розширення штату, злиття, реструк$
туризація, окремі перетворення, світова глобалізація,
вихід зі своєю продукцією на нові держави та регіони.

Про КК компанії говорять в єдиному числі, однак
вона, як правило, складається із ряду субкультур.
Цінності, філософія і методи роботи значно відрізня$
ються у підрозділах, географічних регіонах і функціо$
нальних одиницях. Субкультури підрозділів часто не
з'єднані між собою і конфліктують, якщо для них ха$
рактерні різні стилі керівництва, філософія та методи
роботи або якщо зберігаються розбіжності між куль$
турою компанії та новими створеними підрозділами.
Значна кількість компаній, які об'єднуються з закордон$
ними компаніями на умовах злиття або придбання, сти$
каються з проблемою культурних розбіжностей, особ$
ливо у психології та традиціях працівників.

Поглинання, процеси глобалізації, інтеграція віт$
чизняних корпорацій у міжнародні процеси змушує пе$
реглянути наукові підходи формування моделі КК уп$
равління, що в умовах посилення конкуренції сприяти$
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ме ефективності корпоративного сектора компанії, по$
ліпшенню інвестиційного клімату.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Вперше поняття "КК", як найважливіший фактор,
що впливає на поведінку організації та соціальний розви$
ток, визначили Теренс Є. Діл і Аллан А. Кеннеді в 1982 р.
[1, с. 165]. Вони виявили, що крім персоналу, ефектив$
ного управління, інноваційних стратегій підприємства
мають у своєму розпорядженні сильну культуру та
особливий стиль, які сприяють успіхам як на внутріш$
ньому, так і на зовнішньому ринках. Важливою теоре$
тичною працею з даної проблеми є робота Шейна
"Організаційна культура і лідерство" (1985), у якій опи$
сана теорія трьох рівнів КК (артефакти, проголошувані
цінності, базові уявлення) [2, с. 234]. Це дослідження —
основа вивчати КК. Подальші дослідження КК будува$
лися вже на основі даної моделі [3]. КК підприємства
представлено у працях українських вчених (В.А. Співак,
К.О. Журавльова, Е.А. Капітонова, А.В. Аверіна та
інших), і їх вивчення дозволяє зробити висновок, що на
сьогодні відсутній єдиний підхід до тлумачення складу
її структурних елементів, підготовки, стимулюванню
всіх працівників компанії на максимально ефективну
реалізацію стратегії та впровадження відповідно стра$
тегічним цілям.

З нашої точки зору, очевидним є той факт, що фор$
мування моделі КК обумовлюється національними особ$
ливостями країни, компанії, регіонів де розміщені струк$
турні підрозділи та соціально$економічними передумо$
вами впровадження, рівнем інституційно$правового за$
безпечення функціонування бізнес$середовища, доступ$
ністю фінансових та трудових ресурсів, нових техно$
логій. Проте, попри значні теоретичні надбання, вплив
КК на рівень конкурентоспроможності підприємства за$
лишається недостатньо дослідженим, не визначені пи$
тання інженерної та маркетингової підготовки впровад$
ження цього процесу.

МЕТА СТАТТІ
Дослідження змісту КК, її особливостей та ролі в

стратегічному управлінні сучасним підприємством на
основа її планування, оцінки та визначення складових
мотиваційного механізму у системі реалізації маркетин$
гової стратегії компанії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Методична основа процесу формування КК базуєть$

ся на аналізі стану основних параметрів, які характери$
зують рівень розвитку галузі як суб'єкта підприємниць$
кої діяльності, що підлягає розвитку. Аналіз робіт, про$
ведений науковцями в цьому напрямі, дозволив сфор$
мувати аналітичні складові, на підставі яких можна ви$
ділити стратегічні орієнтири. До цих параметрів нале$
жать: тенденції розвитку, охоплення ринку, тип конку$
ренції, співвідношення витрат на виробництво і збут,
частка працівників розумової та фізичної праці, а та$
кож інноваційний підхід до управління галуззю [4, с. 89].

У будь$якій компанії, навіть якщо це не проголоше$
но, не задекларовано у внутрішніх документах та не роз$
писано у плакатах на стінах, є своя певна культура, дух,
цінності, віра, переконання. Незалежно від того, тур$
бується про КК керівник чи ні, вона певним чином впли$
ває на кожне рішення, що приймається та виконується в
компанії, а також на поведінку працівника компанії —
від вахтера до директора. Усе частіше керівники компаній
вважають, що проблеми КК лежать глибше ніж система
заробітної платні. І, вважаючи так, вони намагаються
змінити щось, що не можна помацати, виміряти чи доку$
ментувати на папері. Цим "щось" є КК їхніх компаній.
Тому під час розробки системи стратегічного розвитку
компанії, поряд із зміною організаційної структури чи
формуванням фінансового плану, плану маркетингу, є

зміна поведінки людей, їх ставлення до роботи, до ви$
робничої активності компанії, до клієнта, до продуктив$
ності праці, до мотиваційного механізму КК компанії .
Тому необхідно правильно скорегувати дії по стратегіч$
ному розвитку, таким чином, щоб побудувати необхідну
для економічного успіху культуру у компанії.

Якщо формальні цілі, завдання, цінності компанії не
співпадають із тим, як реально "заведено" та, як звикли
працювати люди, компанія має витрачати дуже великі
гроші на розробку системи КК, її впровадження, конт$
роль, навчання спеціалістів, підвищення кваліфікації,
впровадження регламентів продуктивності праці, додат$
кове матеріальне стимулювання, покарання, а також
втрачати ще більші гроші від надання неякісних послуг
та обслуговування, на втрачених замовленнях або
клієнтах та прибутках.

Культуру не можна розкласти на складові, виміря$
ти чи описати певними формулами. Корпоративна куль$
тура, за найпростішим визначенням, — це звичний
спосіб поведінки працівників у компанії. Те, яким чи$
ном працівник буде себе поводити в організації, зале$
жить не стільки від формальних процедур та правил, які
просто не можуть регламентувати кожний крок пра$
цівника, а більше від норм поведінки, що склалися у
групі, від цінностей, якими керується працівник, від
ставлення працівника до певних явищ та понять, від пев$
них "ритуалів". Саме норми, цінності, ставлення та ри$
туали складають КК кожної компанії. КК створюється
поступово, досить довгий проміжок часу. Вона ство$
рюється самими працівниками компанії, які поводять
себе так, а не інакше. Типова поведінка поступово стає
нормою, якої повинні дотримуватися всі працівники
компанії, та яку повинні приймати всі нові працівники,
що приходять до компанії. ПАТ "Укртелеком", в якій
проблеми КК є дуже "інтимним" питанням, є досить
молодою українською компанією, зазнало досить швид$
кого зростання. За ці роки персонал компанії, що фак$
тично працював тут із перших днів існування, сформу$
вав певну КК зі своїми нормами, цінностями, ставлен$
ням та ритуалами [3, с. 234]. Коли у 2018 р. на одну з
посад Укртелекому запросили людину, яка до цього
працювала у Національній комісії з цінних паперів та
фондового ринку (НКЦПФР)— державній установі,
вона протрималася там лише два чи три місяці, встиг$
нувши за цей час посваритися зі своїми колегами, та
практично завалити свою ділянку роботи. Це відбулося
не тому, що людина виявилася не здібною, а тому що
там, де вона працювала, було "заведено", що вона отри$
мувала чіткі формалізовані накази чи завдання, нормою
для роботи у її відділі було чітке виконання завдань, але
ні в якому разі не прояв власної ініціативи та виконання
чогось зверх того, що було наказано. Цінним у її відділі
у НКЦПФР було спілкування між працівниками, із ко$
легами та безпосереднім керівництвом, для того щоб об$
мінюватися інформацією, бути в курсі справ та мати
теплі дружні стосунки. Саме на таке спілкування нор$
мально витрачалась більша частина робочого дня. У
новій компанії — Укртелекомі, до якої вона прийшла,
було прийнято відповідальне та ініціативне ставлення
до роботи. Нормою було те, що для кожної людини було
визначено, що вона має робити для того, щоб її напрям
приносив найбільший прибуток компанії. Цінним було
забезпечення відділом прибутку компанії та висока
якість обслуговування клієнтів компанії і отримання за
це матеріальних благ. Попри дуже високий професіо$
налізм, знання своєї справи, людина не змогла працю$
вати ефективно у новій компанії, оскільки її культура,
що була принесена з державної установи, абсолютно не
збігалася з культурою компанії ПАТ "Укртелеком",

КК "Укртелекому"— це розроблена та задекларо$
вана система цінностей, вірувань, переконань, норм,
правил, традицій, ритуалів, легенд, героїв, що існують у
компанії та визначають поведінку та стимулювання
кожного її працівника. КК цієї компанії включає фор$
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мальні елементи — ті, які задекларовані та задокумен$
товані, та неформальні — ті, що ніде не зафіксовані, але
насправді визнаються працівниками.

Система цінностей визначає, що є "добре", а що є
"погано" для компанії і для працівника. Для того щоб
вплив системи цінностей був позитивним на роботу ком$
панії необхідно, щоб система цінностей працівника
відповідала системі цінностей компанії. Цього досяга$
ють комплексно, за допомогою правильного відбору,
орієнтації та адаптації, навчання, стимулювання та ате$
стації працівника.

Вірування та переконання — це певні сталі погляди
(що не потребують перевірки) персоналу на наступні
речі: Людську природу; Природу бізнесу; Продукти та
послуги компанії; Ринок компанії; Клієнтів (у тому числі
споживачів); Конкурентів; Бізнес$партнерів; Власників
чи Акціонерів; Компанію; Організацію процесів у ком$
панії, підрозділах, командах; Масштаби (обмеження)
персональної свободи прийняття рішення та відпові$
дальності; Професіоналізм у роботі (знати та навчати$
ся!); Персональну роботу/завдання; Стандарти якості;
Керівництво; Мотивацію; Інших працівників; Самих себе
(як працівників та особистостей).

Як вже зазначалося, КК формує поведінка праців$
ників та менеджерів, тобто культуру визначають ті фак$
тори, що здатні вплинути на поведінку: перш за все, пер$
сональна та групова мотивація працівників, їх цінності
та норми, система стимулювання та винагороди (пра$
цівник визначає, що є цінним для компанії та які тут
прийнятні норми поведінки виходячи з того, за що ком$
панія винагороджує та за що карає). Дуже сильними
факторами, що впливають на КК, є поведінка лідерів,
зовнішні та внутрішні інформаційні потоки, ритуали,
видатні та урочисті події, що відбуваються у компанії.

Змінювати КК можна лише "згори$донизу". Насам$
перед тому, що важелі, які впливають на КК, знаходять$
ся більшою мірою у руках керівництва.

Як вже було сказано, для того щоб певним чином
змінити КК, треба подіяти на ті фактори, які її визна$
чають (перелічені вище). Але потрібно пам'ятати, що
найсильнішим фактором є поведінка працівників та ке$
рівників. Фактично цей фактор є природнім мульти$
плікатором (примножувачем) змін. Якщо ми впливає$
мо на фактори, що змінять поведінку однієї групи, це
певним чином вплине і на поведінку інших груп та ок$
ремих осіб.

Для того щоб створити певну КК, потрібно:
розробити систему підготовки та впровадженню КК

на основі планування індексу прибутковості підприєм$
ства, з використанням алгоритму оцінки впливу прибут$
ковості компанії та її підрозділів на його виробничу ак$
тивність та формування мотиваційного механізму;

відбирати на роботу працівників із такою мотива$
цією, цінностями, ставленням, нормами поведінки, які
близькі до тієї корпоративної культури, яка є бажаною;

інформувати, ефективно, нових працівників про те,
що таке КК, її цінність та методи впровадження, через
програми орієнтації та адаптації, через тренінги, навчан$
ня та наставництво, через власний приклад поведінки
лідерів, через всі доступні "медіа", такі як: корпоратив$
ний сайт, дошку оголошень, газету підприємства, листи
працівникам (у тому числі і через електронну пошту),
презентації, збори та наради тощо;

стимулювати те, що є цінним, дякувати та відзнача$
ти за поведінку, яка має бути нормальною для праців$
ників, винагороджувати героїв, які повинні бути взірця$
ми чи стандартами поведінки, святкувати те, що є ви$
датним та повинно цінитись;

Рис. 1. Планування індексу прибутковості компанії та її підрозділів
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щоденно керувати культурою, тобто тримати руку
на пульсі та корегувати те, що потрібно.

Змінювати КК повинна не одна людина. Зміни по$
винна робити сильна та впливова команда, що включає
основних стейкхолдерів процесу. В Укрзалізниці, для
здійснення організаційних змін, у тому числі і для зміни
КК, була зібрана досить велика команда, яка включала
основне керівництво компанії, керівників найважливі$
ших функціональних підрозділів та представників від
робітників. Під час планування та здійснення змін ко$
манда залучала до роботи всіх бажаючих, на яких, тим
чи іншим чином, могли вплинути зміни. Позитивний
досвід цього підприємства показує, що саме у створенні
команди запорука успіху [5, с. 234].

КК відображає загальноприйняті цінності, віруван$
ня, норми, а для їх зміни повинно пройти досить багато
часу. В залежності від того, наскільки сильною була ста$
ра культура і наскільки кардинально її прагнули удос$
коналити, зміни займали від трьох місяців до трьох
років. Так що, як кажуть, "поспішайте повільно".

Крім того, треба пам'ятати, що навіть коли ми не
думаємо про КК, вона існує. До того ж вона постійно та
динамічно змінюється. Це значить, якщо не тримати
"руку на пульсі" та активно не керувати цим процесом,
можна дуже швидко побачити, що вона змінилася і вже
не відповідає потребам компанії. Отже, управління КК
— це щоденна робота, у якій не може бути вихідних.

При створені механізму формування та управління
КК виділяються наступні основні принципи: цілеспря$
мованість, узгодженість, комплексність, збалансо$
ваність, своєчасність. Недотримання одного з указаних
принципів управління приводить до зниження на$
дійності та ефективності планів і програм підвищення
виробництва, тому розробка механізмів реалізації цих
принципів для працівників, як фізичного та розумового
труда, є необхідною умовою створення системи управ$

ління КК. Для успішного впровадження системи необ$
хідно враховувати всі "вузькі місця", які впливають на
скорочення прибутковості компанії (наприклад, нера$
ціональна організація виробництва, недостатній попит,
трудомісткість, енергоємність, матеріалоємність, витра$
ти на одиницю послуг (продукції), складні умови праці,
кваліфікація спеціалістів).

Для впровадження КК необхідно: створити механізм
синхронізації; нарощувати пропускну спроможність
"вузьких місць"; забезпечити пропорційність розвитку
процесів; синхронізувати режим роботи всього вироб$
ничого ланцюга, ритм якого створює "вузькі місця".

Для ефективної мотивації в концепції передбача$
ються інженерні та маркетингові розрахунки раціональ$
ного співвідношення між досягнутими результатами та
винагородами, створюється механізм управління ре$
зультативністю на основі мотивації праці, яка забезпе$
чує високу результативність. Концептуально визна$
чається рівень результативності близький до "технічної
норми". Для оцінки змін КК використовується її інтег$
ральний індекс, який розраховується на основі віднос$
них індексів приватних показників прибутковості (на$
приклад$показники використання ресурсів ), в якості
яких виступають енергоємність, трудомісткість, мате$
ріалоємність та ін. Слід визначити, що прибутковість є
одним з важливих показників, який характеризує вироб$
ничу активність та результативність компанії та її
підрозділів.

Темпи прибутковості та виробничої активності
регулюються в залежності від заданих цілей і пла$
нових завдань. Зростання прибутковості надає мож$
ливість підвищити темпи виробничої активності за
рахунок інтенсивних факторів, тобто зекономлених
ресурсах.

Розроблені (прийняті) концептуальні положення КК
є основою для створення організаційного механізму

Рис. 2. Алгоритм оцінки впливу прибутковості компанії на  її виробничу активність
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управління, який є інструментом для прийняття управ$
лінських рішень і забезпечення мінімальних витрат при
реалізації програм.

У рамках прийнятої концепції управління КК, як
фактором виробничої активності, розроблена методи$
ка планування індексу прибутковості. Загальна схема
планування індексу прибутковості представлена на ри$
сунку 1.

Початковим етапом планування є забезпечення за$
даних темпів економічного зростання виробництва. По$
точна величина річних темпів зростання прибутковості
виробництва визначається на основі установлених цілей
стратегічного планування. Досягнення цих цілей мож$
ливо при підвищенні виробничої активності. Темпи еко$
номічного зростання можуть збільшитися як за раху$
нок екстенсивного, так і за рахунок інтенсивного вико$
ристання ресурсів.

На наступному етапі планування індексу прибутко$
вості компанії та її підрозділів виділяються такі основні
напрями підвищення прибутковості — трудові, техно$
логічні, мотиваційні, соціальні.

Кожен напрям характеризується своїми фактора$
ми впливу на прибутковість, серед яких виділені показ$
ники: трудомісткості, енергоємності, матеріаломіст$
кості, фондомісткості. Як показують дослідження, ви$
ділені фактори мають найбільший вплив на зростання
продуктивності ресурсів, а отже, і на виробничу актив$
ність [5, с. 167].

Встановлення рівня продуктивності ресурсів поля$
гає у визначенні можливої економії ресурсів під час ви$
користання резервів зростання прибутковості загалом
компанії та кожного підрозділу.

Досвід підприємств "Укртелекому" та "Укрзаліз$
ниці" доводить що визначення індексу прибутковості —
необхідна умова планування виробничої активності.
Індекс прибутковості характеризує можливості зрос$
тання виробничої активності в плановий період. Однак
для планування виробничої активності потрібні резуль$
тати оцінки впливу зростання прибутковості на вироб$
ничу активність. Виходячи з такої оцінки, вибираються
варіанти прийняття рішень з планування виробничої ак$
тивності. У практиці відсутній інструмент оцінки впли$

ву прибутковості на виробничу активність. У зв'язку з
цим, в процесі дослідження, розроблено алгоритм оцін$
ки впливу індексу прибутковості компанії та кожного
підрозділу на виробничу активність підприємства. Ал$
горитм, якій представлений на рисунку 2 і полягає в та$
кому:

— На основі планових завдань по зміні питомих вит$
рат ресурсів (матеріаломісткість, трудомісткість, енер$
гомісткість) розраховується індекс їх прибутковості .

— На основі розрахованого індексу прибутковості
ресурсів визначається зміна потреби компанії та її
підрозділів в оборотних коштах при запланованому об$
сязі випуску продукції (в порівнянні з плановим періо$
дом).

— Визначається темп приросту коефіцієнта оборот$
ності за рахунок зростання прибутковості.

— Аналізуються результати маркетингових дослід$
жень про можливість додаткового обсягу надання по$
слуг (продажів продукції), з якого визначають темпи
економічного зростання компанії.

— Отримана інформація, про ємкості ринку і очіку$
ваних обсягах продажів, аналізується фахівцями пла$
ново$економічної служби (відділу), разом з маркетоло$
гами, з точки зору узгодження з виробничими можли$
востями компанії та сумою наявних боргових зобов'я$
зань. Залежно від ситуації вибирається варіант вирішен$
ня цієї проблеми.

— На основі аналізу можливостей економічного
зростання визначається плановий обсяг реалізації про$
дукції, за рахунок зростання прибутковості ресурсів і
не витрачених оборотних коштів, а також необхідні еко$
номічні показники для планування і прийняття рішень
щодо подальших темпів зростання виробничої актив$
ності.

— На основі отриманих розрахункових даних виз$
начається темп приросту обсягу реалізації або індекс
виробничої активності в плановому періоді.

Таким чином, запропонована методика дозволяє оц$
інити вплив зростання прибутковості на виробничу ак$
тивність і на цій основі планувати можливе економічне
збільшення за рахунок зростання виробничої актив$
ності, тобто за рахунок інтенсивних факторів виробниц$

Джерело: [5].
Рис. 3. Складові мотиваційного механізму КК компанії
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тва. Ефективне управління зростанням прибутковістю
неможливе без відповідного мотиваційного механізму
діяльності працівників, бо наявність мотивації підвищує
можливість своєчасного і якісного виконання планових
робіт.

Основним завданням впровадження системи сти$
мулювання праці і мотивації персоналу підприємства є
створення умов, при яких у працівників всіх рівнів з'я$
виться мотивація вирішувати завдання щодо підвищен$
ня прибутковості. Складові мотиваційного механізму
КК наведені на рисунку 3.

За результатам и дослідження визначено, що для уп$
равління КК необхідно провадити оцінку прибутковості
в залежності від цілей, методів визначення та показників
прибутковості кожного підрозділу та компанії загалом.

Особливістю даного підходу є визначення рівня по$
тенційного росту виробничої активності на основі індек$
сного показника прибутковості, що дозволяє обоснова$
но приймати рішення про стан роботи компанії та її КК.

ВИСНОВКИ
Створення КК, яка відповідає стратегії, — важли$

вий фактор реалізації стратегії, тому що при цьому фор$
мується трудова атмосфера і корпоративний дух, які
впливають на досягнення запланованих показників і
успіху на ринку. Культура компанії основується на ме$
тодах бізнесу, цінностях та переконаннях керівників ви$
щого рівня, етичних стандартах, філософії компанії, а
також на традиціях, якими живе компанія. Таким чи$
ном, КК пов'язана з методами ведення бізнеса компанії
та зі стилем її роботи.

В основному КК формується засновником або впли$
вовими керівниками, які формулюють цінності, принци$
пи, переконання, яких компанія притримується у своїй
роботі. З часом ці цінності та принципи починають роз$
діляти робітники та менеджерами компанії. КК укріп$
люється діями нових лідерів, впровадженням стимулів,
направлених на її прийняття і додержання робітника$
ми, корпоративним фольклором, ілюстраціями ключо$
вих цінностей,а також заходами заохочування членів
компанії за додержання норм КК.

Культура в компанії різна по витривалості та змісту.
В одних варіантах КК сильна та єдина, в інших — слаб$
ка і неоднозначна. В умовах динамічної ділової обста$
новки оптимальна максимально адаптивна культура,
підтримується відповідною системою дій у відповідності
зі змінами вимог зовнішнього середовища. Трудова
атмосфера в компанії з адаптованою культурою впли$
ває на впровадження нових ідей, експериментів, раціо$
налізації, нових стратегій та методів роботи при умові,
що такі зміни не шкодять основним принципам і ціннос$
тям. Одна з ключових особливостей адаптивної КК
складається з того що керівництво вищого рівня серй$
озно турбуються про добробут усіх ключових партнерів:
клієнтів, робітників, власників, основних постачальників
і міської влади — намагається задовольнити інтереси
усіх.

У практиці та теорії не існує єдиних підходів до ви$
значення, оцінки і вимірювання прибутковості. Відсут$
ня комплексна система показників прибутковості.

Розроблена концепція управління прибутковістю,
як фактором виробничої активності, враховує вплив
продуктивності на виробничу активність підприємства.
Зміна виробничої активності обумовлена інтенсивни$
ми факторами — ростом продуктивності є основою для
створення організаційного механізму управління КК,
є інструментом для прийняття управлінських рішень,
а також забезпечує мінімальні економічні витрати при
реалізації програми роста прибутковості. Розроблена
методика оцінки впливу індексу прибутковості на ви$
робничу активність дозволяє визначить можливість
підвищення виробничої активності за рахунок росту
виробництва без додаткових оборотних коштів. Чим
тісніше відповідність КК і стратегії, тим менше часу

витрачається на виробітку політики, правил і проце$
дур виконання робіт, а також на контроль їх дотриму$
вання.
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MANAGEMENT OF HOTEL BUSINESS AS A COMPONENT OF THE TOURISM SYSTEM

Розвиток туристичної системи, зважаючи на сукупність виконуваних соціальноZекономічних, геопоZ

літичних, культурних та інших функцій, є важливим державним завданням. Невід'ємною та потужною

складовою туристичної системи став готельний бізнес. Наразі ці сектори економіки під впливом трансZ

формаційних чинників зазнали значних змін, що потребують дослідження, вирішення, а також впровадZ

ження заходів щодо оптимізації  та управління їх діяльністю. Метою статті є розроблення пропозицій

щодо удосконалення управління готельним бізнесом як складовою туристичної системи детерміновоноZ

го чинниками зовнішнього середовища. В роботі узагальнено фактори зовнішнього середовища, що вплиZ

вають на систему управління суб'єктів готельного бізнесу: економічні, соціальноZпсихологічні, геополіZ

тичні, екологічні, технологічні, культурні, медикоZбіологічні. Сукупність зазначених чинників здійснює

потужний вплив на розвиток суб'єктів готельного бізнесу. На основі аналізу динаміки основних показZ

ників, які відображають стан розвитку готельного бізнесу України визначено та обгрунтовано детерміZ

нанти і причини волатильності результатів, а також існуючі проблеми у його розвитку. Удосконалення

системи управління готельним бізнесом передбачає встановлення чіткої і конкретної мети діяльності,

дієвих напрямів реалізації процесів управління та врахування базового інструментарію — принципів,

функцій та методів. Запропоновано також шляхи стимулювання та підтримки системи управління

суб'єктів готельного бізнесу:  пряма та непряма державна підтримка, діяльність кластерних структур,

використання засобів альтернативного фінансування, посилення власного  інтернетZбрендингу.

The development of the tourist system, given the set of socioZeconomic, geopolitical, cultural and other

functions performed, is an important state task. An integral and powerful component of the tourist system is the

hotel business. Currently, these sectors of the economy under the influence of transformational factors have

undergone significant changes that require research, solutions, as well as the implementation of measures to

optimize their activities. The purpose of the article is to develop proposals for improving the management of the

hotel business as part of the tourist system determined by environmental factors. The paper summarizes the

environmental factors influencing the management of hotel business: economic, socioZpsychological, geopolitical,

environmental, technological, cultural, medical and biological. The combination of these factors has a powerful

impact on the development of hotel businesses. Based on the analysis of the dynamics of the main indicators

that reflect the state of development of the hotel business in Ukraine, the determinants and causes of volatility of

results, as well as existing problems in its development are identified and substantiated. The main factors of

changes in the management of hotel business development are geopolitical, related to the need to preserve the

sovereignty and territorial integrity of Ukraine and the choice of its vector of development to European values;

socioZeconomic in the context of the presence of inflationary processes, and on the other hand — the expansion

of opportunities for citizens to travel; technological, innovative development of the hotel business and medical

and biological, which are currently relevant due to the significant impact of the global pandemic COVIDZ19.

Ways to stimulate and support the management system of hotel business entities are suggested. An important

aspect is direct and indirect state support. Improving the hotel business management system involves establishing
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a clear and specific purpose, effective areas of management processes and taking into account the basic tools —

principles, functions and methods. There are also activities that can be organized by the hotel business themselves

with some support, including local authorities: the activities of cluster structures, the use of alternative funding,

strengthening their own Internet branding.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри досить потужний вплив світової пандемії

COVID$19 на розвиток туристичних систем різних рівнів
і конфігурацій та їх складових, зокрема готельний
бізнес, проте їх функціонування має важливе соціаль$
но$економічне та політичне значення. Розвиток
суб'єктів готельного бізнесу здійснює значний мульти$
плікаційний вплив на певні види економічної діяльності,
окрім туристичного бізнесу, він стимулює розвиток
бізнес$контактів у різних сферах, фінансових структур,
страхового, інформаційно$комунікаційного, консалтин$
гового, шоу$бізнесу тощо. У туристичній системі діяль$
ність суб'єктів готельного бізнесу разом із діяльністю
перевізників (транспортними послугами) забезпечує ви$
конання основних функцій: транспортування та розмі$
щення туристів. В останній час ця система зазнає доволі
значного та неперебачуваного впливу, різко змінюючи
середовище та процеси у своїй діяльності. Відтак до$
слідження питань, пов'язаних із удосконаленням управ$
ління готельного бізнесу як складової туристичної си$
стеми під впливом різноманітних чинників, є актуаль$
ною проблемою.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Розвиток туристичного та готельного бізнесу об'єк$

тивно є предметом значного обсягу наукових дослід$
жень. У цьому контексті варто звернути увагу, що в пра$
цях, зокрема й за останнні 5—6 років, багато авторів [1;
7—8; 15; 17] розглядають туризм не лише як процес пе$
реміщення осіб з місця постійного проживання з метою
відпочинку, пізнання та оздоровлення, а як складну соц$
іально$економічну систему, що залучає до свого функ$
ціонування значний обсяг видів економічної діяльності.
Так, цій проблемі присвячено дослідження М. Бой$
ко та співавторів [1], де обгрунтувано пріоритети роз$
витку туристичних систем в контексті еволюційних пе$
редумов. Туристична система на рівні держави розгля$
дається як "національна туристична система" [7; 8; 15].
Особливо слід звернути увагу на дисертацію А. Охрі$
менко [8], де глибоко та всебічно досліджено зв'язок та
взаємовплив туристичної системи і готельного бізнесу,
визначається "національна туристична система як про$
сторово локалізована сукупність соціально$економіч$
ної, функціонально$галузевої, інституційної та інфор$
маційної підсистем національної економічної системи,
які на основі цілеспрямованої взаємодії забезпечують
процеси виробництва, реалізації, розподілу та спожи$
вання туристичного продукту [8, с. 89]. Актуалізовано,
що в туристичній системі провідна роль належить засо$
бам розміщування туристів — діяльності суб'єктів го$
тельного бізнесу.

Дослідження розвитку та управління готельним
бізнесом на макроекономічному рівні є доволі багато$
аспектним. Так, у роботі Х. Гук [3] здійснено огляд су$
часних підходів до поняття "готельно$ресторанний
бізнес", особливостей його функціонування та уточнен$
ня особливостей державного регулювання його розвит$
ку. У авторських роботах [13] у контексті виділення
особливостей економічного розвитку готельно$ресто$
ранного бізнесу, акцентовано увагу на його значенні для

Ключові слова: управління, туризм, туристична система, готельний бізнес, пандемія, мультиплікатив�
ний ефект.

Key words: management, tourism, tourist system, hotel business, pandemic, multiplier effect.

створення та модернізації туристичної інфраструкту$
ри регіону а у іншій праці [17] здійснено прогнозування
доходів готелів у сучасних нестійких умовах.

У багатьох дослідженнях розглядаються детермі$
нанти управління та розвитку готельного бізнесу. Так,
С. Захарова виділяє три групи факторів зовнішнього
середовища та їх вплив на розвиток готельно$ресторан$
ного господарства України: економічні (пов'язані з обі$
гом грошей, товарів, інформації та енергії), політичні
(впливають на політичні погляди та поділяють людей на
окремі політичні групи і знаходять вираження в діяль$
ності та прийнятті рішень місцевими органами влади та
уряду) та соціально$демографічні (впливають на рівень
і тривалість життя людей, а також формують їхню
ціннісну орієнтацію) [4, с. 49—50]. У праці І. Трикоз та
співавторів [11] визначено фактори впливу на готельну
сферу України, серед яких виділено економічні, полі$
тичні, культурні і соціальні, а також представлено особ$
ливості й значення ризиків у функціонуванні готельної
сфери. Робота В. Брича та В. Охоти [2] присвячена ком$
плексному аналізу факторів впливу на функціонування
готельно$ресторанних комплексів та туризму в Україні,
зокрема, в контексті вивчення природно$рекреаційних
факторів визначено типи регіонів України за рівнем за$
безпеченості природно$рекреаційними ресурсами, про$
аналізовано рівень впливу інфраструктурних факторів.
Щодо тенденцій впливу сучасних інформаційно$кому$
нікаційних технологій, то роботу А. Перепелиці [9] при$
свячено виявленню особливостей регулювання (управ$
ління) готельного бізнесу за допомогою інформаційних
технологій. Комплексним дослідженням щодо проблем
стратегічного управління підприємствами готельного
господарства з урахуванням специфіки їх діяльності,
впливу глобалізаційних чинників та формування інтег$
раційних об'єднань готельних підприємств є моногра$
фічне дослідження за ред. В.М. Зайцевої [12].

Попри наявність різноаспектних досліджень щодо
розвитку готельного бізнесу, потреби подальшого вив$
чення проблем його управління зумовлені значними
змінами та впливом соціально$економічних, медико$біо$
логічних, політичних, технологіних та інших факторів,
а також зміною конфігурації внутрішнього середови$
ща функціонування готелів та подібних засобів розмі$
щування. Іншим аспектом необхідності послідовного
вивчення управління готельним бізнесом є досліджен$
ня взаємозалежності і взаємозумовленості із туристич$
ним бізнесом та їх результативність.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є розроблення пропозицій щодо удос$

коналення управління готельним бізнесом як складовою
туристичної системи детерміновоного чинниками зов$
нішнього середовища. Відповідно в роботі узагальнено
фактори зовнішнього середовища, що впливають на роз$
виток та управління суб'єктів готельного бізнесу, про$
ведено аналіз динаміки основнх показників, які відоб$
ражають стан розвитку готельної сфери України та об$
грунтовано причини волатильності результатів. Запро$
поновано шляхи стимулювання і підтримки діяльності
суб'єктів готельного бізнесу.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туристина система відображає процеси виробниц$
тва та споживання туристичного продукту, до здійснен$
ня яких залучені різні види економічної діяльності. Уза$
гальнено поєднання суб'єктів бізнесу у туристичну сис$
тему відображено на рисунку 1.

Одним із найвагоміших складових туристичної сис$
теми є діяльність суб'єктів готельного бізнесу, в досить
широкому значенні — засобів розміщування туристів.
Функціонування суб'єктів готельного бізнесу забезпе$
чує одну із найголовніших ознак туристичної системи —
розміщення туристів не у місцях їх постійного прожи$
вання та й досить часто — надання й послуг ресторан$
ного бізнесу.

З метою підвищення ефективності функціонування
готельного бізнесу постає необхідність в удосконаленні
системи управління цією сферою. В сучасному світі на
туристичну систему і її складові, зокрема готельний
бізнес чинить вплив сукупність різноманітних факторів
зовнішнього середовища, які детермінують й уп$
равлінські процеси. В багатьох наукових дослідженнях
виділяють економічні, соціальні, культурні та політичні.
Зокрема в роботі [11] звертається увага якраз на ці гру$
пи чинників: економічні чинники (інфляційні процеси,
стан ринку товарів і послуг, валютний курс та інші) опо$
середковано впливають як на споживачів, так і на ви$
робників сфери гостинності; політичні фактори впли$
вають через прийняття державою відповідних законів і
нормативних актів, що регулюють діяльність даної га$
лузі; соціальні чинники впливають на середовище гос$
тинності через соціальний статус споживача, на$
лежність до тієї чи іншої референтної групи, яка вира$
жає позицію людини, визначену її соціальною роллю і
статусом; культурні чинники мають безпосередній вплив
на споживачів і виробників, оскільки і ті, і інші функці$
онують у суспільстві, яке значною мірою визначає їх
поведінку [11, с. 33].

В. Брич та В. Охота систематизують групи факторів
управління, виділяючи: 1) внутрішні і зовнішні, зокре$
ма, в рамках зовнішніх виділено: економічні (показни$
ки доходності та витрат); політико$правові, пов'язані з
політичною нестабільністю та воєнними діями, право$

вим забезпеченням функціонування галузі в Україні;
міжнародні, соціокультурні, демографічні; ринкові, се$
ред яких, зокрема, вплив споживачів, постачальників,
конкурентів ринку; природні (природно$рекреаційні)
умови; адміністративно$територіальний фактор цент$
ризму [2, c. 10].

Вважаємо, що перелік груп факторів впливу на
управління готельним бізнесом варто доповнити й інши$
ми та/або розширити розуміння наявних. Зокрема тех$
нологічні чинники наразі мають потужний та широкий
спектр дієвості: інноваційні технології, що спрощують
процеси бронювання, забезпечують швидкі процеси пе$
редачі$отримання інформації, формування інформацій$
них баз даних споживачів, систем лояльності, спрощен$
ня комунікацій, розширення масштабів популяризації
закладів, пошуку партнерів. Політичні фактори варто
розглядати більш широко — геополітичні, що пов'язані
також із міжнародною політикою, відносинами зв'яз$
ками. Зміни геополітичної ситуації відчутно впливають
на розвиток туристичного та готельного бізнесу. Так, з
початку російської агресії проти України різко скоро$
тилась кількість іноземних туристів до нашої країни. До$
сить актуальними та із зростаючим впливом є екологічні
чинники, що включають врахування важливості стану
території, рівень її забруднення, іншим аспектом є ви$
користання екологічно чистих технологій. Для закладів
готельного бізнесу в цьому контексті важливим є також
стан ландшафтів, краса локацій для відео$ та фотозйо$
мок. У 2020 році актуалізувалися медико$біологічні чин$
ники пов'язані із впливом світової пандемії COVID$19
на усі сфери життєдіяльності суспільства. Узагальнено
основні зовнішні фактори впливу на управління турис$
тичною системою та суб'єкти готельного бізнесу пред$
ставлено на рисунку 2.

Сукупність зазначених чинників здійснює потужний
вплив на управління суб'єктами готельного бізнесу. Так,
за останній десятирічний період ця сфера зазнала пев$
них змін. Узагальнено рівень стану розвитку готельно$
го бізнесу в Україні можна розглянути на основі аналі$
зу основних показників: кількості колективних засобів
розміщування, місць у них, обсяги осіб, що перебували
у них, зокрема й іноземців (табл. 1). Динаміка цих по$
казників характеризується яскраво вираженою вола$
тильністю: до 2014 р. спостерігалось незначне зростан$

Рис. 1. Процес виробництва та реалізації туристичного продукту рамках туристичної системи

Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Зовнішні фактори впливу на управління туристичною системою та готельний бізнес

Джерело: розроблено автором.
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ня усіх розглянутих показників в середньому на 4,9%.
Цей період характеризувався відносно стабільною еко$
номічною та геополітичною ситуацією.

За результатами діяльності у 2014 р., з об'єктивних
політичних та соціально$економічних причин, відбуло$
ся значне скорочення теж усіх показників, причому най$
вищими темпами скоротився показник обслугованих
іноземних громадян — на 66,9%. Надалі у 2015—2017 рр.
також спостерігається скорочення, проте лише показ$
ників, що відображають кількість засобів та місць у них
в середньому на $3,7%. Проте позитивним аспектом у
період 2015—2019 рр., із незначними винятками, є зро$
стання кількості осіб, що були обслуговані в суб'єктах
готельного бізнесу в середньому на 5,2%, причому щодо
іноземців, то цей показник складає навіть вищий відсо$
ток — 12,3%. Можна вважати, що під впливом певного

покращення соцільно$економічної ситуації, потужно$
го впливу інноваційних технологічних факторів
здійснювалися процеси зростання обсягів обслугованих
споживачів.

Проілюструємо економетричними моделями показ$
ники, що відображають обсяг обслугованих осіб у
суб'єктах готельного бізнесу (рис. 3).

За побудованими економетричними моделями про$
слідковуються певні можливі позитивні тренди на пер$
спективу. Проте суспільні виклики, пов'язані з COVID$
19, різко змінили стан усіх секторів економічної діяль$
ності та неможливість реалізації позитивних прогнозів
у найближчий період.

Зокрема наразі ситуація щодо обсягів надання по$
слуг у грошових одиницях є досить складна. Проведе$
мо певні порівнянні за наявними статистичними дани$

ми, для прикладу взято показ$
ники ІІІ кварталу трьох ос$
танніх років. Так, за даними
Державної служби статистики
України, обсяг реалізованих
послуг суб'єктами "тимчасо$
вого розміщування й органі$
зації харчування" (куди нале$
жать діяльність суб'єктів го$
тельного бізнесу) у 3 кварталі
2020 р. складає 5149,9 млн грн,
причому заклади тичасового
розміщування (вважаємо —
суб'єкти готельного бізнесу) на$
дали послуг на суму 1578,2 млн
грн (30,6%), а діяльність із за$
безпечення стравами та напо$
ями (суб'єкти ресторанного
бізнесу) — 3571,7 млн грн
(69,4%). У порівнянні із відпо$
відними періодами попередніх
років, то темп скорочення у
порівнянні із 2018 р. складає
36,9%, і із 2019 р. — 45,6% (рис.
4). Варто зазначити й таку
особливість: в Україні у 3 квар$
талі 2020 р. загальний обсяг
реалізованих послуг за видами
економічної діяльності склав
238268,5 млн грн, а у 2019 р. —
236992,4 млн грн, тобто зрос$
тання складає 0,5%.

Отже, на фоні зростання
обсягів реалізованих послуг

Рис. 3. Економетричні тредові моделі кількості споживачів, обслугованих суб'єктами
готельного бізнесу України у 2011—2019 рр.

Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики [5].

1 У державній статистичній звітності вживається поняття "колективні засоби розміщування". Не вдаючиь у певні деталі, вва�
жаємо йому відповідає поняття "суб'єкти готельного бізнесу".

2 дані за 2014—2019 рр. подані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та
частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Таблиця 1. Динаміка основних показників розвитку суб'єктів готельного бізнесу1  України у період 2011—2019 рр.

Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики [5].

Кількість осіб, що перебували у КЗР Кількість колективних 
засобів розміщування: Кількість місць у КЗР усього з них іноземці 

Період2 
одиниць 

у % до 
попереднього 

періоду 

тис. 
одиниць

у % до 
попереднього 

періоду 
тис. осіб 

у % до 
попереднього 

періоду 
тис. осіб 

у % до 
попереднього 

періоду 
2011 5882 ×  567,3 ×  7426,9 ×  1427,7 ×  
2012 6041 2,7 583,4 2,8 7887,4 6,2 1554,8 8,9 
2013 6411 6,1 586,6 0,5 8303,1 5,3 1665,1 7,1 
2014 4572 -28,7 406,0 -30,8 5423,9 -34,7 551,5 -66,9 
2015 4341 -5,1 402,6 -0,8 5779,9 6,6 665,8 20,7 
2016 4256 -2,0 375,6 -6,7 6544,8 13,2 863,7 29,7 
2017 4115 -3,3 359,0 -4,4 6661,2 1,8 824,5 -4,5 
2018 4719 14,7 300,0 -16,4 7006,2 5,2 917,9 11,3 
2019 5335 13,1 370,6 23,5 6960,9 -0,6 959,4 4,5 
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за видами економічної діяльності України у IІІ квар$
талі 2020 року на 0,5%, відбулося скорочення обсягів
надання послуг з тимчасового розміщування й органі$
зації харчування на 45,6%. І якщо частка послуг тимча$
сового розміщування й організації харчування у загаль$
ному обсязі реалізованих послуг України складала у ІІІ
кв. 2018 — 4,1%, у ІІІ кв. 2019 р. — 4,0%, то у ІІІ кв. 2020
р. вже 2,2%.

Варто зазначити, що туристична і готельна сфери
спроможні до досить швидкого відновлення після кри$
зи, незважаючи на складну поточну ситуацію. Так, у
дослідженні С. Мельниченко "за результатами опиту$
вання на основі методу Дельфі експертів туристичного
сектору було встановлено, що у разі завершення світо$
вої пандемії туристичний сектор України може досягти
показників "докризового" функціонування за 1—3 роки"
[16, с. 303].

Відтак, враховуючи потужний вплив світової пан$
демії COVID$19 та провівши аналіз основних результатів
діяльності суб'єктів готельного бізнесу України, випли$
ває необхідність підтримки та стимулювання даного сек$
тору через управлінські технології. Так, у власній ав$
торській роботі [17] зазначено, що "основними переду$
мовами розвитку готельного господарства та підвищен$
ня його прибутковості має бути стимулювання розвит$
ку туристичного сектору економіки, підвищення рівня
життя та соціального забезпечення. З метою вдоскона$
лення готельного бізнесу необхідно стимулювати роз$
виток туризму та готельного господарства, залучати
іноземних відвідувачів шляхом розробки та реалізації
національних та регіональних програм, стратегій роз$
витку готельного бізнесу, контролю за виконанням цих
програм, створення умови для залучення інвестицій у
готельному господарстві [17, c. 27]. Х. Гук звертає ува$
гу на важливість державного регулювання готельної
сфери, а саме: 1) створення сприятливого бізнес$сере$
довище для започаткування і здійснення готельно$рес$
торанної діяльності; 2) підтримка фінансово$госпо$
дарської діяльності в галузі та сприяти зростанню її
ефективності; 3) забезпечення справедливого і рівного
конкурентного середовища, реалізація потенціал роз$
витку готельно$ресторанної справи в економіці та
здійснення позитивного впливу на функціонування су$
міжних видів економічної діяльності [3, с. 135]. Окрім
того, постає необхідність врахування та управління ри$
зиками, оскільки "готельний бізнес, у рамках своїх особ$
ливостей, характеризується наявністю різних ризиків,
тобто від управління ризиками функціонування го$
тельного об'єкта безпосередньо залежить результат
такого функціонування" [11, с. 34].

Отже, з метою забезпечення сприятливих умов роз$
витку, підвищення ефективності використання потен$
ціалу та функціонування і розвитку готельного бізнесу
необхідним є удосконалення системи управління ним.
Ця система передбачає встановлення чіткої і конкрет$
ної мети діяльності, дієвих напрямів реалізації процесів
управління та врахування базового інструментарію
управління — принципів, функцій та методів (рис. 5).

Щодо удосконалення системи управління та
підтримки діяльності суб'єктів готельного бізнесу, то в
Україні з метою зниження негативного впливу світової
пандемії, прийнято Закон "Про внесення змін до Подат$
кового кодексу України щодо державної підтримки
культури, туризму та креативних індустрій" [10], згідно
з яким передбачається зниження ставок ПДВ для
музеїв, кінотеатрів та готелів, зокрема тимчасово, до
2023 р. застосовуватиметься знижена ставка ПДВ у
розмірі 7% до операцій з постачання послуг з тимчасо$
вого розміщування (проживання), що надаються готе$
лями та подібними закладами".

Важливими напрямами державної підтримки, що
відображають управлінські процеси є формування
сприятливого бізнес$середовища для функціонування
та розвитку готельного бізнесу. Це має бути, по$перше:
регулювання бюджетно$податкової, грошово$кредит$
ної політики та сприяння інвестиційній діяльності у
сфері туризму, готельного бізнесу та супутніх сфер. По$
друге, важливим державним завданням є міжнародна
маркетингова діяльність щодо популяризації країни у
світі та акумуляція коштів на її здійснення. Безпосеред$
німи заходами у внутрішньому середовищі готельного
бізнесу є ефективне законодавче забезпечення управ$
ління, регулювання діяльності готельного бізнесу та
впровадження державних цільових програм.

Окрім прямої держаної підтримки суб'єктів готель$
ного бізнесу є необхідність й у впровадженні інших за$
ходів, зокрема таких, які спроможні організувати самі
суб'єкти готельного бізнесу при певній підтримці, зок$
рема місцевих органів влади. До таких заходів варто
віднести: використання засобів альтернативного фінан$
сування діяльності; посилення, зокрема через інтернет$
ресурси рекламних заходів, популяризаційної діяль$
ності; активізацію створення та/або діяльності кластер$
них структур, до яких окрім суб'єктів готельного бізне$
су можуть входити туристичні, ресторанні, розважальні,
спортивні, торговельні організації. Якраз у діяльності
кластернх структур яскраво проявляються процеси
функціонування та розвитку туристичної системи і за$
лученість до неї різних видів економічної діяльності.
Такі утворення здійснюють значний мультиплікаційний

Рис. 4. Динаміка обсягів реалізованих послуг за видами економічної діяльності
"Тимчасове розміщування й організація харчування" (І) у ІІІ кварталі 2018—2020 рр.

Джерело: розроблено автором за даними Державної служби статистики [6].
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та синергетичний ефект, посилюючи співпрацю між со$
бою та позитивно впливаючи на супутні види економіч$
ної діяльності і дестинації загалом.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
Виконання туристичною системою значного обся$

гу функцій загальнодержавного значення та створю$
ваний нею мультиплікаційний ефект впливу на інші га$
лузі, спонукає до необхідності послідовного та де$
тального аналізу діяльності її в цілому та окремих
складових. Готельний бізнес як системоутворюючий
фактор є її невід'ємною частиною. Обгрунтувавши
вплив чинників на управління готельним бізнесом Ук$
раїни (геополітичні, економічні, соціально$психо$
логічні, культурні, технологічні, екологічні, медико$
санітарні), визначено, що основними факторами змін
у його функціонуванні та розвитку наразі є: геополі$
тичні, пов'язані із необхідністю збереження суверен$
ітету та територіальної цілісності України та вибору
спрямованості її вектору розвитку до європейських
цінностей; соціально$економічні в контексті наяв$
ності інфляційних процесів, а з іншої сторони — роз$
ширення можливостей громадян до подорожей; тех$
нологічні, щодо інноваційного розвитку готельного
бізнесу та медико$біологічні, які наразі є актуальни$
ми через значний впливі світової пандемії COVID.
Удосконалення системи управління готельним бізне$
сом передбачає встановлення чіткої і конкретної мети
діяльності, дієвих напрямів реалізації процесів управ$
ління та врахування базового інструментарію — прин$
ципів, функцій та методів. Зважаючи на потужний
вплив пандемії та карантинних обмежень, подальших
досліджень потребують питання розроблення ефек$
тивної системи управління щодо реагування готель$
ного бізнесу на ці проблеми та формування превен$
тивних заходів.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти, сучасні підходи та методику щодо процесу управління креZ

дитним портфелем комерційного банку. Для дослідження було обрано Акціонерне Товариство "ОТП Банк",

було проведено оцінку динаміки та структури його кредитного портфеля протягом 2015—2020 років.

На сьогодні асортимент банківських операцій є досить різноманітним, однак, попри це, кредитні опеZ

рації є пріоритетним видом діяльності для банків, передусім через їх роль у формуванні сукупного дохоZ

ду банку. Надмірно швидкі темпи нарощування обсягів кредитування українськими банківськими устаZ

новами призвело до погіршення якості їх кредитного портфелю. За цих умов набуває відсутність ефекZ

тивної системи менеджменту та кредитного моніторингу суттєво знизило фінансову стійкість банків.

The main source of income for banks is to make a profit from lending operations. In addition, the loan portfolio

is the main source of risks that affect the reliability and security of banking institutions. In order to ensure the

organization of effective lending, banking institutions develop their own internal credit policy and implement

practical mechanisms for its implementation, which is why the main task of credit management is to create an

effective structure of the loan portfolio and its timely regular analysis.

This article discusses the theoretical aspects, modern approaches and methods for the process of managing

the loan portfolio of a commercial bank. On the example of OTP Bank JointZStock Company, the dynamics and

structure of the loan portfolio during 2015—2020 were assessed.

Today, the range of banking operations is quite diverse, however, despite this, lending is a priority activity

for banks, primarily because of their role in shaping the total income of the bank. Excessively rapid growth of

lending by Ukrainian banking institutions has led to a deterioration in the quality of their loan portfolio. Under

these conditions, the lack of an effective management system and credit monitoring significantly reduced the

financial stability of banks.

Credit operations are the most important type of activity of commercial banks, as it is the results of lending

that determine the profitability and stable financial condition of the bank. Bank loans play an important role in

financing the development of a market economy, as they meet the temporary needs of some enterprises in

additional funds due to their temporary surplus in others.

The management of credit activity of a commercial bank involves the organization of the process of credit

operations with clearly defined functional boundaries of responsibilities among loan staff. Also under the

ANALYSIS OF CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT OF A COMMERCIAL BANK ON THE EXAMPLE
OF OTP BANK JSC
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Комерційні банки виступають головними посеред$
никами у взаємовідносинах між різними суб'єктами рин$
кової економіки. Очевидним є те, що неефективне
управління кредитним портфелем банку та відсутність
продуманої кредитної політики призведе до зростання
частки проблемних кредитів у портфелі, підвищення
кредитного ризику і, як результат, — до недоотриман$
ня можливого прибутку, або навіть значних збитків бан$
ківської установи.

Дослідження організації процесу управління кре$
дитним портфелем банківської установи є необхідним
для підвищення ефективності банківської діяльності.
Більшість вчених вважають, що кредитний портфель ко$
мерційного банку виступає одним із найвагоміших ком$
понентів у структурі процентних доходів і, водночас,
розглядається як один з найризикованіших напрямів
банківської діяльності.

Ефективність кредитної діяльності залежить від
правильно налагодженої системи кредитного менедж$
менту, що передбачає таку організацію процесу креди$
тування, до якої враховані всі фактори, що мають вплив
на кредитний процес. Ефективна система управління
кредитною діяльністю повинна спрямовуватись на по$
силення ролі банківського кредитування в забезпеченні
стійкості і стабільності розвитку національної економ$
іки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню процесу управління кредитним порт$

фелем присвячена значна кількість праць вітчизняних і
зарубіжних вчених, серед них: Ю.В. Сєрик, З.М. Ка$
расьова, М.Г. Крикленко, Є.Г. Панченко, І.Є. Семенча,
М.В. Голуб, П.М. Чуб, Р. Фещур, А.Г. Загородній,
О.Л. Примостка та інші.

Як зазначає Ю. Сєрик, управління кредитним порт$
фелем банківської установи передусім пов'язано з ри$
зикованістю проведення кредитних операцій та повин$
но досягти балансу й стримування ризику усього порт$
феля, контролювати структуру кредитного ризику, який
різним ринкам, клієнтам, кредитним інструментам, кре$
дитам і умовам діяльності [8].

В. Коваленко вважає, що управління кредитним пор$
тфелем комерційного банку безпосередньо пов'язано з
мінімізацією кредитного ризику [3].

І. Семенча й А. Ткачова у своєму дослідженні
відмічають, що здійснення процесу управління кредит$
ним портфелем відбувається за традиційним та нетра$
диційним методами. У межах традиційного підходу
(грунтується на неформалізованих філософських мето$
дах), на думку авторів, використовується у розрахун$
ках коефіцієнтний аналіз; традиційний підхід функціо$
нує в будь$якому середовищі; є простим, швидким і де$
шевим у застосуванні. У межах нетрадиційного підходу
(грунтується на загальноприйнятих методах пізнання)

management of credit activities we understand the implementation of a set of actions: the development and

implementation of credit policy, the organization of the credit process through a direct impact on the bank's

loan portfolio in accordance with its lending tactics and strategy.

Loan portfolio management is the organization of the bank's activities in the lending process, which aims to

prevent or minimize credit risk. The ultimate goals of the credit institution in managing the loan portfolio are,

firstly, to make a profit from active operations, and secondly — to support the reliable and safe operation of the

bank.

Ключові слова: комерційний банк, кредит, кредитна діяльність, кредитний портфель, кредитна політика.
Key words: commercial bank, credit, credit activity, credit portfolio, credit policy.

використовуються розрахунки теорії ймовірності, ста$
тистики, економетрії; даний підхід функціонує в ста$
більному "ідеальному" ринковому середовищі; є склад$
нішим, повільнішим і дорожчим у застосування у по$
рівнянні з традиційним [7].

Постановка завдання полягає в поглибленні та уза$
гальненні теоретичних знань у сфері кредитного менед$
жменту, оцінці процесу управління кредитним портфе$
лем на прикладі АТ "ОТП Банк" виявленні (ідентифі$
кації) головних тенденцій й існуючих недоліків, з надан$
ням практичних рекомендацій, які дозволять вітчизня$
ним банкам покращити та зміцнити свої позицій на кре$
дитному ринку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження особливостей управлі$

ння кредитним портфелем комерційного банку та про$
ведення оцінки кредитного портфеля на прикладі ко$
мерційного банку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відомо, що основним джерелом доходів банків є

отримання прибутку від здійснення кредитних операцій.
До того ж кредитний портфель становить головне дже$
рело ризиків, які впливають на надійність та безпеку
банківських установ. З метою забезпечення організації
ефективної кредитної діяльності банківські установи
розробляють власну внутрішню кредитну політику та
впроваджують практичні механізми її реалізації, саме
тому основною задачею управління кредитною діяль$
ністю є створення ефективної структури кредитного
портфеля та його своєчасний регулярний аналіз.

У системі прийняття фінансових рішень надзвичай$
но важливим є проведення оцінки ефективності кредит$
ної діяльності банку. Тому важливим завданням для
управлінців банків є ефективне управління кредитною
діяльністю банку.

Здійснення управління кредитною діяльністю ко$
мерційного банку передбачає організацію процесу про$
ведення кредитних операцій з чітко визначеними функ$
ціональними розмежуваннями обов'язків серед кредит$
ного персоналу. Також під управлінням кредитною
діяльністю розуміємо проведення комплексу дій: роз$
робка та етапи реалізації кредитної політики, організа$
ція кредитного процесу через безпосередній вплив на
кредитний портфель банку відповідно до його кредит$
ної тактики та стратегії.

В основі організаційної структури управління кре$
дитним портфелем лежить принцип розмежування ком$
петенції, тобто чіткий розподіл повноважень керівників
різного рангу з надання кредиту, зміни умов кредитної
угоди в залежності від розміру кредиту, ступеня ризи$
ку та інших характеристик.

У системі заходів управління кредитним портфелем
важливу роль відіграє розробка і проведення кредит$
ної політики. Якщо кредитна політика недостатньо чітко
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розроблена і якість низька через неконкретність або су$
перечливість, то в такому випадку зростає можливість
прийняття хибних управлінських рішень. До того ж важ$
ливим моментом тут доведення основних положень кре$
дитної політики до відома конкретних виконавців. У той
же час якісна розробка і відповідний порядок затвер$
дження кредитної політики банку обумовлюють мож$
ливість її практичної реалізації, хоча і не гарантують бе$
зумовного успіху.

Важливе місце відводиться моніторингу управління
якістю кредитного портфеля. Він проводиться за допо$
могою системи показників та індикаторів, сприяє швид$
кому визначенню кредитних ризиків і, відповідно, своє$
часному вживанню заходів щодо їх попередження.

Основною ціллю моніторингу кредитної діяльності
банку, як складової кредитної політики, є контроль
якості кредитного портфеля, проведення незалежної
експертизи, вчасне виявлення відхилень від прийнятих
стандартів і цілей кредитної політики банку, недозво$
ленність підвищення кредитного ризику понад встанов$
лену границю, а також пошук доскональних механізмів
кредитування [6].

Погоджуючись з Ж. Довганем, вважаємо, що основ$
ною метою управління кредитною діяльністю є органі$
зація ефективного розміщення коштів банку в кредити.
Водночас важливо забезпечити: оптимальний рівень кре$
дитного ризику; ліквідність; одержання прибутку від кре$
дитних операцій; відповідність діяльності банку потре$
бам економічної політики держави та інші. Досягнення
вищезазначеної мети забезпечить динамічний розвиток
та фінансову стійкість банківської установи [2].

Аналіз управління кредитним портфелем банку про$
ведено на прикладі одного з банків іноземної банківсь$
кої групи зі 100% іноземним капіталом — АТ "ОТП

Банк", який віднесено Національним банком України до
системно важливих [4].

ОТП Банк здійснюючи свою кредитну діяльність,
надає кошти фізичним особам (населення, домогоспо$
дарства) та юридичним особам (корпоративний сектор
економіки). За весь аналізований період простежуєть$
ся тенденція до зростання обсягу кредитного портфе$
ля, зокрема значно зростають обсяги кредитування
юридичних осіб. Що ж стосується кредитування фізич$
них осіб, то тут ситуація нестабільна.

З одного боку, кредитний портфель комерційного
банку є основним джерелом його доходів, однак, з іншо$
го боку, є основним джерелом ризику. Оскільки саме
від його структури і якості в значній мірі залежить
стійкість банку та його фінансові результати.

З рисунка 1 спостерігаємо постійно зростаючу тен$
денцію збільшення обсягів кредитного портфеля ОТП
Банку. Значне зростання відбулося у 2018 та 2019 ро$
ках. Таке значне зростання було обумовлене збільшен$
ням продажу споживчих кредитів та активізацією кре$
дитування бізнесу в іноземній валюті.

Аналіз показав, що найбільша питома вага у струк$
турі кредитів належить кредитам юридичним особам та
фізичним особам — підприємцям. Протягом звітного
періоду частка юридичних осіб в кредитному портфелі
АТ "ОТП Банк" коливалась у межах 52—72% (рис. 2).
Особливістю банківських послуг для корпоративних
клієнтів полягає у їх великому грошовому обсязі. Навіть
одна стандартна послуга "ОТП Банку" (наприклад, зви$
чайний кредит) для великого корпоративного клієнта
вимірюються значною сумою, що може іноді значно
вплинути на загальний фінансовий стан банку.

Банківським послугам для корпоративних клієнтів,
на відміну від послуг для фізичних осіб, притаманна така
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Джерело: побудовано авторами на основі [4; 5].

52,53%

47,47%

69,32%

30,68%

72,24%

27,76%

72,34%

27,66%

70,18%

29,82%

72,83%

27,17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019 рік 01.10.2020

Кредити та заборгованість фізичних осіб

Кредити та заборгованість юридичних осіб

Рис. 2. Структура кредитного портфеля АТ "ОТП Банк"
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риса, як індивідуальність. Така ситуація характерна під
час здійснення як кредитних, так депозитних операцій
— щоб не втратити своїх корпоративних клієнтів, банк
активно йде їм назустріч та намагаються досягти узгод$
женого балансу інтересів під час надання своїх послуг.

Дотримуючись обраної стратегії розвитку корпора$
тивного бізнесу, ОТП Банк активно здійснює фінансу$
вання бізнесу, надаючи розширену лінійку кредитних
продуктів, серед яких: кредитні лінії, інвестиційні кре$
дити, овердрафти, факторингове та структуроване тор$
говельне фінансування, врахування векселів, а також ви$
пускав документарні інструменти (акредитиви, гарантії,
авалювання векселів). Загалом Банк надав фінансування
для українського бізнесу на суму майже 6,4 млрд грн,
збільшивши загальну суму інвестицій у бізнес до 17,5
млрд грн.

Варто зазначити, що кредитний непроблемний пор$
тфель корпоративного бізнесу є достатньо диверсифі$
кованим А показник "великих кредитів", заборгованості
групи пов'язаних контрагентів, що перевищує 10% ре$
гулятивного капіталу банку, норматив кредитного ри$
зику НБУ Н8 станом на кінець звітного періоду стано$
вить лише 15%, при максимальному нормативному зна$
ченні не більш як 800%.

У структурі кредитного портфеля ОТП Банку пе$
реважають кредити, що надані корпоративним клієнтам,

які задіяні в сфері оптової та роздрібної торгівлі, сфері
виробництва та сільському господарстві. За досліджу$
ваний період 2017—2019 рр. значно зросла частка кре$
дитування корпоративних клієнтів, які задіяні в сіль$
ському господарстві (рис. 3). Пожвавленню агрокреди$
тування сприяла програма від кредитування під назвою
"ОТП Агро$фабрика", що була розроблена банком
спільно з IFC. Так, зазначимо, що за 2019 рік приблиз$
но 42% нових кредитних угод з юридичними особами
банк уклав саме з компаніями із агробізнесу.

Галузевий аналіз портфеля корпоративних кредитів
показав, що частка кредитування сфери торгівлі посту$
пово зменшується. Активно розвивається сектор
сільського господарства, частка якого вже досягла зрос$
ла більш ніж у два рази за звітний період, і має потен$
ціал до продовження зростання. При цьому частка
найбільш волатильних та схильних до змін бізнес$циклів
індустрій, а саме, будівництва і операцій з нерухомістю
та добувної галузі і металургії, зменшується. Зазначи$
мо, що ці галузі економіки продовжують залишатися
серед заборонених/небажаних для кредитування в кре$
дитній політиці банку.

Як бачимо з рисунка 4, споживче кредитування від
ОТП Банку мало тенденцію до зростання. Зазначимо,
що вагому частку портфеля роздрібних кредитів все ще
становлять споживчі кредити в точках продажів. Так, у
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Рис. 3. Структура кредитного портфеля корпоративних клієнтів за видам кредитування, %

Джерело: побудовано авторами на основі [4; 5].
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2018 році збільшив портфель споживчих кредитів май$
же удвічі. Якість портфеля споживчих кредитів у точ$
ках продаж залишається на стабільно високому рівні, а
частка проблемних кредитів знаходиться на рівні близь$
ко 2% від обсягу портфеля.

За останні роки динаміка автокредитування потреб
клієнтів банку постійно зростала. Варто зазначити, що
обсяг автокредитів становить понад 5% портфеля кре$
дитів роздрібного бізнесу. Банк наголошує на відмінній
якості послуги автокредитування, адже за останні 3
роки (на кінець 2019 року) не було випадків виникнення
проблемної заборгованості серед цього виду кредиту$
вання.

Іпотечне кредитування навпаки за звітний період
скорочувалося. У 2017 році частка іпотечного кредиту$
вання склала 49,7%, за 2018 рік скоротилась до 33%, а у
2019 році дорівнювала 21,7%.

Кредити мікробізнесу та самозайнятим особам та$
кож мали тенденцію до скорочення. Однак наголоси$
мо, що якість портфеля нових кредитів роздрібного
бізнесу залишилась на стабільно високому рівні за ра$
хунок коротких строків кредитування та покращення
платоспроможності населення через зростання номі$
нальних та реальних доходів. Частка таких кредитів у
кредитному портфелі ОТП Банку у 2017 році станови$
ла 15,3%, у 2018 році — 8,7%, а на кінець звітного періо$
ду у 2019 році — 4,6%.

Отже, управління кредитною діяльністю дає банку
можливість формування оптимальної структури його
кредитного портфеля та захист від різного роду ризиків
ринку. Серед ключових факторів, які чинять вплив на
управління кредитним портфелем комерційного банку,
виділяємо наступні (рис. 5).

На практиці ще немає єдиного підходу до оцінки
ефективності кредитної діяльності комерційного бан$
ку через недостатність інформації для визначення рівня
ризику та вибором адекватної безризикової ставки.
Тому банківські установи, що зважуються на здійснен$
ня власних досліджень і створення інформаційної бази,
мають значні переваги над своїми конкурентами,
оскільки першими освоюють методику комплексного
дослідження ринку та оцінку власного потенціалу, а це
дозволить їм зайняти значні позиції порівняно з конку$
рентами.

Заначимо, що "золоте" банкiвське правило говорить:
розмiр i строки фiнансових вимог банка повиннi
вiдповiдати розмiрам та строкам його зобов'язань. А це
значить, що кожній групi активів має вiдповiдати конк$
ретний тип пасивів. Пасиви, якими управляють, створю$

ють базу для кредитних програм, а поточнi пасиви є
основою для здійснення короткострокового кредиту$
вання. Отже, основою фінансової стійкості банку є до$
тримання цього співвідношення мiж джерелами ресурсiв
та їх розмiщенням [1].

Управління кредитним портфелем допомагає знай$
ти збалансованість та утримати ризикованість портфе$
ля на низькому рівні. Управління кредитними ризиками
в свою чергу вимагає регулярного кількісного та якіс$
ного аналізу динаміки та структури кредитного порт$
феля, а також роботу з проблемною заборгованістю.

ВИСНОВКИ
З проведеного аналізу кредитної діяльності АТ

"ОТП Банк" можемо зробити висновок, що банк є актив$
ним учасником кредитного ринку. Клієнтами банку є як
фізичні, так і юридичні особи, однак у структурі кре$
дитного портфелю переважають кредити корпоратив$
ним клієнтам.

З проведеного дослідження робимо висновок про те,
що аналіз кредитного портфеля потрібно здійснювати
з метою оцінки його структури за групами ризику, сту$
пенем забезпеченості, у розподілі за галузевою струк$
турою, за формою власності позичальників. Особливо
важливим є дослідження динаміки кожної групи та сег$
ментації кредитного портфеля. Оцінка галузевої струк$
тури кредитів має на меті визначення галузевої дивер$
сифікації кредитів у динаміці. Дослідження структури
кредитного портфеля здійснюється для визначення
значної концентрації певного виду кредитування, що
може стати причиною зростання рівня ризикованості.

З метою попередження зниження якості кредитного
портфеля в процесі концентрації різних видів кредитів, у
тому числі в залежності від періодичності діяльності, банк
повинен оперативно визначати зростання ризиків та
відповідно реагувати на них, тобто створювати спеціальні
резерви для покриття можливого збитку.

Для цього банк розробляє основну стратегію кре$
дитної політики, керуючись метою своєї діяльності,
рівнем розвитку банківської установи, контрольованою
часткою ринку кредитів, і визначає пріоритети при фор$
муванні кредитного портфеля з точки зору генеральної
мети: максимізації ефекту від кредитних вкладень при
оптимізації витрат на його отримання.

Вважаємо, на практиці процес управління кредит$
ним портфелем комерційного банку має здійснюватися
так:

По$перше, повинна бути класифікація наданих кре$
дитів. Має визначатись рівень ризику, що притаманний

Рис. 5. Параметри, що впливають на кредитний портфель комерційного банку

Джерело: побудовано та узагальнено авторами.
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кожному виду кредиту. На цьому етапі необхідно оці$
нити співвідношення між ризиком та прибутковістю.

По$друге, здійснюється аналіз структури наявного
кредитного портфеля банку, визначається частка кре$
дитів у розрізі за видами та клієнтськими каналами.

По$третє, проводиться оцінка якості кредитного
портфеля. Тут необхідно звернути увагу на умови кон$
куренції з іншими банками, в розрахунок включити
вартість залучення ресурсів.

По$четверте, розрахувати необхідний обсяг ре$
зервів на випадок можливих втрат.

По$п'яте, на основі здійснених розрахунків необхі$
дно зробити висновки та прийняти рішення щодо пол$
іпшення/зміни кредитної політики.

Література:
1. Бурлаєнко Т.І. Особливості управління кредит$

ним портфелем банку [Електронний ресурс] / Т.І. Бур$
лаєнко. — 2016. — Режим доступу: http://global$natio$
nal.in.ua/issue$14$2016/22$vipusk$14$gruden$2016$r/
2712$burlaenko$t$i$osoblivosti$upravlinnya$kreditnim$
portfelem$banku (дата звернення 19.12.2020).

2. Довгань Ж.М. Особливості управління кредитною
діяльністю банківських установ у сучасних умовах
[Електронний ресурс] / Ж. Довгань. — 2015. — Режим
доступу: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/sf/article/view/
902/910 (дата звернення 19.12.2020).

3. Коваленко В.В. Управління кредитним портфелем
в умовах фінансової невизначеності функціонування
банків [Електронний ресурс] / В.В. Коваленко. — 2016. —
Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/
123456789/4502 (дата звернення 19.12.2020).

4. Національний банк України "Перелік системно
важливих банків" [Електронний ресурс]. — Режим дос$
тупу: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy$bank$
onoviv$perelik$sistemnovajlivih$bankiv (дата звернення
18.12.2020).

5. Офіційна річна звітність АТ "ОТП Банк" [Елект$
ронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.otp$
bank.com.ua/about/informations/annual$reports/ (дата
звернення 18.12.2020).

6. Рац О.М. Дослідження впливу якості кредитного
портфелю на ефективність кредитної діяльності банку
як складова моніторингу кредитного ризику [Електрон$
ний ресурс] / О.М. Рац. — 2015. — Режим доступу до
ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1(5)__7
(дата звернення 20.12.2020).

7. Семенча І.Є. Управління кредитним банку у су$
часних економічних умовах в Україні: проблеми та шля$
хи подолання [Електронний ресурс] / І.Є. Семенча,
А.А. Ткачова. — 2014. — Режим доступу: http://
www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3117 (дата звер$
нення 19.12.2020).

8. Сєрик Ю.В. Управління кредитним портфелем
банку [Електронний ресурс] / Ю.В. Сєрик. — 2012. —
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_$
2012_4_14 (дата звернення 19.12.2020).

References:
1. Burlaenko, T.I. (2016), "Peculiarities of credit

portfolio management of the bank", Global and national
economic problems, [Online], vol. 14, available at: http://
global$national.in.ua/issue$14$2016/22$vipusk$14$gruden$
2016$r/2712$burlaenko$ti$osoblivosti$upravlinnya$
kreditnim$portfelem$banku (Accessed 19 December 2020).

2. Dovgan, J.M. (2015), "Features of credit management
of banking institutions in modern conditions", World of finance,
[Online], vol. 4, available at: http://sf.wunu.edu.ua/index.php/
sf/article/view/902/910 (Accessed 19 December 2020).

3. Kovalenko, V.V. (2016), "Management of credit
portfolio in terms of financial uncertainty of banking
functioning", Regional economy and management, [Online],
vol. 1, available at: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/
handle/123456789/4502 (Accessed 19 December 2020).

4. National Bank of Ukraine (2020), "List of systemically
important banks", available at: https://bank.gov.ua/ua/
news/all/natsionalniy$bank$onoviv$pereliksistemno$
vajlivih$bankiv (Accessed 18 December 2020).

5. The official site of OTP Bank JSC (2020), "The official
annual reporting of OTP Bank JSC", available at: https://
www.otpbank.com.ua/about/informations/annual$reports
(Accessed 18 December 2020).

6. Rats, О.М. (2015), "Investigation of the impact of the
quality of the loan portfolio on the effectiveness of the bank's
credit activity as a component of credit risk monitoring",
Technology audit and production reserves, [Online], vol. 1,
available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1$
(5)__7 (Accessed 20 December 2020).

7. Semencha, I.E. (2014), "Management of credit bank
in modern economic conditions in Ukraine: problems and
ways to overcome", Efficient economy, [Online], vol. 6,
available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&$
z=3117 (Accessed 19 December 2020).

8. Serik, Yu.V. (2012), "Bank loan portfolio mana$
gement", Economics and management, [Online], vol. 4,
available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2012_$
4_14 (Accessed 19 December 2020).
Стаття надійшла до редакції 30.12.2020 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/202130

УДК 658.153.014.1

С. М. Халатур,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів, банківської справи
та страхування, Дніпровський державний аграрноHекономічний університет
ORCID ID: 0000H0001H8331H3341
М. В. Кравченко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування та управління фінансовоHекономічною
безпекою, Дніпровський державний аграрноHекономічний університет
ORCID ID: 0000H0002H6942H0914
І. Д. Павлік,
студент гр. МгФБСзH1H19, Дніпровський державний аграрноHекономічний університет
ORCID ID: 0000H0002H4402H5790

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ

ПОТОКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО

ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ФІНАНСОВОZЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

DOI: 10.32702/2306�6806.2021.1.30

S. Khalatur,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance,

Banking and Insurance, Dnipro State Agrarian and Economic University

M. Kravchenko,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, taxation

and management of financial and economic security, Dnipro State Agrarian and Economic University

I. Pavlik,

Student of gr. MGFBSzZ1Z19, Dnipro State Agrarian and Economic University

IMPROVEMENT OF CASH FLOW MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE
AS A BASIS FOR ENSURING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY

Управління грошовими потоками є ключовим для ефективної фінансовоZгосподарської діяльності

сільськогосподарського підприємства. При позитивному впливі факторів важливо, щоб грошовий потік

був оптимальним для формування резерву грошових коштів та проведення необхідних поліпшень на

сільськогосподарському підприємстві. В умовах фінансовоZекономічної кризи потрібно керувати грошоZ

вими потоками, щоб забезпечити оплату всіх основних рахунків та не нанести бізнесу довгострокову

шкоду через нестачу готівки.

Управління грошовими потоками, їх прогнозування допомагає зрозуміти, коли сільськогосподарсьZ

ке підприємство зазнає дефіциту або порушує ліміт овердрафту, допомагаючи вживати заходів заздаZ

легідь. Регулярне прогнозування грошового потоку та його перегляд допомагає оцінити, коли можуть

виникнути проблеми, виявити потенційний дефіцит грошових коштів та вжити відповідних заходів, а

саме: комунікація зі своїм банком або позикодавцем; комунікація зі своїми постачальниками; комунікаZ

ція з радниками, якZот: незалежний консультант та бухгалтер.

Cash flow management is key to the effective financial and economic performance of an agricultural enterprise.

With the positive influence of factors, it is important that the cash flow was optimal for the formation of cash

reserves and the necessary improvements in the agricultural enterprise. In a financial and economic crisis, cash

flow needs to be managed to ensure payment of all major bills and not to cause longZterm damage to businesses

due to lack of cash.
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ВСТУП
Розвиток ринкової економіки стикається з немину$

чими проблемами фінансово$економічної безпеки бізне$
су та підприємництва. Досвід економічно розвинених
країн дає можливість зробити висновок, що фінансово$
економічна безпека сільськогосподарського підприєм$
ства — це стан захисту життєво важливих інтересів
фінансово$господарської діяльності. Загалом потен$
ційними загрозами для фінансово$економічної безпе$
ки для сільського господарства можуть бути: протип$
равні дії проти власності, недобросовісна конкуренція,
протиправні дії злочинних структур, шахрайство між
суб'єктами господарювання, корупція та хабарництво,
нестабільність функціонування суб'єктів господарюван$
ня, невиконання договірних зобов'язань.

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висно$
вок, що на фінансово$економічну безпеку сільського
господарства на рівні підприємства суттєво впливає стан
правових та економічних відносин, організаційні зв'яз$
ки, матеріальні та інтелектуальні ресурси підприємства,
в якому стабільність його функціонування, фінансова
стійкість, комерційний успіх, ефективний науковий та
технічний розвиток гарантований.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — пошук шляхів удосконалення управ$

ління грошовими потоками сільськогосподарського
підприємства як основи забезпечення фінансово$еконо$
мічної безпеки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Так, Turki Alshammari (2020) стверджує, що нако$

пичення великої кількості готівки вважається неефек$
тивною управлінською політикою через ризики втрат та
неефективного управління. Науковцем досліджено та$
кож зв'язок між рівнем грошових коштів та результа$
тами діяльності підприємств. Результати дослідження
показують, що рівень готівки є надійним фактором, що
визначає продуктивність та цінність підприємства.

Abdul Rahman and Raj Bahadur Sharma (2020) пишуть,
що оцінка фінансових результатів є однією з найваж$
ливіших проблем всіх компаній, які використовують
фінансові ресурси для здійснення успішних проєктів та
досягнення максимізації прибутку. У цьому контексті
економічний розвиток кожного підприємства залежить
від ефективного управління грошовими коштами всере$
дині та поза підприємством. Невиконання фірмою зо$

The purpose of the article is to find ways to improve the cash flow management of an agricultural enterprise

as a basis for ensuring financial and economic security. The necessary ways to maintain a positive cash flow in

agricultural activities are identified. Agriculture is one of the key sectors in Ukraine's national economy, but it is

also a sector where it is easy to experience cash flow problems. Poor yields, fluctuations in raw material prices

and changes in the structure of demand can lead to a shortage of cash in an agricultural enterprise, and such

events are often difficult to predict, so they are planned. Practical steps that can be implemented in an agricultural

enterprise to improve cash flow management are proposed. In order to ensure the financial and economic security

of the agricultural enterprise, several ways have been proposed to protect funds in times of crisis.

The financial components of economic security of an agricultural enterprise, as the main structural elements

of this system, have two directions. The first direction is external, related to the analysis of challenges and threats

to the economic security of the external environment, and the second direction is internal, related to threats to

economic security arising from the internal environment of the enterprise. Cash flow management, cash flow

forecasting helps to understand when an agricultural enterprise is in deficit or violates the overdraft limit, helping

to take action in advance. Regularly forecasting and reviewing cash flow helps assess when problems may arise,

identify potential cash shortages, and take appropriate action, such as: communicating with your bank or lender;

communication with its suppliers; communication with advisors such as an independent consultant and

accountant.
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бов'язань за належного управління операційними гро$
шовими потоками може призвести до зменшення фінан$
сових показників. Тому кожне підприємство повинне
бути здатним управляти своїми грошовими потоками,
щоб досягти запланованого рівня результативності. Звіт
про рух грошових коштів має важливу роль у підвищенні
ефективності рішень з точки зору належного фінансо$
вого планування, можливості заробітку фірми, глибо$
кого розуміння сфер операційної та фінансової діяль$
ності тощо. Отже, дослідження шляхів удосконалення
управління грошовими потоками підприємства є актуаль$
ним завданням.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Прогноз руху грошових коштів є основним засобом

планування майбутніх потреб у фінансах. Він показує
очікувані піки та зниження грошових коштів у майбут$
ньому, що надходять у сільськогосподарське підприєм$
ство, і витрати, які підприємству доведеться покривати
протягом цього часу. Прогнози руху грошових коштів
допомагають спланувати запозичення та вказати,
скільки надлишків грошей, ймовірно, будуть доступни$
ми для фінансово$господарської діяльності в даний мо$
мент. Передусім розглядати позику, банки, швидше за
все, потребують прогноз руху грошових потоків, щоб
продемонструвати своє планування. Прогнози руху гро$
шових коштів також визначають джерела та суми го$
тівки, що надходять у сільськогосподарське підприємст$
во, а також призначення та суми готівки, що надходять
протягом певного періоду. Щоб відстежувати, чи вико$
нуються прогнозовані показники, корисно мати дві ко$
лонки, що містять прогноз та фактичні суми. Грошовий
потік є ефективним індикатором для встановлення цілей
зменшення витрат.

Необхідні способи зберігання позитивного грошо$
вого потоку при веденні сільськогосподарської діяль$
ності. Сільське господарство є однією ключових галу$
зей в національній економіці України, однак це також
сектор, де легко відчути проблеми з грошовими пото$
ками. Поганий урожай, коливання цін на сировину та
зміна структури попиту можуть спричинити дефіцит
готівки на сільськогосподарському підприємстві, а такі
події часто важко передбачити, тому їх планують. Що
можна зробити власникам сільськогосподарських під$
приємств, щоб ефективно управляти своїми грошовими
потоками? Як можна покращити грошовий потік
сільськогосподарського підприємства. Є кілька практич$
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них кроків, які можна запровадити на сільськогоспо$
дарському підприємстві для удосконалення управління
грошовими потоками, зокрема:

1. Розуміти свої витрати. Важливим для управління
грошовими потоками є розуміння того, скільки грошей
витрачається. Зокрема скільки коштує ведення фінан$
сово$господарської діяльності, скільки отримають пра$
цівники тощо. Важливо мати чітке уявлення про все це
з самого початку, щоб була можливість стежити за гро$
шовими потоками. Є цілий ряд ключових показників
ефективності, які можна використовувати для вимірю$
вання стану ефективності фінансово$господарської
діяльності, тому необхідно їх аналізувати.

2. Дізнатися, що спричиняє неоптимальний рух гро$
шових коштів. Якщо виникають проблеми з грошовим
потоком, це може бути короткостроковим періодом,
зокрема, поганим вегетаційним періодом, який може
вчасно виправитись, або чимось більш довгостроковим.
Важливо визначити, що спричиняє негативний рух гро$
шових коштів, щоб можна було це виправити. Необхід$
но ретельно оцінювати доходи, постійні витрати та по$
точні витрати, щоб побачити, де є недоліки, які можна
ефективно заповнити, чи області, які можна скороти$
ти, щоб покращити загальний дохід.

3. Переоцінити структуру рахунків$фактур. По$
вільно оплачувані рахунки клієнтами можуть мати сут$
тєвий негативний вплив на грошовий потік сільськогос$
подарського підприємства. Зокрема можна запропону$
вати знижки на дострокові платежі, щоб заохотити ви$
щий рівень своєчасних платежів за рахунками$факту$
рами. З іншого боку, також доцільно розглянути мож$
ливість стягнення комісії за прострочення платежів.
Проблеми з грошовим потоком зашкодять фінансово$
економічній безпеці підприємства, і наслідки можуть
бути значними, коли це відбудеться в довгостроковій
перспективі.

Довгострокові проблеми грошового потоку в сіль$
ському господарстві можуть включати:

Ефективність, яка вимірюється фізичним та еконо$
мічним результатом фінансово$господарської діяль$
ності. Щоб обчислити її, слід поглянути на врожайність

або змінні витрати на одиницю продукції. Якщо у
сільськогосподарському підприємстві спостерігаються
високі витрати на виробництво, то можуть виникнути
проблеми з ефективністю.

Дуже великі сільськогосподарські підприємства
можуть мати проблеми з управлінням. З іншого боку, у
замалих сільськогосподарських підприємств може бути
зайнято занадто багато людей, тобто вартість робочої
сили не відповідає доходу від продукції, яка виробляєть$
ся та продається.

Проблеми структури боргу. Багато підприємств мають
борги, але є способи їх структурувати, щоб покращити гро$
шовий потік. Зокрема можливо подовжити термін пога$
шення, щоб щомісяця виплачували менше. Це дозволяє
сільському господарству отримати доступ до оборотних
коштів, необхідних для задоволення нагальних потреб. Це
може бути набагато вигіднішим рішенням, ніж отримання
іншої форми підприємницької позики, оскільки не дода$
ються постійні витрати. І оскільки рішення щодо фінансу$
вання рахунків$фактур підтримуються дебіторською за$
боргованістю, а не іншими видами забезпечення позики,
ризик для активів сільськогосподарського підприємства
відсутній. На рисунку 1 проаналізовано причини недостат$
ності грошових коштів на підприємстві.

Отже, з метою забезпечення фінансово$економіч$
ної безпеки сільськогосподарського підприємства за$
пропоновано декілька способів захистити грошові кош$
ти в кризові періоди:

1. Збереження грошового потоку. Одним з найкра$
щих способів захистити грошові кошти під час кризи є
збереження та збільшення грошового потоку. Це може
означати зокрема, призупинення найму нових праців$
ників, щоб зберегти існуючий прибуток та зосереджен$
ня уваги на стимулюванні грошових потоків.

Однак, якщо нині підприємство не отримує стільки
нових клієнтів або продажів, це може здатися складним
завданням. Є кілька способів стимулювати рух грошо$
вих коштів в умовах спаду. Сюди входять: впроваджен$
ня нових моделей ціноутворення з існуючими клієнта$
ми, запуск нових проєктів чи інновацій швидше, або
зменшення маркетингових витрат, де це можливо.

 

Недоліки в системі управління фінансами: слабке фінансове 
планування; відсутність оптимальної організаційної структури 
фінансових служб; відсутність управлінського обліку; втрата 

контролю за витратами; низька кваліфікація кадрів 
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Рис. 1. Причини недостатності грошових коштів на підприємстві
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Фінансування рахунків$фактур, також відоме як
фінансування боржників, дозволяє власникам
підприємств обійти стрес, пов'язаний із прийняттям
нового довгострокового боргу, і грошовий потік відра$
зу відчує покращення. Фінансування за рахунками$фак$
турами дозволяє власникам підприємств розблокувати
капітал, пов'язаний у їх несплачених рахунках, і пере$
творити його на оборотний капітал. І оскільки позики
забезпечені під дебіторську заборгованість, немає не$
обхідності в забезпеченні нерухомістю, на відміну від
інших форм підприємницької позики.

2. Відступити від змагань за нових клієнтів і взяти
участь у відведенні існуючих клієнтів від конкурентів.
Починати необхідно із дослідження конкурентів та ок$
реслення їх сильних та слабких сторін порівняно з цим
сільськогосподарським підприємством. Щоб отримати
додаткові дані, можна опитати своїх клієнтів, щоб по$
бачити, що їм подобається чи не подобається. Потім
визначити будь$які можливості, які можна використа$
ти, щоб залучити клієнтів конкурентів.

3. Одним з основних способів, від якого сільсько$
господарське підприємство може постраждати в паніці
кризи, є спроба диверсифікуватися на сфери, які не
відповідають його бізнесу чи клієнтській базі. Це

відрізняється від спроб вилучити клієнтів від
конкурентів, оскільки мова йде про виявлення
стратегічних активів та збереження цілісності
бренду.

Отже, нестабільна кон'юнктура ринку в по$
єднанні з несприятливими погодними умовами
може мати серйозний вплив на управління гро$
шовими потоками сільськогосподарського
підприємства. Це може мати серйозні наслідки
для руху грошових коштів. Головним пріорите$
том є мінімізація несуттєвих витрат, поки гро$
шові доходи не покращаться. Основними напря$
мами, які слід вивчити для подолання розриву
між доходами та витратами, є: виключення усіх
несуттєвих витрат, продаж товарного запасу або
надлишкового племінного поголів'я, продаж не$
важливого обладнання. В таблиці 1 проаналізо$
вано рентабельність операційної та всієї діяль$
ності сільськогосподарських підприємств з роз$
поділом на великі, середні та малі підприємства
за 2010—2019 роки.

У рамках пошуку шляхів удосконалення уп$
равління грошовими потоками сільськогоспо$
дарського підприємства з метою забезпечення
фінансово$економічної безпеки запропоновано
рекомендації, які можуть обмежити вплив про$
блем грошового потоку. Надані рекомендації
були поділені на п'ять категорій. У таблиці 2
представлені ці категорії та окремі рекомендації.

Отже, неефективне управління грошовими
потоками сільськогосподарських підприємств, по$
гіршення ситуації впливає на економіку загалом. Існує
чітка кореляція між проблемами грошового потоку на
підприємстві та на рівні постачальників. Постійне зни$
ження цін на сільськогосподарську продукцію погіршує
ситуацію з грошовими потоками на рівні підприємств.
Сільськогосподарські товаровиробники реагують так:
придбання меншої кількості продукції, ведення перего$
ворів про зниження закупівельних цін, затримка пла$
тежів постачальникам. На постачальників більше впли$
ває зниження цін на сільськогосподарську продукцію,
оскільки: платежі затримуються; постачальники повинні
надавати кредит, який чинить тиск на їх власний гро$
шовий потік; у результаті деякі постачальники повинні
отримувати фінансування для покриття зобов'язань;
деякі постачальники розглядають можливість звільнення
персоналу через падіння доходу.

Для усунення проблеми вживаються активні зусил$
ля як сільськогосподарськими товаровиробниками, так
і постачальниками: деякі постачальники підтримують
клієнтів, пропонуючи різні схеми оплати; цільові про$
позиції на потреби клієнтів; зниження маржі. Поста$
чальники з обережністю ставляться до непогашеної за$
боргованості, і більшість з них попередньо намагають$

Рівень рентабельності (збитковості) 
операційної діяльності підприємств 

Рівень рентабельності (збитковості) 
всієї діяльності підприємств 

у тому числі у тому числі Роки 
усього великі 

підпри-
ємства 

середні 
підпри-
ємства 

малі 
підпри-
ємства 

Усього великі 
підпри-
ємства 

середні 
підпри-
ємства 

малі 
підпри-
ємства 

2010 24,4 29,8 25,1 18,7 17,4 22,0 18,2 12,0 
2011 24,7 - - 26,5 19,3 - - 22,4 
2012 22,8 29,7 21,0 23,1 16,3 24,6 14,0 17,1 
2013 11,7 20,0 8,9 13,1 8,3 15,3 6,6 8,3 
2014 21,4 23,8 22,0 19,0 9,2 14,9 7,2 10,1 
2015 43,0 54,3 39,9 41,9 30,4 45,4 24,4 32,8 
2016 33,6 29,3 32,3 37,6 25,6 24,7 22,8 30,3 
2017 23,2 24,6 22,0 24,4 16,5 20,5 16,3 15,8 
2018 18,9 22,9 18,2 18,8 14,2 21,2 15,2 11,0 
2019 19,8 8,3 27,7 13,5 16,6 6,1 25,0 9,6 

Таблиця 1. Рентабельність операційної та всієї діяльності сільськогосподарських підприємств з розподілом на великі,
середні та малі підприємства за 2010—2019 роки, %

Категорія Рекомендації 
Підтримка 
сільськогосподарських 
товаровиробників 
 

Освіта та інструменти для бізнесу, управління 
фінансами, ринку, планування та прийняття рішень. 
Емоційно-психологічна підтримка управлінців. 
Добробут працівників. 
Механізм надання бізнес-консультацій 
сільськогосподарським товаровиробникам. 
Підвищення впевненості 

Удосконалення 
пропозиції банків 
 

Банки надають кредит підприємствам замість 
постачальників. 
Банки пропонують позики з гнучкими виплатами 

Постачальники  Постачальники надають цільові пропозиції, які 
сприяють підвищенню ефективності та зниженню 
загальної собівартості одиниці продукції. 
Постачальники тісніше співпрацюють з управлінцями 
сільськогосподарських підприємств 

Дії на рівні 
підприємства 
 

Управлінці переоцінюють системи виробництва. 
Перехід до простих, недорогих систем. 
Ретельний аналіз усіх витрат. 
Активне використання бюджетів, грошових коштів та 
планування їх.  
Продаж активів, зменшення їх розміру, щоб залучити 
гроші для покриття зобов’язань. 
Переоцінка інвестицій в довгостроковій перспективі 

Управління поставками 
 

Організація контролю поставок. 
Контракти із фіксованою ціною 

Таблиця 2. Рекомендації удосконалення управління грошовими
потоками сільськогосподарського підприємства з метою

забезпечення фінансовоMекономічної безпеки за категоріями
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ся мінімізувати ризик шляхом: попереднього аналізу
боржників; посилення інкасації готівки; вимагання аван$
сових платежів, де це необхідно.

Невизначеність зміни цін негативно впливає на до$
віру та ускладнює процес планування. Сільськогоспо$
дарські підприємства під час високих цін на їх продук$
цію інвестують в активи, що збільшують собівартість
одиниці продукції у довгостроковій перспективі, це при$
зводить до проблем з грошовими потоками, коли ціни
на сільськогосподарську продукцію знижуються.

На рисунку 2 проаналізовано принципи управління
грошовими потоками та їх зміст.

Прямий зв'язок між грошовими потоками на рівні
сільськогосподарських підприємств та постачальників,
а також невизначеність фінансово$економічної безпе$
ки є очевидними. Це дослідження дало кілька уявлень
про те, як відрізняються драйвери проблем грошового
потоку, як вони впливають на сільськогосподарських
товаровиробників, так і на постачальників, а також на$
дано рекомендації про те, як обмежити ці наслідки. Далі
подано рекомендації для сільськогосподарських
підприємств, для підтримки фінансово$економічної без$
пеки сільськогосподарських підприємств.

1. Покращена комунікація та співпраця між постачаль$
никами, банками та сільськогосподарськими підприємствами,
що зосереджується на негайних потребах у допомозі зі скла$
данням бюджету та управлінням виплатами.

2. Своєчасний розподіл виплат сільськогосподарсь$
ким підприємствам з чітким сповіщенням про прогно$
зовані часові шкали. Це не тільки допоможе полегшити
труднощі з грошовим потоком, але й підніме моральний
дух у галузі.

3. Фінансовий тиск, який зараз відчувається, вима$
гає від управлінців вищого рівня бізнес навичок, ніж
було потрібно в минулому.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Отже, фінансово$економічна безпека бізнесу та
підприємств відіграє важливу роль у розвитку націо$
нальної економіки. Досліджено фінансові складові еко$
номічної безпеки сільськогосподарського підприємства,
як основних структурних елементів цієї системи, має два
напрямки. Перший напрям зовнішній, пов'язаний з ана$
лізом викликів та загроз для економічної безпеки зовн$
ішнього середовища, а другий напрям — внутрішній, по$
в'язаний з загрозами економічній безпеці, що надходять
від стану внутрішнього середовища підприємства.

Також необхідно взяти до уваги чотири етапи робо$
ти, щоб забезпечити фінансово$економічну безпеку
підприємства. Перший етап — робота з документами;

його основним призначенням є визначення справжності
документів та виявлення наявності випадкових або на$
вмисних помилок. Другий етап — управління активами,
зокрема грошовими коштами. Цей етап спрямований на
перевірку майна, що перебуває у розпорядженні під$
приємства, тобто інвентаризації. Третій етап — робота з
фінансовою звітністю для надання необхідної інформації
всім зацікавленим користувачам. Четвертим етапом є
моніторинг, тобто розрахунок економічних показників,
що характеризують стан фінансової складової еконо$
мічної безпеки сільськогосподарського підприємства.

На основі аналізу змісту цих етапів було зроблено
висновок, що фінансова складова є одним із ключових
структурних елементів системи економічної безпеки
сільськогосподарського підприємства. Фінансово$еконо$
мічна безпека підприємства також безпосередньо зале$
жить від ефективного управління грошовими потоками,
які використовуються для досягнення бізнес$мети.

Забезпечення сталого та максимально ефективного
функціонування підприємства, розвиток і зростання
неможливі без попередження викликів та загроз для
фінансово$економічної безпеки в конкретних напрямах
і здатності справлятися з існуючою небезпекою.
Здійснення цих дій у процесі господарської діяльності
підприємства являє собою сукупність методів, необхід$
них для забезпечення безпеки підприємства. Напрямом
подальших досліджень є розробка економетричної мо$
делі вивчення впливу факторів на управління грошови$
ми потоками сільськогосподарських підприємств.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

The article is devoted to the problems of personnel competitiveness in modern conditions. The relevance of

the research topic is due to the rapidly changing processes taking place around the world: the global economic

crisis, pandemics, climate change, a new attitude towards consumption, new technologies, the penetration of

the Internet into all spheres of public life, all this requires changes in the work of the enterprise. In their works,

the authors relied not only on the works of wellZknown domestic and foreign scientists, but also on leading

experts in this field. Enterprises (of various forms of ownership and economic activity) have to overcome

unprecedented global crises, make changes in the way they do business and change the attitude of business to

the main resource — labor force (personnel). All of this requires new approaches and management of these

changes. The article summarizes the concept of personnel competitiveness. Investigated: the relationship of

personnel competitiveness with the competitiveness of the enterprise and the impact of personnel development

on the competitiveness of the enterprise; approaches of domestic and foreign scientists to the definition of the

concept of "competition". Research has shown the benefits between employee empowerment and innovation;

the relationship of the transformation of the organization with the transformation of its employees. Analyzed:

what is the originality of competition; what are the new requirements for the workforce; what equipment and

technologies will be used by workers in their work by 2028; how empowerment affects employees and increases

the company's competitive advantage; what motivational solutions can empower staff; modern approaches to

increasing the competitiveness of personnel in difficult economic conditions; why change management and
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PROBLEM STATEMENT
Changes in technology, the work of the Internet, the

global economic crisis caused by various factors, the main
of which are changes in the environment and the Covid$19
pandemic, require a new approach to increasing the
competitiveness of the the competitiveness of personnel and
workforce in general.

ANALYSIS OF RECENT RESEARCH
AND PUBLICATIONS

Domestic and foreign scientists have studied the
essence and concept of competition, issues of
development and motivation of personnel in their
work. Including: Goncharuk T. [10], Zeynalova N.
[11], Schumpeter Y., Tsvetkova I. [14], Porter M.,
Smith A., Friedrich A. von Hayek [12] and others. At
the same time improving the competitiveness of the
personnel in modern conditions in terms of talent, skills
and motivation required of HR$managers of new
methods, approaches and further research.

THE AIM OF THE ARTICLE
Exploring the essence of the concept of

"competition" and "competitiveness", the authors,
relying on the experience of famous scientists, HR
professionals and and market analysts of economically
developed foreign countries, studied new approaches
to increasing the competitiveness of personnel in
modern, difficult, economic conditions.

RESULTS
Competition and competitiveness are the terms

frequently used both in business and in public
discussion about the economic units, their environ$

knowledge management are so important. Reviewed what steps the US National Research Council is taking to

study the magnitude of job change and the social impact of those changes. Investigated how the internal

competition of personnel affects. Based on the study, conclusions about the main methods of increasing the

competitiveness of the staff, which can be used in the present conditions.

Статтю присвячено проблемам конкурентоспроможності персоналу в сучасних умовах. Актуальність

теми дослідження зумовлена стрімко мінливими процесами, що відбуваються у всьому світі: глобальна

економічна криза, пандемії, зміна клімату, нове ставлення до споживання, нові технології, проникнення

Інтернету у всі сфери суспільного життя, все це вимагає змін у роботі підприємства. У своїх роботах автоZ

ри спирались не лише на роботи відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, але й на провідних фахівців

у цій галузі. Підприємствам (різних форм власності та економічної діяльності) доводиться долати безZ

прецедентні світові кризи, вносити зміни в спосіб ведення бізнесу та змінювати ставлення бізнесу до

основного ресурсу — робочої сили (персоналу). Все це вимагає нових підходів та управління цими змінаZ

ми. У статті узагальнено поняття конкурентоспроможності персоналу. Досліджено: взаємозв'язок конZ

курентоспроможності персоналу з конкурентоспроможністю підприємства та вплив розвитку персонаZ

лу на конкурентоспроможність підприємства; підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до визначення

поняття "конкуренція". Дослідження показали переваги між розширенням можливостей працівників та

інноваціями; взаємозв'язок трансформації організації з трансформацією її працівників. Проаналізовано:

у чому полягає оригінальність конкуренції; які нові вимоги до робочої сили; яке обладнання та технології

використовуватимуть робітники у своїй роботі до 2028 року; як розширення можливостей впливає на

працівників та збільшує конкурентні переваги компанії; які мотиваційні рішення можуть розширити

можливості персоналу; сучасні підходи до підвищення конкурентоспроможності персоналу в складних

економічних умовах; чому управління змінами та управління знаннями так важливі. Розглянуто, які кроки

робить Національна наукова рада США для вивчення масштабів зміни роботи та соціального впливу цих

змін. Досліджували, як впливає внутрішня конкуренція персоналу. На підставі дослідження були зробZ

лені висновки щодо основних методів підвищення конкурентоспроможності персоналу, які можуть бути

використані і українськими підприємствами.

Keywords: competition, competitiveness, staff, workforce, change management.
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, персонал, робоча сила, управління змінами.

ment and about their ability to perform according to the
strategic or policy goals derived from business, economic
or social objectives. [4] Considerable attention was paid to
the study of competition by both foreign and domestic
scientists, and they had their own approaches to defining
this concept, which are presented in Table 1 [10, p. 131—
132; 9, p. 5; 11, p. 26].

So, summarizing the above, we concluded that com$
petition is rivalry between various participants in market

Author, source Definition 
Azoev G. Rivalry in any field of activity between individual legal 

entities or individuals (competitors) interested in achieving 
one goal 

McConnell K. and 
Brew S. 

The presence on the market of a large number of independent 
buyers and sellers, the opportunity for buyers and sellers to 
freely enter and leave the market 

Heine P., Porter M. The struggle for the buyer's money by satisfying his needs 
Porter M.   Dynamic process that is evolving is a constantly changing 

landscape in which new products, new marketing paths, new 
production processes and new market segments appear 

Dictionary of the 
Ukrainian language 

Rivalry in any field, the struggle for better results; competition 

Friedrich A. von 
Hayek 

The process by which people receive and transmit knowledge 

Schumpeter J. The rivalry of the old with the new, with innovation  
Yudanov A. The struggle of firms for the limited amount of effective 

consumer demand, which is conducted by them in accessible 
market segments  

A. Smith is characterized by long-term trends that can be maintained 
despite short-term deviations. Moreover, these trends will be 
as long as is necessary to move resources from industries with 
low profits to industries with higher profits 

Table 1. Definition of "competition"
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relations for the most favorable conditions for the existence
and sale of goods and services at the most favorable price.

Friedrich August von Hayek, giving a lecture "Com$
petition as an opening procedure" at a meeting of the
Philadelphia Society in Chicago on March 29, 1968,
announced that the proportion of people willing to try new
opportunities (if this, in their opinion, promises them to
improve their situation and if this they will not suffer from
pressure from other participants), everywhere is about the
same. The deplorable lack of entrepreneurial spirit in many
young countries is not an innate trait of their inhabitants,
but a consequence of the restrictions imposed by existing
customs and institutions [12, p. 4].

Employees are the main source of productivity and a
guarantee of the company's competitiveness. Achieving
success by an enterprise is strategically conditioned by the
availability of competent personnel who have the appro$
priate level of education, qualifications and experience and
are able to work effectively in market conditions [9, p. 3].

The considerable attention of researchers to the use of
personnel as a specific resource in the activities of the
enterprise contributed to the formation of opinions on the
relevance of issues related to the competitiveness of the
enterprise personnel. The significant impact of the
competitiveness of personnel on the formation of the
competitiveness of the enterprise necessitates a more
detailed study of this concept, which, strictly speaking, has
not received a single definition in today's economic thought
so far, since the concepts of labor force competitiveness and
personnel competitiveness are simultaneously used [14,
p. 120]. The reconsideration of the understanding of the
competitiveness of personnel is shown in fig. 1 [14, p. 121].

The concept of "staff competitiveness" includes — a set
of innate and acquired properties of the individual:
comprehensive characteristics of the employee, determines
his comparative position in relation to other employees; the
level of mastery of the profession or specialty and such
qualities of the workforce that give the employee an
advantage in the fight against competitors for the vacancy;
the degree of development of the set of abilities of the
individual and his qualifications used in the course of labor
activity; degree of development of professional competence;
the ability to individual achievements in work, which allows
the employee with some degree of confidence to count on
maintaining their employment; ability to realize their
competitive advantages [13, p. 75].

Causal analysis suggests that the personnel of the
enterprise is the basis for the formation of competitive
advantages and key competencies, and most other
competitive advantages of the enterprise are either derived
from the influence of personnel, or are unique to all market
participants competitiveness of the enterprise. This sequence
of causal influence of various internal factors of the
enterprise also contributed to the emergence and spread of
the concept of staff competitiveness [14, р. 121].

The skill demands forwork have increased dramatically,
as has the need for organizations and workers to change in
response to competitive workplace pressures. Thoughtful

participation in the democratic process has also become
increasingly complicated, as the locus of attention has
shifted from local to national and global concerns. Above
all, information and knowledge are growing at a far more
rapid rate than ever before in the history of humankind. As
Nobel laureate Herbert Simon wisely stated, the meaning
of "knowing" has shifted from being able to remember and
repeat information to being able to find and use it [6].

With the need for the transition of the Ukrainian
economy to a post$industrial development model, its
digitalization and robotization, there is a need for new
approaches to the formation of knowledge, skills, skills, and
competencies of personnel [9, р. 1]. New approaches
research of global changes taking place in the world.

For example, the US National Research Council has
tasked a special committee to study and consider the possible
effects of automation and other applications of IT on the
US workforce. The special committee will consider current
knowledge and open questions on the engines of increased
automation; types and scales of jobs that may be affected;
social consequences of these changes; time frame of
influence; and implications for education, training and labor
development. Through testimonials, committee meetings,
literature reviews, and committee discussions, the
committee will examine currently available sources of
information, consider how different disciplines can provide
knowledge, teach where additional data can help, and
formulate research questions for better understanding
phenomena. The committee's report will describe the types,
data sources and analysis that could improve understanding
of the impact of IT and automation on the workforce and
inform future policy$making [6] to increase the
competitiveness of the workforce in modern conditions and
with the prospect of changes that will occur in the near
future. New approaches require the study of global changes
taking place both in the labor market and in the whole
world.

The peculiarity of competition is that in specific
situations, when it is significant, its effect cannot be verified,
but can only be evidenced by the fact that the market will
win in comparison with any alternative social mechanisms.
This is the commonality of competition with the scientific
method: the benefits of accepted scientific procedures can
also never be scientifically proven, but can only be
demonstrated by everyday experience, showing that in
general these procedures are better than alternative
approaches, adapted to confirm our expectations [12, p. 7].

Competition between employees is an inescapable part
of most people's work lives. Whether overtly or otherwise,
most companies create a dynamic in which employees
compete against each other for recognition, bonuses, and
promotions. After a close look at workplace policies across
corporations, banks, law firms, and tech companies, the New
York Times called gruelling competition the defining feature
of the upper$echelon workplace.

Some research studies suggest such competition can
motivate employees, make them put in more effort, and
achieve results. Indeed, competition increases physiological

Duality to staff 

Making the Intellectual Capital 
the Dawn of Competitiveness

Personalization of the victorious 
staff yak resource in action 

Change your mind about the competitiveness of the 
personnel 

Evidence of a causal link 
at the enterprises 

Uniqueness of the 
warehouse to the

Fig. 1. Change the mind of the analyst "competitiveness to personnel
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and psychological activation, which prepares body and mind
for increased effort and enables higher performance [8].

The business world is changing at a fast pace: technology
keeps evolving, customer trends are changing, new market
regulations are being launched on a regular basis, and
businesses have to cope with unprecedented global crises.
[3]. Change management has become one of the most critical
success factors for any business in today's ever$changing
world.

Entrepreneur from Zurich, writer, co$founder of
"Vinarea" believes that under the current economic
circumstances, companies are under more pressure than
ever to innovate if they want to survive. Conversely, to what
some people think, innovation does not always come from
the R&D division but ideas are more likely to originate with
employees closer to the bottom of the organisational
pyramid. Therefore, employee empowerment has arisen as
one of the recommended management practices to foster
innovation in an organisation.

Employee empowerment is a strategy to obtain
competitive advantage in a changing industrial landscape.
This is of particular importance in customer$centric or
innovation$driven companies, where human capital is the
most important asset. Ultimately, technologies and pro$
cesses can be copied by company's competitors, but
matching a highly motivated workforce, comprising of
people who care about the work they do, is much more
difficult, if indeed possible at all [5].

The intellectual roots of employee empowerment
stretch back many decades to the advent of the Human
Relations movement in organization theory. In the public
sector, employee empowerment figured prominently in the
New Public Management reforms undertaken in North
America, Europe and the Pacific, including in the United
States where empowerment was one of the four guiding prin$
ciples of the Clinton Administration's National Performance
Review [2].

In essence, placing personal responsibility on each
employee ensures that these workers take ownership of
their actions. Empowerment makes the individual feel
that they have crucial and contributing role to play in
the achievement of an organization's goals. Employees
with strong organisational commitment are likely to
develop an emotional attachment to their organisation,
feel happier and have greater aspirations to make
meaningful contributions. With empowerment and
personal responsibility in place, the individual feels more
able to speak up and have their voice heard. As a
consequence, an injection of new ideas can be fostered,
enabling successful process improvements and new policy
developments to be realised [5].

Valеne Jouany & Kristina Martic Kristina Martic, Heads
of Marketing and Employer Branding, after conducting a
series of studies, believe that people are Resistant to Change.
A research shows that only 38% of people like to leave their
comfort zone. When these people are presented with a
change, they think, "Hey, this is so exciting." Those positive
interpretations of change result in positive emotional
reactions, such as happiness and satisfaction, which result
in greater employee productivity [3].

HR leaders take note: social developments, digital
business, consumer behaviors, emerging technologies and
more will change how people will work in 2028. Current
trends in business and technology show that the way
employees work — where, when, why and with whom —
will change completely over the next decade and bear little
resemblance to work as it stands today.CHROs need to be
prepared for what is coming. So, for example, De'Onn
Griffin, Senior Director Analyst at Gartner, outlines six ideas
about the future direction of the workplace and how
organizations can prepare for it [1]:

1. We Working will eliminate middle management
2. Constant upskilling and digital dexterity will out$

weigh tenure and experience

3. Extreme work choices will blur boundaries, busi$
nesses and buddies

4. Smart machines will be our co$workers
5. We will work for purpose and passion, not just money
6. Work$life challenges will reveal a dark side
Smart machines are getting smarter and more ubiqui$

tous, not only completing tasks previously reserved for
humans, but also what was thought to be impossible for
machines.

By 2028, companies will start to increase the functions
of smart machines, software, apps and avatars. Employees
will develop personal toolkits of virtual doppelgangers —
virtual counterparts, with the help of artificial intelligence
(AI) software and devices that are more accessible to their
personal or team$based activities. What's more, they will
have the ability to carry their personal workplaces with
them using cloud communities, open applications and
personal virtual assistants.

Extreme digital dexterity will ultimately be the modus
operandi for how employees work in 2028. Increasing demands
for a more automated workplace has sparked the killer combo —
people and technology. Proactive leaders must investigate how
the regular use of AI, smart software and robots will invigorate
work strategy, and to drive a competitive advantage, high
performing employees should be encouraged to create and
share AI tools or personalized portfolios of apps, tools and
smart technology to raise the bar for extreme digital dexterity
[1]. Employee empowerment provides some distinct
advantages in relation to employee satisfaction, commitment
and productivity. By being empowered, employees are able
to align their professional growth with organisational goals
since the former can take some degree in ownership in the
decisions taken towards that goal achievement. This, at the
same time, has positive effects towards the intrinsic motivation
of individuals, and enables for an increase of retention rates of
employees [5].

Conclusions from the study and prospects for further
exploration in this direction.The world is changing, living
conditions and working conditions are changing. More and
more people are competing not only with humans, but also
with artificial intelligence. At the same time, the
competitiveness of an enterprise directly depends on the
competitiveness of its personnel. Nowadays when society
develop day by day, information and knowledge are growing
much faster than ever before in human history. In order to
achieve competitive advantages in both domestic and
foreign markets, the Ukrainian enterprises need to focus on
the successful experience of improving the competitiveness
of the staff of enterprises in foreign countries:

1. Employee empowerment вy being empowered,
employees are able to align their professional growth with
organisational goals since the former can take some degree
in ownership in the decisions taken towards that goal
achievement. This, at the same time, has positive effects
towards the intrinsic motivation of individuals, and enables
for an increase of retention rates of employees [5]. Self$
control, the ability to solve problems on their own, make
choices about schedules and operations, train other
employees and study their work, and take full responsibility
for the quality of their results.

2. Personnel development by providing directions for
this development. Proper training of staff to the tasks that
will be set in the future or at a higher level.

3. Development of intellectual capital by investing in
training, encouraging the introduction of new ideas [7]. It
will allow you to implement successful improvements in
production processes (or services) by introducing new
developments.
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У сучасних умовах Україна знаходиться у складних економічних, політичних та соціальних умовах. На
економічну складову значний вплив має всесвітня пандемія, яка не оминула і Україну. Крім того, суб'єкти
господарювання зменшили обсяги виробництва, значна кількість малих підприємств значно скоротила або
взагалі припинала економічну діяльність. У таких умовах особливого значення набуває пошук додаткових
джерел наповнення бюджету України, які можуть бути виявлені в результаті проведення контрольних заходів
та процедур податкового контролю, що визначають необхідність удосконалення підходів до оцінки податкоZ
вого контролю з точки зору його ефективності та результативності.

У статті приділено увагу показниками інтенсивності проведення податкових перевірок, а також обгрунтуZ
ванню суб'єкта, який проводить оцінку ефективності податкового контролю, що дало змогу запропонувати
удосконалення системи критеріїв, показників та методики оцінки ефективності та результативності податкоZ
вого контролю.

За допомогою порівняльних методів розглянуті наукові підходи до проведення оцінки ефективності поZ
даткового контролю, що складають методологію дослідження. Відповідно визначено передумови вдосконаZ
лення оцінки ефективності податкового контролю. Розглянуто та проаналізовано застосовувані в даний час
коефіцієнти ефективності. Проведений аналіз дозволив дати методичні рекомендації щодо застосування поZ
казників оцінки ефективності податкового контролю (коефіцієнт ефективності податкових перевірок, коZ
ефіцієнт реальної ефективності податкового контролю, частка результативних податкових перевірок, частка
скасованих донарахованих грошових зобов'язань, коефіцієнт охоплення податковими перевірками).

Запропонована система показників, на основі якої може проводиться оцінка ефективності та результативZ
ності податкового контролю, дає можливість вирішення науковоZпрактичного завдання — удосконалення сиZ
стеми податкового контролю.

Розроблений підхід до оцінки податкового контролю є інструментом покращення надходжень податків і
зборів до бюджету країни та сприяє удосконаленню аналізу ефективності податкового контролю в Україні.
Результати дослідження можуть бути використані пыд час розроблення обгрунтованих заходів щодо підвиZ
щення ефективності податкового контролю, визначенні пріоритетних напрямків розвитку податкової систеZ
ми України. Удосконалення аналізу ефективності податкового контролю є одним з інструментів механізму
підвищення сплати податків та забезпечення економічної безпеки України.

In current conditions, Ukraine is in difficult economic, political, and social conditions. The financial component is
significantly affected by the global pandemic, which has not bypassed Ukraine. Besides, businesses have reduced
production, significantly reduced the number of small companies, or shut down businesses altogether. In such
conditions, the search for additional sources of revenue to Ukraine's budget can be identified as a result of control
measures and tax control procedures, which determine the need to improve approaches to assessing tax control in
terms of its effectiveness and efficiency.

The article examines such concepts as efficiency and effectiveness and outlines the author's vision of these concepts.
Several scholars believe that tax control's effectiveness is determined by achieving its goal with minimal expenditure
of public resources, consistent with economic efficiency. As for the efficacy of tax control, it is necessary to proceed
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ВСТУП
У статті доведено, що для підвищення ефективності

податкового контролю необхідно розробити відповід$
ний аналітичний інструментарій. Досліджено сутність
понять "результативність" та "ефективність", виокрем$
лено відмінності між цими поняттями загалом та сто$
совно податкового контролю зокрема.

 Оцінка ефективності та результативності податко$
вого контролю здійснюється за допомогою кількісних
та якісних критеріїв та показників. Завдяки запропоно$
ваній оцінці ефективності податкового контролю мож$
на встановити чинники, які впливають на контрольно$
перевірочну діяльність податкового органу загалом, а
також на рівень надходжень і донарахувань за подат$
ками і зборами.

Одним із інструментів покращення надходжень по$
датків і зборів до бюджету країни є удосконалення ана$
лізу ефективності податкового контролю. Пропонова$
на нами система показників, на основі якої може про$
водитися оцінка ефективності та результативності по$
даткового контролю, вирішує важливе науково$прак$
тичне завдання, створює базу для проведення поглиб$
лених науково$практичних досліджень, які сприятимуть
удосконаленню податкового контролю в Україні.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В Україні продовжується процес реформування

податкової системи. Державною фіскальною службою
України розроблено Стратегічні напрями розвитку до
2020 року, які базуються на основних принципах діяль$
ності ДФС, серед них — адміністрування податків,
зборів та митних платежів [1]. Складовим елементом ад$
міністрування податків є податковий контроль. Розроб$
лена стратегія у певній мірі стосується податкового кон$
тролю, який має бути результативним та ефективним.
Оцінка результативності та ефективності податкового
контролю — це вимога часу, яка пов'язана із зменшен$
ням кількості перевірок та підвищенням ефективності в
умовах порушення податкового законодавства, ухилен$

from the ratio of its purpose and the achieved result, which it pursues. The result will be the amount of accrued and
collected monetary obligations, which must be lawful, correctly defined, and applied.

The concept of tax control effectiveness is closely related to the idea of its efficacy, as effectiveness is its main
criterion. The significance of tax control is an essential component of efficiency, which timely detects violations in
taxation through the use of effective control procedures and indicates the share of effective tax audits in their total
number.

The effectiveness and efficiency of tax control can be determined using a system of criteria and indicators. Hence,
the study aims to improve the design of measures, indicators, and methods to assess the effectiveness and efficiency of
tax control.

The problem of assessing and developing ways to improve tax control effectiveness is quite complex, and therefore
is the subject of discussion and comprehensive analysis by scholars and practitioners. Although numerous publications
are devoted to tax control, the current situation in this area requires an inZdepth study of its results as the issues of
assessing the effectiveness of tax control in the context of traffic police reform remain unresolved.

Using comparative methods, scientific approaches to assessing tax control effectiveness, which makes up the
research methodology, are considered. Accordingly, the prerequisites for improving the assessment of the effectiveness
of tax control are identified. The coefficients of its efficiency used at present are considered. Along with the key indicators
of SFS efficiency, which allow taxpayers to independently assess the activities of the SFS, based on the study developed
guidelines for the application of indicators of tax control efficiency (coefficient of effectiveness of tax audits, coefficient
of the real efficacy of tax control, the share of effective tax audits, share of canceled accruals; monetary liabilities, the
rate of coverage of tax audits).

The proposed system of indicators, based on which the efficiency and effectiveness of tax control can be assessed,
makes it possible to solve the scientific and practical problem — improving tax control. The developed approach to
assessing the effectiveness and efficiency of tax control is a tool to improve tax revenues and fees to the country's
budget and enhance its analysis in Ukraine. The study results can be used to develop measures to strengthen the
effectiveness of tax control, determining the priority areas of development of Ukraine's tax system. Improving the
analysis of the effectiveness of tax control is one of the tools to increase tax payments and ensure Ukraine's economic
security.

Ключові слова: податковий контроль, бюджет, вдосконалення, ефективність, результативність, оцінка.
Key words: taxes control, budget, improvement, efficiency, performance, assessment.

ня від сплати податків і зборів, тінізація економіки. У
зв'язку з цим питання методичного забезпечення оцін$
ки податкового контролю є досить актуальними. Крім
того, важливо побудувати таку систему показників для
оцінки результативності та ефективності податкового
контролю, яка б відповідали вимогам часу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Питанню ефективності податкового контролю при$

ділили увагу О.В.Доброскок, Б.А. Карпінський, О.В. Жи$
галенко, А.В. Кириченко, В.Я. Князькова, І.В. Ле$
щух, І.В. Литвинчук, М.І. Мельник, В.А. Онищенко,
О.А. Шевчук, А.П. Чередніченко та ін., серед зарубіж$
них — Ц. Ван Столк, К. Вегрич, М. Клун, М. Мансор,
Н.І. Яшина, А.Л Анісімов, А.В. Тихонова, практики
Д.В. Куніцин, Є.С. Сініцина, Л.А. Худяєва та інші, які пе$
реважно концентрують свою увагу на оцінці ефектив$
ності діяльності роботи контролюючого органу. Попри
доробки науковців та практиків з цієї проблематика все
ще не вирішеними до кінця залишаються питання щодо
оцінки ефективності податкового контролю в умовах
реформування ДПС.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є у дослідження діючих теоретичних

напрацювань науковців і практичного досвіду фахівців
ДПС щодо методик оцінки результативності та ефек$
тивності податкового контролю їх узагальнення та виз$
начення напрямків щодо їх удосконалення.

Завданнями дослідження є:
— розкрити зміст понять ефективності та резуль$

тативності загалом та податкового контролю зокрема;
— дослідити бачення вітчизняних і зарубіжних нау$

ковців та практиків щодо проблеми оцінки ефективності
податкового контролю за допомогою системи критеріїв
і показників;

— узагальнити діючі методичні підходи оцінки ефек$
тивності податкового контролю ДПС;

— розробити науково$практичні рекомендації з
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удосконалення методичного забезпечення оцінки ре$
зультативності та ефективності податкового контролю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У сучасних умовах проблема оцінки ефективності
податкового контролю особливо актуальна, оскільки
дозволяє досягати очікуваних результатів з меншими
обсягами коштів.

Перед дослідженням методичного забезпечення
оцінки результативності та ефективності податкового
контролю доречно зупинитися на сутності самих понять
"результативність" та "ефективність" так, як у еконо$
мічних джерелах з податкового контролю ці категорії
досліджені досить обмежено. У економічній літературі
основну увагу приділено питанням оцінки економічної
ефективності виробництва, діяльності підприємства, уп$
равління тощо.

Досить часто у економічній літературі домінує то$
тожність понять "ефективність" та "результативність",
що ускладнює процес їх дослідження. Поняття "резуль$
тативність" в основному пов'язане з визначенням сту$
пеню досягнення поставлених цілей тобто визначає до$
сягнення певного результату (ефекту), а ефективність
— вартість такого досягнення. За змістом поняття ефек$
тивність пов'язане, по$перше, з результативністю робо$
ти чи дії, по$друге, з економічністю, тобто мінімальним
обсягом витрат цієї роботи чи дії.

Поряд з цим, відомий американський вчений П. Дру$
кер обгрунтовує необхідність чіткого вирізнення понять
ефективності, дієвості (результативності) та економіч$
ності; два останні поняття він позиціонує складовими
частинами загального поняття ефективності [2].

Поняття ефективність походить з латинської
(effectus), що переводиться як виконання, дія. Аналогічні
переклади можна знайти у словникових джерелах. У
Англо$українському тлумачному словнику економічної
лексики наводиться переклад терміну "effectiveness",
який визначається як показник, що характеризує
здійснення правильних заходів [3], а в англо$російсько$
му словнику — "efficiency", як правило, характеризує
продуктивність, дієвість [4].

На подвійну особливість трактування терміну в
англійській мові звернув увагу В. Андрущенко. Під пер$
шим англомовним терміном він розуміє функціональну
ефективність, а під другим — її економічну інтерпрета$
цію [5].

Англійський економіст Д. Рікардо [6], а пізніше аме$
риканський інженер з ефективності й теоретик бізнесу
Г. Емерсон [7], американські вчені К.Р. Макконелл і
С.Л. Брю [8], українські — С.В. Мочерний, В.Г. Андрій$
чук [9; 10], поняття "ефективність" визначають як відно$
шення ефекту (результату) до витрат або ресурсів, які
були витрачені на отримання цього ефекту. Деякі вчені
С.А. Шохін, Л.І. Вороніна та ін. розглядаючи питання
ефективності того чи іншого виду діяльності дотриму$
ються адекватності досягнутих в процесі її здійснення
результатів окресленій меті, ступінь наближення ре$
зультатів до мети з врахуванням трудових, матеріаль$
них та фінансових ресурсів [11]. Такий підхід визначен$
ня ефективності характерний для виробничих структур,
а для податкового контролю має бути дещо інший підхід
так, як ефективний податковий контроль має забезпе$
чувати фінансові інтереси держави у надходженні по$
датків і зборів і при цьому не порушувати права плат$
ників податків.

Найбільш влучне визначення ефективності щодо
податкового контролю можна назвати визначення, яке
наведено О.Л. Фурманюк: "… головною ознакою ефек$
тивності є ступінь досягнення цілей діяльності органі$
зації" [12]. Щодо ефективності податного контролю, то
необхідно виходити із співвідношення його мети і до$
сягнутого результату, які він переслідує. Результатом
будуть виступати суми донарахованих та стягнених гро$

шових зобов'язань, які повинні бути правомірні, пра$
вильно визначені та застосовані. Під ефективністю в
даному випадку необхідно розуміти використання
коштів у менших розмірах з метою досягнення більш
вищих результатів контрольної роботи. Крім того, ефек$
тивність податкового контролю залежить від ряду чин$
ників: по$перше, від рівня організації управлінської
діяльності контролюючих органів щодо забезпечення
своєчасних податкових надходжень у повному обсязі
відповідно до чинного законодавства при оптимально$
му розмірі витрат; по$друге, ефективність податкового
контролю залежить не тільки від виконавців контрою,
але і від ініціаторів контролю, оскільки саме вони бу$
дуть приймати рішення за результатами контролю; по$
третє, негативно впливає скрутний фінансовий стан
значної кількості платників податків (юридичних та
фізичних осіб), який значно погіршився в умовах все$
світньої пандемії, для яких податкове навантаження в
даних умовах є занадто високим та які об'єктивно не в
змозі сплачувати податки в повному обсязі, тому актив$
но застосовують легальні, напівлегальні та нелегальні
схеми щодо мінімізації податкових платежів; четверте,
часті зміни податкового законодавств, які негативно
впливають на контролюючі органи та бізнес тощо.

Ефективність системи податкового контролю може
розглядатись в цілому на рівні органу податкового кон$
тролю, а також щодо конкретних форм контролю чи
окремого контрольного заходу.

Отже, ефективність податкового контролю в оста$
точному підсумку визначається ступенем збирання по$
датків або величиною донарахованих податків та дина$
мікою її зміни (зниженням останнього показника як в
абсолютному, так і відносному вираженні).

Поняття ефективності податкового контролю тісно
пов'язане з поняттям його результативності, оскільки
результативність є її головним критерієм. У свою чергу
результативність (effectiveness) — характеризує дієвість,
досягнення, ступінь завершення системою потрібної ро$
боти й реалізації встановлених цілей. О. І. Олексюк вва$
жає, що поняття "результативність" складне, багатое$
лементне, багатокритеріальне явище, яке характери$
зується низкою показників міри досягнення встановле$
них цілей суб'єкта господарювання та є "зовнішнім про$
явом" (негативним або позитивним) його діяльності [13].

У Стандарті ISO 9001:2001 зазначено, що результа$
тивність означає ступінь досягнення запланованого ре$
зультату [14].

На своїй сторінці у Facebook В. Гройсман зазначає,
що результативність — це головний критерій ефектив$
ності будь$якої реформи [15].

Результативність контрольної роботи податкових
органів розраховується як відношення поставленої мети
і досягнутих ними результатів, а саме: сум донарахова$
них і сплачених податків, зборів та штрафів за резуль$
татами проведених податкових перевірок. Тобто ре$
зультативність податкового контролю зводиться до
відповідності результатів діяльності податкового орга$
ну завчасно запланованим показникам.

Крім того, результативність податкового контролю
необхідно розглядати як важливу складову ефектив$
ності, що вчасно виявляє правопорушення у сфері опо$
даткування завдяки застосуванню дієвих контрольних
процедур та вказує на частку результативних податко$
вих перевірок в їх загальній кількості.

На нашу думку, результативність податкового кон$
тролю — це важлива складова ефективності, що вчасно
виявляє правопорушення у сфері оподаткування завдя$
ки застосуванню дієвих контрольних процедур та вка$
зує на частку результативних податкових перевірок в
їх загальній кількості.

Оцінювання ефективності податкового контролю
полягає не тільки у визначенні оптимальної кількості та
виборі оціночних показників, яких налічується багато і
які в силу відсутності законодавчого затвердження ма$
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ють різні трактування, а й специфічністю вітчизняного
оподаткування в силу історичних, національних, полі$
тичних, соціально$економічних умов.

Для оцінки ефективності податкового контролю
розроблена значна кількість методичних підходів, яка
грунтується на певних критеріях та показниках. Понят$
тя "критерій" в сучасній науковій літературі трактуєть$
ся неоднозначно. Особливо це проявляється при
співвідношенні понять "критерій" і "показник", інколи
допускається змішування цих неоднозначних категорій.
Критерій — це мірило, за допомого якого здійснюється
оцінка явищ, процесів, стану. Термін критерій походить
від грецького слова kriterion — засіб для думки, ознака,
на підставі якої виробляється оцінка, визначення або
класифікація чого$небудь; мірило думки, оцінки. У
Словнику української мови критерій зазначено наступ$
ним чином: підстава для оцінки, визначення або класи$
фікації чогось; мірило [16]. Загалом критерій означає
точку зору, яка є мірилом для визначення, оцінки пред$
мета, явища, ознака, покладена в основу класифікації
предметів, явищ, понять.

Кожний критерій включає в себе групу показників,
які якісно і кількісно характеризують його. У свою чер$
гу показник — це конкретне мірило критерію, що ро$
бить його доступним для вимірювання та спостережен$
ня. У загальному сенсі під показником Г.П. Іванова ро$
зуміє основу, що дозволяє судити про наявність тієї чи
іншої ознаки. Кількість показників, як і параметрів, по$
винно зводитися до мінімуму, тому що процедура оці$
нювання має бути простою. Це, в першу чергу, стосуєть$
ся системи показників ефективності та результатив$
ності, а саме показники мають бути зрозумілими, конк$
ретними, доступними для оцінювання. Крім того, кож$
ний із показників повинен бути достатньо ємним, з тим
щоб відображати основні види діяльності [17].

Зупинимося на деяких з них, О. Жигаленко пропо$
нує експрес$оцінку за показниками: результативність
податкового контролю, результативність податкового
контролю при випадковому відборі платників податків,
економічна ефективність податкового контролю, рівень
автоматизації податкової служби, оцінка податкового
контролю за допомогою анкетування [18].

Так, О.А. Шевчук виділяє, що важливим аспектом
організації податкового контролю є його результа$
тивність, яка визначається правильністю обрахування,
повнотою і своєчасністю сплати (перерахування) по$
датків до бюджету. Далі автор аналізує напрацювання
у цій галузі низки російських вчених і доходить виснов$
ку, що в основу існуючих методик визначення ефектив$
ності податкового контролю покладені кількісні і якісні
показники діяльності податкових органів (рівень зби$
рання податків, показник результативності, кількість
перевірок на одного працівника, показник макроефек$
тивності податкової роботи, показник собівартості
однієї людино$години податкової перевірки, коефіцієнт
накопичення заборгованості з податкових платежів,
коефіцієнт приросту заборгованості з податкових пла$
тежів), що використовуються для аналізу вузьких діля$
нок роботи. Це зводить нанівець показник ефективності
контрольної діяльності, прийнятий за еталон: відношен$
ня податкових надходжень до витрат, пов'язаних з
діяльністю податкової служби. З іншого боку, показ$
ники не враховують дії всіх підрозділів податкової
інспекції, а лише відділів камеральних і виїзних пере$
вірок. Не знаходить місця і оцінка рівня роботи подат$
кових органів з платниками податків, у тому числі з
профілактики податкових правопорушень [19]. Попри
проведений аналіз напрацювань автор не пропонує влас$
не бачення з цього питання.

І.В. Лещух на основі узагальнення існуючих мето$
дик, переважно стосовно державного фінансового кон$
тролю, стверджує, що до основних критеріїв ефектив$
ності податкового контролю належать результа$
тивність, дієвість та економічність та додатковий кри$

терій — навантаження [20]. Далі автор наводить власне
трактування кожного базового критерію, наводить в
розрізі кожного критерію показник, механізм їх роз$
рахунку та еталонне значення.

До показників за критерієм результативності подат$
кового контролю І.В. Лещух відносить такі: питома вага
результативних податкових перевірок у загальній
кількості здійснених перевірок, %; показник результа$
тивності податкових перевірок на одного податкового
інспектора, грн; показник стягнень (відшкодувань) за
результатами однієї податкової перевірки, грн

За критерієм дієвість І.В. Лещух пропонує розрахо$
вувати наступні показники: коефіцієнт фактично спла$
чених зобов'язань до бюджету з донарахованих за ре$
зультатами податкових перевірок сум, од.; рівень жор$
сткості податкового контролю, процент; коефіцієнт
якості податкового контролю, од.; коефіцієнт "узгод$
женості" податкового контролю, од. На думку І.В. Ле$
щух критерій економічність має охоплювати наступні
показники: показник витрат податкових органів на про$
ведення одної перевірки, грн; коефіцієнт загальної еко$
номічної ефективності контрольно$перевірочної робо$
ти податкових інспекторів, в одиницях; частка витрат
підприємств на податковий контроль в адміністратив$
них витратах, у процентах; показник вартості робочого
часу, витраченого суб'єктами господарювання при про$
веденні перевірок податковими інспекторами, у гривні.

Додатковий критерій навантаження об'єднує в собі
низку показників: рівень макроекономічного наванта$
ження контрольно$перевірочних заходів, який розра$
ховується до обсягу валового внутрішнього продукту
та доходів бюджету; рівень мезоекономічного наванта$
ження контрольно$перевірочних заходів, % у обсягах
валового продукту регіону та податкових платежів до
відповідного місцевого бюджету; рівень мікроекономі$
чного навантаження контрольно$перевірочних заходів.

На нашу думку, пропоновані І.В. Лещух показники
достатньо досліджені у економічних джерелах. Поряд
з цим, не всі показники оцінки ефективності податко$
вого контролю можна розрахувати за цією методикою.

Зазначимо, що оцінка ефективності податкового
контролю має грунтуватися на визначені оптимальної
кількості оціночних показників, так як на даний час їх є
досить багато, що обумовлено низкою причин. Насам$
перед це пов'язано з відсутністю законодавчого затвер$
дження, що спричиняє їх різне трактування, друге особ$
ливостями сучасного оподаткування в Україні маємо на
увазі часті організаційні та економічні зміни. За цих умов
виникає потреба у формуванні та обгрунтуванні мето$
дики оцінки податкового контролю, яка дасть мож$
ливість оцінити результативність та ефективність подат$
кового контролю і оптимально задовольнить користу$
вачів різного рангу.

Враховуючи досвід зарубіжних країн щодо оцінки
ефективності ДФС, Україна запровадила ключові показ$
ники ефективності ДФС, які дозволяють платникам по$
датків самостійно оцінити діяльність ДФС. У доповнен$
ня до цих показників, ми пропонуємо оцінювати ефек$
тивність та результативність саме податкового контро$
лю в Україні. На нашу думку, показники, які відобра$
жають ефективність і результативність податкового
контролю поділяються на кількісні і якісні. Кількісні
показники ефективності та результативності податко$
вого контролю інформують і дають уявлення про за$
гальні обсяги контрольної роботи. До кількісних показ$
ників ефективності податкового контролю можна відне$
сти:

— кількість проведених перевірок (планових, поза$
планових, зустрічних, камеральних, фактичних);

— кількість фахівців залучених до контрольних за$
ходів; величина податкового боргу;

— рівень погашення податкового боргу;
— коефіцієнт виконання запланованих податкових

надходжень;
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— кількість перевірок, результати яких узгоджено;
сплачено всього грошових зобов'язань;

— кількість прийнятих рішень за матеріалами подат$
кових перевірок тощо.

Крім того на підставі кількісних показників мож$
на порахувати такі показники: навантаження, обхва$
ту платників податків, кількість перевірок, що при$
падають на одного працівника, що здійснював пере$
вірки.

На першому місці серед показників ефективності
податкового контролю знаходиться показник кількості
проведених податкових перевірок. Однак значна кіль$
кість податкових перевірок не є результативними. До$
волі часто виникає скасування донарахованих грошо$
вих зобов'язань за результатами адміністративного,
судового оскарження актів перевірок, що свідчать про
необгрунтовані донарахування, неналежну організацію
роботи територіальних органів та дієвого контролю
органів ДПС.

Наступна група показників — це показники якості.
Термін "якість" має економічну основу і може застосо$
вуватися до податкового контролю. Тому що не може
бути податкової перевірки, якщо при її проведенні не
були повною мірою застосовані сучасні економічно
обгрунтовані засоби і методи контролю.

Центральне місце при оцінці якості податкового
контролю посідають показники, які дозволяють оціни$
ти результативність податкових перевірок, а саме: ко$
ефіцієнт результативності податкових перевірок; ко$
ефіцієнт стягнення донарахованих податків і зборів;
показник ефективності тощо.

На нашу думку, доречно розраховувати пропоновані
нами такі показники. Показник ефективності податко$
вих перевірок (E

nn
):

(1),

де ΣГЗ— сума донарахованих узгоджених грошових
зобов'язань,

П
п
 — кількість перевірок за якими виявлено право$

порушення.
Отримане значення показника свідчить, скільки уз$

годжених грошових зобов'язань припадає на одну ре$
зультативну податкову перевірку. Показник доцільно
розраховувати не тільки в цілому, але і в розрізі плано$
вих та позапланових перевірок. У порівнянні з поперед$
німи періодами можна відслідковувати у якому періоді
ефективність перевірок була суттєвою.

Частка результативних податкових перевірок (Ч
рпп

)
розраховується:

(2),
де КПУ

зп
 — кількість перевірок, за якими узгодже$

но з платниками податків грошових зобов'язань у
звітному періоді,

ЗКПУ
зп

 — кількість проведених перевірок у звітно$
му періоді.

Отриманий результат даного показника вказує на
результативність здійснених податкових перевірок.
Його також доцільно розраховувати загалом та у
розрізі планових і позапланових перевірок й динаміці.

Коефіцієнт охоплення податковими перевірками
платників податків (К

опп
):

(3),

де ПП
зп

 — кількість податкових перевірок за звітний
період,

КПП — кількість платників податків.
Доцільно розраховувати в розрізі планових і позап$

ланових перевірок.
Частка скасованих донарахувань грошових зобов'$

язань за результатами адміністративного оскарження
за актами звітного року в загальній сумі донарахованих

грошових зобов'язань (вартісний результат) (ЧСД
зп

):

(4),

де ΣСДАП
зп

 — сума скасованих донарахувань гро$
шових зобов'язань у адміністративному порядку звітно$
го року,

ΣГЗ
зп

 — загальна сума донарахувань грошових зо$
бов'язань у звітному періоді.

Наступний, подібний до попереднього показника,
пропонуємо розраховувати частку скасованих донара$
хувань грошових зобов'язань за результатами судово$
го оскарження за актами звітного року (ЧСЗАО

зп
) в за$

гальній сумі донарахованих грошових зобов'язань (вар$
тісний результат), який розраховується:

(5),

де ΣСДСПзп — сума скасованих донарахувань гро$
шових зобов'язань у судовому порядку звітного періо$
ду,

ΣГЗ
зп

 загальна сума донарахувань грошових зобо$
в'язань у звітному періоді.

Також необхідно розраховувати частку скасованих
донарахувань грошових зобов'язань за результатами
судового оскарження за актами звітного року звітному
періоді (ΣГЗ

зп
 ). Це дасть можливість глибше оцінити ре$

зультативність та ефективність проведених докумен$
тальних перевірок. Донараховані грошові зобов'язання
складаються з трьох складових:

— нарахованого податкового зобов'язання,
— фінансової санкції,
— пені.
У розрізі кожної складової грошових зобов'язань

пропонуємо розраховувати їх частку, що дозволить
контролювати та оцінювати реальний стан результатів
проведених документальних перевірок в розрізі кожної
складової. До прикладу: частка податкового зобов'язан$
ня за звітний період (ЧПЗ

зп
) у загальній сумі донараху$

вань грошових зобов'язань звітного року (ΣГЗ
зп

).
У складі грошових зобов'язань помітне місце зай$

мають штрафні санкції та пеня. За 2016—2019 рр. пито$
ма вага штрафів та пені в узгоджених грошових зобов'$
язаннях становила більше 30%. У зв'язку з цим пропо$
нуємо розраховувати низку коефіцієнтів, які дозволя$
ють оцінити їх рівень та ступінь надходження до бюд$
жету. Частка штрафів та пені у донарахованих грошо$
вих зобов'язаннях звітного періоду (ЧШіП

зп
):

(6),

де ΣШіП
зп

 — суми всіх штрафів та пені у донарахо$
ваних грошових зобов'язаннях звітного року,

ΣГЗ
зп

 — загальна сума донарахувань грошових зо$
бов'язань у звітному періоді.

По аналогії пропонуємо розраховувати частку
штрафів та пені у скасованих грошових зобов'язаннях
за видами скасувань; узгоджених грошових зобов'я$
заннях звітного року; сплачених грошових зобов'язань
звітного року. Залежно від показника, який буде роз$
раховуватися відповідно буде змінюватися абсолютне
значення чисельника та знаменника. І щодо штрафів
та пені пропонуємо розраховувати абсолютний показ$
ник ефективності втрат бюджету штрафів та пені внас$
лідок ненадходження їх бюджету країни у звітному
періоді.

Показники якості податкового контролю, розрахо$
вуються за допомогою коефіцієнта якості податкового
контролю (К

япк
):

(7),
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Наступними показниками, які будуть відповідати
ефективності податкового контролю є абсолютний по$
казник чистих отриманих додаткових доходів до бюд$
жету внаслідок результативних податкових перевірок
(П

абс. дд
):

(8),
де ДД

зп
 — отримані додаткові доходи бюджету,

СЗ
зп 

— понесені судові збори ДПСУ у звітному пе$
ріоді,

ΣВ
зп

 — сума відшкодування, яка завдана неправомі$
рними діями посадових осіб органів ДПС платникам по$
датків з урахуванням втраченої ними вигоди, що підля$
гає відшкодуванню за рахунок коштів державного бюд$
жету у звітному періоді що визначено п. 21.3 ПКУ [21].

Відносний показник фіскальної ефективності подат$
кового контролю звітного періоду (ФЕПК

зп
):

(9),

де ΣПН
зп

 — сума чистих податкових надходжень до
бюджету звітного періоду,

ЗФВ
зп

 — фактичні загальні витрати податкових
органів звітного періоду.

За 10 місяців 2020 р., майже у два рази зросла суму
списаної безнадійної заборгованості. Якщо на
01.01.2020 р. вона становила 5870,9 млн грн, то на
01.11.2020 р. — 10876,0 млн грн [22]. Відповідно до п.
101.2 ст. 101 ПКУ під терміном "безнадійний" розумі$
ють ряд боргів: податковий борг платника податку, виз$
наного в установленому порядку банкрутом, вимоги
щодо якого не були задоволені у зв'язку з недостатністю
майна банкрута (пп. 101.2.1 п. 101.2); податковий борг
фізичної особи, яка визнана у судовому порядку не$
дієздатною, безвісно відсутньою або оголошена помер$
лою, у разі недостатності майна, на яке може бути звер$
нуто стягнення згідно із законом; померла, у разі недо$
статності майна, на яке може бути звернуто стягнення
згідно із законом; понад 720 днів перебуває у розшуку
(пп. 101.2.2 п. 101.2); податковий борг платника податків,
стосовно якого минув строк давності, встановлений цим
Кодексом (пп. 101.2.3 п. 101.2); податковий борг плат$
ника податків, що виник внаслідок обставин неперебор$
ної сили (форс$мажорних обставин) (пп. 101.2.4 п. 101.2);
податковий борг платника податків, щодо якого до Дер$
жавного реєстру внесено запис про його припинення на
підставі рішення суду, а для банків — на підставі рішен$
ня Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про зат$
вердження звіту про завершення ліквідації банку або
рішення Національного банку України про затверджен$
ня ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту
ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури (пп.
101.2.5) [21]. Відповідно до п. 101.5 ст. 101 ПКУ контро$
люючі органи щокварталу здійснюють списання безна$
дійного податкового боргу. Порядок такого списання
встановлюється центральним органом виконавчої вла$
ди, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику [21].

У зв'язку з цим, на нашу думку, для більш точної
оцінки ефективності податкового контролю варто ана$
лізувати показник реальної ефективності податкового
контролю (ЕПК

реал
), який ми пропонуємо розраховува$

ти:

(10),

ΣПН
ф
— фактична сума податкових надходжень за

звітний період,
ΣС

бз
 — суму списаної безнадійної заборгованості.

Запропоновані показники оцінки ефективності і ре$
зультативності податкового контролю допомагають при
аналізі діяльності податкового органу та встановленні
кількісних і якісних критеріїв. Завдяки запропонованим

показникам оцінки ефективності податкового контро$
лю можна встановити чинники, які впливають на конт$
рольно$перевірочну діяльність податкового органу в
цілому, а також на рівень надходжень і донарахувань
податків і зборів.

ВИСНОВКИ
Таким чином, у результаті проведеного досліджен$

ня, доведена необхідність проведення оцінки результа$
тивності та ефективності податкового контролю. З цією
метою розглянуто відмінні риси між категоріями "резуль$
тативність" та "ефективність". Встановлено, що ефек$
тивність та результативність податкового контролю не
рівнозначні поняття. Ефективність податкового контро$
лю в остаточному підсумку визначається обсягом зби$
рання податків або величиною донарахованих податків
та динамікою її зміни (зниженням останнього показни$
ка як в абсолютному, так і відносному вираженні).

Поняття ефективності податкового контролю тісно
пов'язане з поняттям його результативності, оскільки
результативність є її головним критерієм. Наведено
власне трактування поняття результативність податко$
вого контролю, під яким необхідно розуміти важливу
складову ефективності, що вчасно виявляє правопору$
шення у сфері оподаткування завдяки застосуванню
дієвих контрольних процедур та вказує на частку ре$
зультативних податкових перевірок в їх загальній
кількості. Ефективність системи податкового контро$
лю може розглядатись як на рівні органу контролю, так
і щодо конкретних форм контролю чи окремого конт$
рольного заходу.

Оцінка ефективності та результативності податково$
го контролю здійснюється за допомогою кількісних та
якісних критеріїв та показників. Завдяки оцінці ефектив$
ності податкового контролю можна встановити чинни$
ки, які впливають на контрольно$перевірочну діяльність
податкового органу в цілому, а також на рівень надход$
жень і донарахувань за податками і зборами.

Одним із інструментів покращення надходжень по$
датків і зборів до бюджету країни є удосконалення ана$
лізу ефективності податкового контролю. Пропонова$
на нами система показників, на основі якої може про$
водиться оцінка ефективності та результативності по$
даткового контролю виступає важливим науково$прак$
тичним завданням, розв'язання якого сприятиме удос$
коналенню податкового контролю в Україні.
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EXPORT POTENTIAL OF THE MINERAL WATER MARKET IN UKRAINE

У статті узагальнено стратегічні цілі розвитку торгівлі України відповідно до Експортної стратегії,

затвердженої урядом з метою використання наявних можливостей для розвитку експорту. ПроаналізоZ

вано експортні можливості України, структуру та динаміку експорту. Визначено бар'єри розвитку міжнаZ

родної економічної політики та торгівлі. Систематизовано напрями посилення експортного потенціалу

зовнішньоекономічної діяльності для економіки. Доведено, що країна має значний економічний потенZ

ціал та входить до числа провідних країн континенту за рівнем запасів та видобутку мінеральноZсировинZ

них ресурсів. На основі оцінки ринку мінеральної води визначено особливості розвитку зазначеного секZ

тору в Україні. Досліджено вплив пандемії коронавірусу (COVID — 19) та введених карантинних заходів

на експортний потенціал країни. Визначено стратегічні завдання щодо посилення експортного потенZ

ціалу ринку мінеральної води, реалізація яких дозволить підвищити рівень внутрішнього споживання

продукції промисловості та національну конкурентоспроможність країни.

The article summarizes the strategic goals of Ukraine's trade development in accordance with the Export

Strategy approved by the government in order to use the available opportunities for export development. The

export opportunities of Ukraine, the structure and dynamics of exports are analyzed. It is proved that due to the

rapid illZconsidered integration of the domestic economy into the world system of international division of labor,

the products of Ukrainian producers are almost not represented in the growing markets of the world. Barriers to

the development of international economic policy and trade have been identified: insufficient institutional

capacity of the government to coordinate European integration, insufficient awareness of Ukrainian business

about export opportunities, limited access to foreign markets, inefficient customs clearance process, unfair

competition, etc. The directions of strengthening the export potential of foreign economic activity for the mineral

water market and the economy as a whole are systematized. It is proved that the country has significant economic

potential and is one of the leading countries of the continent in terms of reserves and extraction of mineral

resources. Based on the assessment of the mineral water market, the peculiarities of the development of this

sector in Ukraine are determined: decrease in demand for carbonated water, increase in demand for nonZ

carbonated and lowZcarbonated, ambiguous production trend, concentration of domestic mineral water producers

in the domestic market, weak export potential. The impact of coronavirus and introduced quarantine measures

on the country's export potential has been studied. Strategic objectives for strengthening the export potential of

the mineral water market (ensuring transparency and accessibility of the industry for foreign and domestic

investment; ensuring the effective functioning of the industry through the development of innovative approaches

and high technologies; ensuring harmonization of the industry with the environment), the implementation of

which will increase domestic consumption of industrial products and national competitiveness of the country.

Ключові слова: бренд, експорт, експортний потенціал, зовнішньоекономічна діяльність конкурентоспро�
можність, мінеральна вода, ринок, стратегічне управління.

Key words: brand, export, export potential, foreign economic activity, competitiveness, mineral water, market,
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глобалізації світової економіки залежить від зовн$
ішньої торгівлі. Фактором задоволення споживчо$
го попиту населення, розвитку виробництва та еко$
номічного зростання, який забезпечує використан$
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ня конкурентних переваг є зовнішньоекономічна
діяльність.

Одними з найважливіших природних видобувних ре$
сурсів України є водні споживчі ресурси, ефективне ви$
користання яких дозволяє підвищити експортний потен$
ціал країни, забезпечити первинні потреби населення,
сформувати позитивний імідж країни на світовому рин$
ку. В сучасних умовах, коли непослідовність та супереч$
ливість демографічних, соціальних, економічних про$
цесів, нестабільність політичних умов гальмує розвиток
ринку мінеральної води і не сприяє встановленню тісно$
го співробітництва в сферах інвестиційної діяльності та
зовнішньої торгівлі, однією з головних передумов ефек$
тивного функціонування національної економіки, стра$
тегічним завданням та запорукою її динамічного роз$
витку є посилення експортної складової зовнішньоеко$
номічної діяльності на ринку мінеральної води.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В економічних дослідженнях пріоритетними питан$

нями завжди були проблеми розвитку міжнародної
торгівлі. Прикладні та теоретико$методологічні аспек$
ти використання, оцінки, формування експортного по$
тенціалу секторів економіки знаходять своє відобра$
ження в роботах провідних учених у галузі міжнарод$
них економічних відносин, а саме: Зубрицький А.І. [1],
Кушніренко А.М. [2], Малишева Н.Ю. [3], Савчук І.В.
[4], Танасійчук А. М. [5], Тюха І.В. [4] та ін. Сучасний
стан взаємовідносин країн світу та України характери$
зується певною недосконалістю та динамічністю, тому
питання щодо аналізу зрушень на ринку мінеральної
води в розрізі споживання та виробництва, розробки
пропозицій щодо його гармонізації з європейськими
нормами, оптимізації відповідно до поточних тенденцій
потребують подальшого дослідження.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначити можливості та напрями

посилення експортної складової зовнішньоекономічної
діяльності на ринку мінеральної води в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У структурі світових коопераційних зв'язків мож$
ливості використання природних, трудових, технологі$
чних та інших ресурсів країни, конкурентоспроможність
вироблених послуг та товарів формують зовнішньоеко$
номічний потенціал країни. Стан експортного потенці$
алу країни визначає ступінь реалізації її зовнішньоеко$
номічного потенціалу.

Україна має значний економічний потенціал та вхо$
дить до числа провідних країн континенту за рівнем
видобутку та запасів мінерально$сировинних ресурсів.
З метою використання наявних можливостей для роз$

витку експорту урядом визначено оріє$
нтири для розвитку торговельних відно$
син України та затверджено Експортну
стратегію України: Дорожню карту
стратегічного розвитку торгівлі на пе$
ріод 2017—2021 рр. [6].

Головною метою та стратегічним зав$
данням Експортної стратегії є перехід до
експорту наукомісткої інноваційної про$
дукції для успіху України на світових
ринках та забезпечення її сталого роз$
витку. Серед стратегічних цілей розвит$
ку торгівлі України, визначених Дорож$
ньою картою, можна виділити: підтрим$
ка експорту з боку держави для дивер$
сифікації експорту українських послуг та
товарів, створення умов для розвитку
сфер інновацій та торгівлі, підвищення
рівня навичок та знань, які необхідні
підприємствам для міжнародної торгівлі.

У 2019 році товарний експорт України склав 45,6 млрд
дол. США. До основних категорій експорту України
можна віднести: мінеральні продукти (9,7%), продукція
машинобудування (11,0%), продукція металургійного
комплексу (20,5%), продукція харчової промисловості
та агропромислового комплексу (44,2%) [7].

Експортні можливості країни визначають такі по$
казники, як розвиток бізнесу (рівень конкурентоспро$
можності компаній), фінансування (ступінь розвитку
фінансового ринку), кваліфікація кадрів (наявність про$
фесійної підготовки та вищої освіти). Україна порівня$
но з Польщею та Німеччиною має найнижче значення
Індексу глобальної конкурентоспроможності (GCI):
найнижчі значення за складовими "Розвиток бізнесу" (57/
100), "Фінансування" (42/100), але вищі показники за
складовою "Кваліфікація кадрів" (77/100), ніж у Польщі
[8]. Порівняно з Німеччиною, Туреччиною, Великобри$
танією Польщею, Данією для України характерні най$
нижчі обсяги підтримки експортерів та найнижчі показ$
ники обсягу експорту послуг та товарів порівняно з по$
казниками Німеччини, Туреччини, Польщі (рис. 1).

Найбільшим торгівельним партнером України є
країни Європейського союзу (ЄС), питома вага яких у
2020 році становила 40,8% у зовнішньоторговельному
обороті послуг та товарів України. В 2019 році цей по$
казник становив 40,1%. На зростаючих ринках Африки
та Латинської Америки продукція українських вироб$
ників майже не представлена. В ці регіони частка експор$
ту дорівнює 7%. Причиною цього є непродумана по$
літика швидкої інтеграції вітчизняної економіки у світо$
ву систему міжнародного поділу праці.

Головні бар'єри розвитку міжнародної економічної
торгівлі й політики та стратегічні цілі щодо посилення
експортного потенціалу зовнішньоекономічної діяль$
ності України представлені на рису 2.

Перспективним та швидко зростаючим сектором
економіки є ринок мінеральної води України завдяки та$
ким факторам, як висока прибутковість (обсяг внутрі$
шнього ринку мінеральних вод України оцінений в 1
млрд дол. США), місткість ринку, потенціал ринку. Рен$
табельність ринку мінеральної води України оцінюєть$
ся у 30%. Причиною цього є невисока популярність тен$
денції здорового способу життя та харчування, низька
якість води з$під кранів. Останнім часом більшим попи$
том користується слабогазована та негазована, зни$
жується рівень попиту на газовані води.

Вітчизняні виробники мінеральної води зосереджені
переважно на внутрішньому ринку. Експортний потен$
ціал країни є досить значним, може дати великий еко$
номічний ефект, однак реалізований дуже слабо.

Країни ЄЄ, з якими підписано договір про вільну
торгівлю, є найбільш перспективним експортним на$
прямом для України. Основою попиту на українську
мінеральну воду (особливо преміум$сегмента) є євро$
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Рис. 1. Порівняльний аналіз обсягу експорту товарів та послуг країн Європи
у 2019 році, млрд дол. США

Джерело: [8].
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пейський тренд, орієнтований на правильне харчування
та здоровий спосіб життя. Основними ринками збуту є
Білорусь (8%), Австрія (13%), Польща (61%). Компанія
IDS Group є одним з головних українських експортерів.
Продукція компанії займає 80% в структурі експорто$
ваної продукції країни.

Найбільшим виробником$експортером українських
мінеральних вод на вітчизняному ринку є "BonAqua"
(7%), виробники Закарпаття (5%), "Моршинський завод
мінеральних вод" (3%), корпорація "Українські міне$
ральні води" (0,8%). Невеликі показники експорту по$
яснюються недовірою західних споживачів до українсь$
кого виробника мінеральних вод, існують питання сер$
тифікації вітчизняної продукції

Попри поступове зростання обсягів експорту міне$
ральної води в 2014—2015 рр., 2017—2018 рр., зберігаєть$

ся загальна тенденція зниження обсягу експорту міне$
ральної води. У 2019 році спостерігається падіння по$
казників експорту мінеральної води, який склав 200 тис.
дол США. (рис. 3) [7].

Досить значний потенціал експорту країни майже
не використовується. Середнє споживання мінеральної
води на одного мешканця в ЄС у 3—4 рази більше по$
казника України. Для поширення продукції українсь$
кого виробника в Європі, вітчизняним виробникам не$
обхідно мати відповідний сертифікат.

Впродовж останніх років ринок мінеральної води
характеризується повною або частковою втратою тра$
диційних ринків, що доводить необхідність пошуку
ефективних рішень для розвитку експорту української
продукції. Головними завданнями стратегії розвитку
експорту української продукції є:
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Рис. 3. Експорт мінеральної води, тис. дол. США в 2014—2019 рр.

Джерело: [7].

Рис. 2. Напрями посилення експортного потенціалу зовнішньоекономічної діяльності

Джерело: сформовано автором на основі [5; 6; 8].
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затвердження та оновлення експортної стратегії в ча$
стині визначення пріоритетних ринків та секторів збуту;

для просування вітчизняного виробника на обраних
ринках забезпечення необхідних секторальних програм,
для реалізації стратегічних ініціатив — забезпечення не$
обхідної нормативно$правової бази;

затвердження крос$секторальних та секторальних
стратегій з підтримки вітчизняних експортерів;

забезпечення позитивного іміджу українського ви$
робника (поширення інформації про успішні практики
виходу на міжнародні ринки, використання єдиного
бренду Trade with Ukraine, створення інформаційно$ана$
літичних матеріалів для торговельних партнерів за кор$
доном);

інтернаціоналізація українського бізнесу (введення
до навчальних програм в школах практичних проєктів,
навчальних курсів з підприємництва, для інформування
підприємств експортерів про зовнішні ринки створення
аналітичного центру для аналізу та збору інформації
про зовнішні ринки, єдиного експортного веб$порталу);

реалізація та розробка для експорт орієнтованих
підприємств пілотних проєктів із створення бізнес$аксе$
лераторів та бізнес$інкубаторів;

надання потенційним експортерам фінансової під$
тримки (інституційна підтримка експорту).

Основними лідерами ринку мінеральної води на сьо$
годні є компанія IDS Group Ukraine, яка охоплює 30%
ринку мінеральної води. До складу IDS Group Ukraine
входять провідні бренди "Borjomi", "Миргородська",
"Моршинська". Наступним гравцем на ринку є іноземне
підприємтво "Coca$Cola Beverages Ukraine Limited" (тор$
говельна марка "BonAqua"), продукція якого займає 16%
на ринку та ПРАТ "Оболонь" ("Оболонська", "Прозо$
ра") (6% ринку).

Після початку пандемії коронавірусу (COVID$19)
виклики, з якими зіткнулися експортери є: втрата кон$
курентоспроможності української продукції на внутр$
ішньому та зовнішньому ринках, відсутність грунтова$
ної на захисті національних інтересів торговельної та
економічної політики, зосередження на житті спільнот,
заради яких компанії працюють.

Компанією IDS Borjomi Ukraine в умовах поширен$
ня у світі коронавірусу COVID$19 впроваджено додат$
кові запобіжні заходи посилення безпеки на всіх ета$
пах виробництва. Метою компанії є безпека споживачів,
запобігання подальшого поширення хвороби, безпере$
бійне постачання води по всій країні в умовах кризи,
найвища якість виробництва власної продукції. Спожи$
вачам пропонується безготівковий розрахунок та зап$
ропонована безконтактна доставка до дверей. Одним з
пріоритетних напрямів соціальної діяльності компанії
є надання допомоги у міста Моршин та Миргород, спон$
сорська допомога у розмірі 100 тис. грн лікарням міста,
направленої на протидію поширення інфекції та потре$
би медичних закладів. Компанією інвестовано 1 млн грн
в апарати штучної вентиляції легень для Стрийської
центральної районної лікарні. Найвища якість вироб$
ництва власної продукції та безпека споживачів зали$
шаються головним пріоритетом компанії IDS Borjomi
Ukraine [9].

Компанія "Coca$Cola Beverages Ukraine Limited" за$
безпечує 7% загального українського експорту міне$
ральних вод. У квітні 2020 року компанія призупинила
комерційну рекламу всіх брендів і направила ресурси на
підтримку та захист суспільства та співробітників. Че$
рез гранти 120 млн дол. США були передані недержав$
ним організаціям, які допомагають боротися з COVID$
19. Надано гранти для 6 ключових лікарень у різних ре$
гіонах країни на забезпечення життєво важливого ме$
дичного обладнання, включаючи монітори стану
пацієнтів, аналізатори крові, апарати штучної вентиляції
легень. Понад 140 тис. пляшок безалкогольних напоїв
було надано 15 лікарням по всій країні для пацієнтів,
лікарів, вихованців дитячих будинків. "Coca$Cola

Beverages Ukraine Limited" забезпечила підтримку на$
поями 15 тисяч донорів крові у 35 обласних центрах
крові по всій країні. Згідно зі Звітом зі сталого розвитку
компанія "Coca$Cola Beverages Ukraine Limited" проде$
монструвала під час пандемії транспарентність, повну
відкритість та соціальну відповідальність бізнесу [10].

ПРАТ "Оболонь" в умовах світової пандемії COVID$
19 намагається тримати баланс у випуску різних видів
продукції, оптимізувати діяльність, оперативно реагу$
вати на зміни ринкових тенденцій та споживчих на$
строїв. У пріоритетах компанії — правильна організа$
ція управлінських та виробничих процесів з урахуван$
ням усіх обмежень, оптимізація фінансових затрат,
вдосконалення логістики. В умовах зниження продаж
компанія "Оболонь" постійно працює у напрямі дивер$
сифікації бізнесу, розвиває ряд суміжних виробництв,
що дозволяє збалансувати економічні ризики та збуду$
вати незалежні канали прибутку. Такий підхід дозво$
лив ПРАТ "Оболонь" вийти на траєкторію динамічного
розвитку, збільшити обсяги виробництва та експорту
продукції [11].

Внаслідок пандемії (COVID$19) та введених каран$
тинних заходів падіння експорту в Україні за 9 місяців
2020 року у порівнянні з показником 2019 року склало
12%, експорт мінеральної води знизився на 0,1% [7]. За
результатами дослідження компанії Research.ua станом
на 20.12.20 року споживання мінеральної води в Україні
суттєво не збільшилось, але відбувся перерозподіл по
брендам, у разі погіршення ситуації з карантином да$
ний показник може збільшитись щодо споживання міне$
ральної води для профілактичних цілей та запобігання
хвороби.

Для посилення експортного потенціалу ринку міне$
ральної води необхідними стратегічними пріоритетами
є:

забезпечення доступності та прозорості ринку, що
дозволить збільшити надходження внутрішніх та
зовнішніх інвестицій;

за рахунок розвитку високих технологій та іннова$
ційних підходів забезпечення ефективного функціону$
вання ринку мінеральної води;

для виробництва продукції з високою доданою вар$
тістю створення надійного базису, який дозволить за$
довольнити потреби української економіки;

забезпечення гармонізації розвитку ринку з навко$
лишнім середовищем.

Результати аналізу ринку мінеральної води в Україні
дозволяють прогнозувати в середньостроковій перспек$
тиві подальше збільшення його обсягу. Ключовими фак$
тором розвитку будуть: зростання купівельної спро$
можності населення; сертифікація вітчизняної про$
дукції відповідно до європейських стандартів, поширен$
ня ідей здорового харчування. Освоєння експортних
напрямів поставок є перспективним вектором розвитку
для українських виробників.

Реалізація та досягнення стратегічних цілей дозво$
лить мінімізувати залежність України від імпортних
поставок сировини та експорту сировини, збільшити
кількість експортоорієнтованих проєктів, зовнішні та
внутрішні товарні продажі, підвищити рівень внутріш$
нього споживання продукції промисловості та націо$
нальну конкурентоспроможність країни загалом.

ВИСНОВКИ
На основі дослідження зовнішньоекономічного по$

тенціалу країни визначено, що ступінь його реалізації,
який визначається конкурентоспроможністю виробле$
них послуг та товарів характеризується станом експор$
тного потенціалу країни. Узагальнено стратегічні цілі
розвитку торгівлі України відповідно до Експортної
стратегії, затвердженої урядом з метою застосування
наявних можливостей для розвитку експорту.

Аналіз експортних можливостей України, структу$
ри та динаміки експорту показав, що країна має знач$
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ний економічний потенціал та входить до числа про$
відних країн континенту за рівнем запасів та видобутку
мінерально$сировинних ресурсів. Через швидку інтег$
рацію вітчизняної економіки у світову систему міжна$
родного поділу праці, продукція українських вироб$
ників майже не представлена на зростаючих ринках
країн світу. Визначено бар'єри розвитку міжнародної
економічної політики та торгівлі, серед яких можна ви$
ділити низький внутрішній попит на продукцію промис$
ловості, низький рівень інтеграції промисловості в гло$
бальні ланцюги доданої вартості, негармонізоване з ЄС
законодавство стосовно промислової продукції та ін.
Систематизовано напрями посилення експортного по$
тенціалу зовнішньоекономічної діяльності для ринку
мінеральної води та економіки загалом.

Визначено особливості розвитку зазначеного сек$
тору в Україні: зниження рівня попиту на газовані води,
підвищення попиту на негазовані і слабогазованої, нео$
днозначна тенденція виробництва, зосередження
вітчизняних виробників мінеральної води на внутріш$
ньому ринку, слабкий експортний потенціал. Дослідже$
но вплив пандемії COVID$19 та введених карантинних
заходів на експортний потенціал країни. Систематизо$
вано напрями посилення експортного потенціалу зовн$
ішньоекономічної діяльності для ринку мінеральної
води та економіки загалом. Реалізація зазначених стра$
тегічних цілей дозволить збільшити кількість експорто$
орієнтованих проєктів, підвищити рівень внутрішнього
споживання продукції промисловості та національну
конкурентоспроможність країни загалом.
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У статті розглядаються питання особливостей розвитку та умов запровадження принципів та склаZ

дових четвертої промислової революції (Індустрії 4.0) в Україні. Проаналізовано трактування поняття як

нового рівня організації виробництва і управління ланцюжком створення вартості протягом усього житZ

тєвого циклу продукції, що випускається, зміни технологічних укладів з подальшим різким стрибком

продуктивності і зростанням економіки (промислові / індустріальні революції), появи інформаційних

систем відкритого доступу, а також глобальних інтегрованих між собою промислових мережевих поZ

токів, що виходять за межі інформаційного простору окремого підприємства і мають здатність взаємодіZ

яти між собою.

Показано, що надмірна продуктивність матеріальних і нематеріальних галузей національної еконоZ

міки дає можливість у найближчій перспективі досягнути належного рівня прожиткового мінімуму в

суспільстві, незалежно від віку, фахової приналежності і соціального статусу члена спільноти. РезультаZ

том цього також повинно бути вирівнюння неналежних пропорцій між класами суспільства, реального

утворення в Україні потужного середнього класу. А сама сутність цього процесу піддається повному фунZ

кціональному прониканню мережевих складових інтернету та ITZтехнологій в практично усі сфери суZ

спільного життя і галузі промисловості — від повсякденного побуту до промислового виробництва.

"Індустрія 4.0", передбачає застосування "інтернету речей", а також Big Data (структурованих і неструкZ

турованих даних величезних обсягів і значного розмаїття) на виробництві, завдяки чому його ланки поZ

в'язані між собою за допомогою значної кількості різноманітних платформ мережі інтернет, самостійно

та індивідуально знаходять та запроваджують напрямки можливого зниження власних витрат.

Обгрунтовано, що подекуди дещо обережне ставлення до пришвидшення темпів впровадження та

реалізації проєктів Індустрії 4.0 може суттєво знизити шанси досягнення позитивних результатів, а тренд

із створення широких, різнопланових мультиZстейкхолдерських платформ працевлаштування повинен

бути орієнтованим на зростання або розгортання технологічних виробничих напрямів, програм підтримки

підприємництва, що прискорюється за рахунок цифрової трансформації і цифровізації сфери підприємZ

ництва.
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In the article the questions of features of development and terms of input of principles and constituents of

the fourth industrial revolution (Industries 4.0) are examined in Ukraine. Interpretation of concept is analysed,

as a new level of organization of production and management of creation of cost beaded during all life cycle of

products that is produced, changes of the technological modes with the further sharp jump of the productivity

and increase of economy (industrial / industrial revolutions), appearance of the informative systems of open

access, and also global integrated inter se industrial network streams that go out outside informative space of

separate enterprise and have ability cooperate interse.

It is shown that the excessive productivity of material and nonZmaterial industries of national economy gives

an opportunity in the nearest prospect to attain the proper level of living wage in society, regardless of age,

professional belonging and social status of member of association. By the result of it also it must be smoothing of

improper proportions between the classes of society, real formation in Ukraine of powerful middle class.

And essence of this process yields complete functional penetration of network constituents of the internet

and IT— of technologies in practically all spheres of public life and industry of industry — from the everyday

way of life to the industrial production. "Industry 4.0", envisages application of the "internet of things", and also

Big Data (structured and unstructured data of enormous volumes and considerable variety) on a production, due

to what his links are constrained inter se by means of far of various platforms of network the internet,

independently and individually find and enter directions of the possible own cost cutting.

Reasonably, that here and there something careful attitude toward the acceleration of rates of introduction

and realization of projects of Industry 4.0 can substantially bring down the chances of achievement of positive

results, and a trend from creation of wide, різнопланових мультиZстейкхолдерських platforms of employment

must be oriented to the increase or development of technological productive directions, programs of support of

enterprise that is accelerated due to digital transformation and цифровізації sphere of enterprise.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Під терміном "промислова революція" прийнято

розуміти якісні зміни, що відбуваються в суспільстві під
впливом революції в техніці, технології, способі взає$
мовідносин людини із засобами праці. Поняття промис$
лової революції часто змішується з поняттям "техно$
логічної революції", яку можна визначають як зміну
технологічної парадигми комплексу лежать в основі
виробництва та ключових промислових технологій. Тех$
нологічна революція передбачає якісну зміну в способі
ведення господарської діяльності, засноване на масо$
вому застосуванні технологічних рішень, що дозволя$
ють радикально або експоненціально підвищити продук$
тивність різних секторів економіки і соціальної сфери
[13].

Промислова ж революція розуміється як більш ши$
рокий процес, в рамках якого відбуваються не тільки
технологічні, але і значні соціальні зміни. Однак оскіль$
ки драйвером цих змін виступає саме технологічний про$
грес, то в рамках даного курсу розглядається в основ$
ному технологічний аспект промислової революції, в
якій, як правило, виділяють 4 етапи (рис. 1).

Четверта промислова революція (ще її називають
четвертою індустріальна революція або Індустрія 4.0)
— це перехід на повністю автоматизоване цифрове ви$
робництво, кероване інтелектуальними системами в ре$
жимі реального часу в постійній взаємодії із зовнішнім
середовищем, що виходить за межі одного підприємства,
з перспективою об'єднання в глобальну промислову ме$
режу предметів (речей) та послуг.

У вузькому розумінні Індустрія 4.0 (Industrie 4.0) —
це назва одного з 10 проектів державної Hi Tech стра$
тегії Німеччини до 2020 р., що описує концепцію розум$
ного виробництва (Smart Manufacturing) на базі глобаль$
ної промислової мережі інтернету речей і послуг
(Internet of Things and Services) [6]. У широкому сенсі,
Індустрія 4.0 характеризує поточний тренд розвитку
автоматизації та обміну даними, який включає в себе
кіберфізичні системи, Інтернет Речей і хмарні обчислен$

Ключові слова: індустрія, розвиток, технологія, інновації, революція, ризик.
Key words: industry, development, technology, innovations, revolution, risk.

ня. Являє собою новий рівень організації виробництва і
управління ланцюжком створення вартості протягом
усього життєвого циклу продукції, що випускається,
зміну технологічних укладів з подальшим різким стриб$
ком продуктивності і зростанням економіки (промис$
лові / індустріальні революції) [8; 16].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Попри дуже активний процес впровадження і вико$

ристання різноманітних видів інформаційних комуніка$
ційних систем та технологій, електронного обладнання
та робототехніки у промислові виробничі технологічні
процеси, автоматизація виробничих систем промисло$
вості, яка розпочалася наприкінці XX ст., характеризу$
валась загалом локальним характером, оскільки кожне
промислове підприємство або його структурний
підрозділ користувалися власною (пропрієтарною) си$
стемою управління (або поєднанням декількох), при
цьому системи були далекі або взагалі несумісні з наяв$
ними іншими системами підприємства.

Подальший розвиток інтернет$мережі, інформацій$
них і комунікаційних систем та технологій, надійних ка$
налів комунікації та зв'язку, хмарних інтернет$мереже$
вих технологій та цифрових платформ накопичення і
збереження інформації, тотальна інформаційна навала
з різних каналів та джерел отримання даних, сприяли
появі інформаційних систем відкритого доступу, а та$
кож глобальних інтегрованих між собою промислових
мережевих потоків, що виходили за межі інформацій$
ного простору окремого підприємства і мали здатність
взаємодіяти між собою. Такі системи і мережі надають
можливість безпосереднього впливу на абсолютно усі
сектори та структурні осередки сучасних промисло$
вості, економіки та сфери підприємництва за межами
окремого сектора інформаційно$комунікативної техно$
логії, і переводять загальну промислову автоматизацію
на нову, четверту сходинку індустріалізації.

У наукових дослідженнях та популярній літературі
четверта промислова революція позиціонується як ма$
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сове впровадження роботизації і цифрових технологій
управління, що знижує залежність промисловості від
вартості робочої сили і дає додаткового імпульсу лока$
лізації реального сектора економіки та промисловості.
Фактично четверта промислова революція є глобаліза$
цією і універсалізацією принципів "розподіленого" ви$
робництва і доступу до фінансів, тобто, принципово
нового в такому підході немає. На думку окремих авторів,
його ключові елементи були апробовані ще в 1980$х рр.,
як і на виробничому, так і на управлінському рівнях [3;
14]. За приклад наводять принципи однієї з ключових
економічних новацій Toyota Production System, які в ос$
новному торкалися сервісних, логістичних та управлі$
нських складових виробничого процесу, які і є по суті
управлінською постіндустріальною, тобто управління
не стільки ресурсами, скільки часом і простором, клю$
човими складовими постіндустріального світу. Загалом
цей підхід абсолютно відповідає ідеям задекларованим
ідеям четвертої промислової революції.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження був аналіз можливості та особ$

ливостей запровадження принципів та складових чет$
вертої промислової революції (Індустрії 4.0) в Україні,
ролі в цьому галузі науки про дані (Data Science), ризи$
ки, що можуть виникнути при цьому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Третя та четверта промислові революції містять на

меті глобальний розвиток інтелектуальних засад су$
спільства та тотальну комп'ютеризацію. Декларується,
що інформаційні технології повинні "правити" цілим
світом, маючи за базу потужну індустріальну основу. На
жаль Україна в таких процесах не знаходиться серед
перших. На сьогодні за показниками експорту продукції
високих технологічних рішень країна, на жаль, знахо$
диться на одному з останніх місць, маючи показник 0,09%.
Для порівняння, такий показник для однієї з не самих ве$
ликих країн Азії, Сингапуру, становить 6,4 % [11].

Фахівці стверджують, що структура ВВП нашої дер$
жави загалом подібна до структури ВВП країн, для яких
характерним є високий рівень розвитку промислових
технологій. Але стабільний "відтік мізків", залишення
країни представниками прошарку інтелектуальної елі$
ти, є причиною негараздів у процесах більшості техно$
логічних галузей [4]. Не має змісту дискутувати з при$
воду позитиву та наслідків розвитку парку технологій
та технологічних платформ для України.

Насамперед це можливість сприяти задоволення
потреб та прагнень тих спеціалістів, фахівців$профе$
сіоналів, які приймають рішення про емігрування зара$

ди не тільки більшої оплати власної праці деінде, але
можливості реалізації свого інтелектуального науково$
го потенціалу, можливості кар'єрного розвитку у об$
раній сфері діяльності. А це торкається не тільки
IT$спеціалістів, а й тих, хто їде у пошуках заробітку,
працючи на промислових підприємствах дальнього та
ближнього зарубіжжя, отримавши образливий статус
"заробітчани".

В іншій економічній ситуації в країні наші українські
"фаундрі" та "фаблес", "золоті руки" та "генератори
ідей" і були би причетні до створення інтелектуального
високотехнічного продукту, який би був вагомою част$
кою українського експорту. Проте і зараз понад 60 %
експорту України припадає на сировину, а не на готову
товарну продукцію. Належна увага до просування по$
зитивного іміджу та репутації українських фахівців при$
ваблювало би зацікавлених іноземних інвесторів, спри$
яло швидкому інтегруванню України в глобальні світові
наукові та технологічні процеси.

Надмірна продуктивність, що якісно характеризує
четверту промислову революцію, може стати конкрет$
ними засадами вирішення переважної більшості про$
блем та питань української сучасності. На думку авто$
ритетних економістів, саме надмірна продуктивність
матеріальних і нематеріальних галузей національної
економіки дасть можливість в найближчій перспективі
досягнути належного рівня прожиткового мінімуму в
суспільстві, незалежно від віку, фахової приналежності
і соціального статусу члена спільноти. Результатом цьо$
го також могло би бути вирівнюння неналежних про$
порцій між класами суспільства, реального утворити в
Україні потужного середнього класу.

Сьогодні можна з упевненістю говорити про мож$
ливість та необхідність застосування технологій, які
можуть зміняти економіку та промислове виробництво
України вже в наступні 5—10 років. Експерти стверд$
жують та обгрунтовують їхню перспективність, яка тор$
кнеться не тільки невеликих підприємств, але й зачепить
величезні міжнародні корпорації [18]. Це процес, в саму
сутність якого піддається повному функціональному
прониканню мережевих складових інтернету та IT$тех$
нологій в практично усі сфери суспільного життя і га$
лузі промисловості — від повсякденного побуту до про$
мислового виробництва. "Індустрія 4.0", зокрема перед$
бачає застосування "інтернету речей", а також Big Data
(структурованих і неструктурованих даних величезних
обсягів і значного розмаїття) на виробництві, через що
його ланки пов'язані між собою за допомогою значної
кількості різноманітних платформ мережі інтернет, са$
мостійно та індивідуально знаходять та запроваджують
напрями можливого зниження власних витрат (рис. 2).

Взагалі піднімаються питання прискорення впровад$
ження в діяльність промислового виробництва техно$

Рис. 1. Загальна історіографія промислових революцій
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логій великих даних (Big Data), хмарних обчислень (cloud
computing), "інтернету речей" (Internet of Things) і фо$
кусування на створенні "розумних фабрик" (intelligent
manufacturing) [17].

Керівництво сучасного підприємства за допомогою
одного невеликого гаджета має можливість отримати
максимально повну вичерпну інформацію щодо функ$
ціонування будь$якої ланки виробництва. Підприємства
можуть створювати та продукувати продукцію, яка
орієнтована на потреби суто індивідуального замовни$
ка (незалежно від того, буде це транспортний засіб, ви$
готовлений на замовлення одиничного індивідуального
клієнта, або сукня, що враховує та може приховати
особливості індивідуальності фігури замовника). Важ$
ливим при цьому є те, що в переважній більшості ви$
падків здорожчання вартості виробничого процесу не
відбувається: завдяки взаємному зв'язку абсолютно усіх
структурних складових виробництва через запровадже$
ну електронну мережу, можливість знаходження опти$
мальних, мало затратних шляхів виконання поставле$
них завдань.

Запровадження та дотримання основних принципів
"Індустрії 4.0" має на меті також раціональне ощадливе
використання наявних природних і природно$технічних
ресурсів, ефективне максималізоване енергоощаджен$
ня, вторинне перероблення всіх промислових та побу$
тових відходів, отримування з похідних їх переробки
нової продукції, вихідної сировини вторинного пере$
роблення або супутньої енергії [13]. Мова іде про за$
провадження абсолютно нових форм виробничого мис$
лення, наприклад, ремонт замість нових витрат на прид$
бання, оренда на заміну власності.

Четверта хвиля промислової революції є наслідком
інтенсивного розвитку та впровадженню новітніх тех$
нологій, повсемісному проникненню інтернету в побут
і загалом кожної людини. Протягом останніх років знач$
ну увагу стали приділяти питанням екологічного спря$
мування, наприклад, smart$технологіям, які мають на
меті розрахунок оптимальних управлінських, виробни$
чих та інших рішень, запобігаючи нанесенню найменшої
шкоди та руйнування навколишнього середовища.

Важливим є свідоме бажання кожної окремої лю$
дини в облаштуванні місця свого щоденного перебуван$
ня та діяльності, створюючи бажані комфортні умови з
використанням "розумних рішень", яких пропонується
безліч. Наприклад, застосування елементів "Індустрії

4.0" може дати можливість окремому працівнику наба$
гато менше відволікатися від виконання своїх основних
функцій на можливі види супутніх "рутинних" робіт,
мати можливість розвивати особисті напрямки власної
творчої діяльності і зрештою елементарно мати більше
особистого вільного часу. Але і за таких умов якісні ха$
рактеристики виробництва та виробничого процесу не
тільки не знижуються, але, навпаки, зростають.

Нинішній етап спроб запровадження в Україні скла$
дових Індустрії 4.0 слід вважати тільки підготовчим до
фактичного початку четвертої промислової революції.
Сьогодні є спроби застосування різних за формами та
методами заходів (наприклад, проведення спеціалізова$
них фахових форумів, промислових виставок та інших
дійств експозиційного характеру (конференції, обгово$
рення, круглі столи, ярмарки тощо), на яких фахівці об$
говорюють різні аспекти Індустрії 4.0 та можливості їх
застосування в національних умовах; формують бачен$
ня перспектив міжнародної та національної економіки,
суспільства загалом; співпраці з світовими знаними про$
мисловими виробництвами та науково$дослідними цен$
трами; створюються прототипи майбутніх "розумних
фабрик", автономних роботів, робототехніки тощо; на$
прями взаємовигідної співпраці з урядами та підприєм$
ницькими структурами розвинених країн світу; форму$
ють загальнодержавні та галузеві програми досліджень
у контексті впровадження основ Індустрії 4.0 тощо.

На відносно невеликому проміжку найближчої пер$
спективи може виникнути ризик формування, так зва$
ної "мильної бульбашки", коли навіть отримані внаслі$
док фінансових спекуляцій ресурси не зможуть знайти
економічно обгрунтованих активів для інвестування.
Адже одним з найважливіших позитивних наслідків чет$
вертої промислової революції декларується швидке ут$
ворення відносно комфортної в економічному і управ$
лінському плані системи, що дозволяє здійснювати
швидку операційну діяльність з переналагодження як
складових системи, так і їх функцій. Нівелюється зав$
дання періодичного повного оновлення основних
фондів, найбільш капіталомісткий елемент сучасного ре$
ального сектора.

Саме тому ключовим компонентом четвертої про$
мислової революції є не модернізація як така, а геогра$
фічне каскадування технологічних процесів, а також
масштабування виробництва в залежності від розміру і
динаміки ринків. І це, до речі, буде, суттєвим викликом

Рис. 2. Компонентні складові "Індустрії 4.0"

Джерело: за [2; 12; 14].
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для України, оскільки система розрахунку конкурентос$
проможності, характерна і для індустріального, і для по$
стіндустріального капіталізму, є вже не актуальною. Ос$
новою стає не ефективність, зведена в рамках фінансо$
во$інвестиційного виробництва в ранг вищої цінності, а
адаптивність, здатність швидко адаптуватися до мінли$
вих як якісно, так і кількісно ринків, доступних з точки
зору застосування економічно виправданої логістики.
А це — зовсім інша картина не тільки з точки зору гло$
бальних питань, пов'язаних з перерозподілом техноло$
гічної та логістичної ренти, а й практичного плануван$
ня можливих інвестиційних надходжень.

Кожна наступна промислова революція об'єктивно
пов'язана з існуванням негативні, не залежних від її
учасників, наслідків. Так, це може позначитися на про$
цесах переоцінювання важливості і потреби, а іноді,
навіть, і у повному знеціненні окремих професій. За$
провадження роботизації безумовно вплине на
кількісну потребу у кур'єрах, водіях, низько кваліфіко$
ваних інженерно$технічних працівниках, торкнеться
також більш творчих фахових напрямів (перекладачів,
секретарів, помічників тощо). Суттєві виклики постануть
і перед системою освіти, якій "загрожує" масова пере$
кваліфікація кадрів.

Знання не тільки основ, а і специфіки технологій та
їх технологічних складових стане обов'язковим прак$
тично для всіх спеціалістів, не залежно від галузі. Спе$
ціалістам медицини слід вміти використовувати 3D$
принтери, які, наприклад, видруковують потрібні для
операційного втручання органи людини; фахівцям з
проєктування та дизайну — у напрямку робіт з конст$
руювання віртуальної і доповненої реальностей тощо.
Безумовно, машини та робототехніка не зможуть замі$
нити людину взагалі, але остання буде змушена опану$
вати вміння працювати/співпрацювати з машинами,
штучним інтелектом.

Можливі ризики для названого етапу четвертої про$
мислової революції в нашій країні показані на рисунку
3. Розглянемо їх більш детально.

Розвиток та провадження в практичну діяльність
основних положень концепції Індустрії 4.0 вимагає
значного фінансового забезпечення, тобто інвестицій$

них надходжень або запозичень. Задіяння інвестицій$
них коштів для реалізації проєктів у рамках Індустрії
4.0 не передбачають, як правило, швидкого повернен$
ня. Тому на остаточні результати використання таких
інвестиційних надходжень може вплинути значна
кількість, іноді не передбачуваних негативних факторів,
які можуть значно підвищити ступінь появи відповідних
ризиків такого характеру (І). Відома досить значна
кількість видів ризиків в інвестиційній діяльності, які де$
тально розглянуті в [1]. Оскільки Індустрія 4.0 за своїм
змістом та суттю є сукупністю значної кількості інно$
вацій для їх впровадження у промислове виробництво
результатів робіт, отриманих науковими, дослідницьки$
ми, проєктними та конструкторськими підрозділами, то
економічний ефект від результатів їх використання не
завжди може бути прийнятним для конкретно взятого
промислового підприємства, що і є причиною існування
ризику інноваційної діяльності (ІІ).

Здійснення підприємницької виробничої діяльності
не можливе без взаємного обміну інформаційними скла$
довими між її учасниками. Вільний іноді відкритий до$
ступ до інформаційних баз даних. Проведення заходів
інформаційно$виставкового характеру, на яких відбу$
вається обмін інформацією та представлення нових го$
тові рішення, їх публічне оприлюднення в рамках
Індустрії 4.0, може призвести до того, що елементи
інформації, які можуть мати статус комерційної таєм$
ниці через цінність становляться відкритими для сто$
ронніх конкуруючих структур. Як наслідок — втрата
конфіденційного статусу такою інформацією, тобто
відповідні ризики втрати комерційної таємниці від про$
мислового шпигунства та недобросовісних дій з боку
конкурентів (ІІІ).

Ризики ресурсів суб'єктного інтелектуального та
трудового характеру (IV) пов'язані, зокрема, з відсут$
ністю потрібних фахових спеціалістів відповідного на$
прямку, недостатнім кваліфікаційним рівнем їх знань,
практичних навичок та компетенцій, потрібних для на
належному рівні виконання окреслених завдань досяг$
нення поставленої мети.

Наступна група ризиків — це ризики, які мають озна$
ки адміністративного та законодавчого характеру (V).

Рис. 3. Ризики на етапах впровадження в Україні концепцій Індустрії 4.0
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Повна або окрема іноді навіть часткова недостатність,
або взагалі відсутність потрібних для впровадження і
реалізацію положень Індустрії 4.0 нормативних та за$
конодавчих документів зумовлює відповідні ризики, які
пов'язані насамперед з низьким рівнем законодавчого
забезпечення та підтримки з боку держави інновацій$
них прагнень діяльності промислових підприємств, за$
кладів професійної освіти, наукових та дослідних струк$
тур і установ в інформаційних межах Індустрії 4.0. Окрім
того, до цієї групи ризиків можна віднести також на$
ступні: ризики від недостатніх належних обсягів патен$
тування та ліцензування у інноваційній діяльності, ри$
зики заперечення та опротестування патентних доку$
ментів, ризики щодо забезпечення належного рівня па$
тентної чистоти результатів наукових впроваджень,
ризики, пов'язані з паралельним патентуванням і неле$
гальним неправочинним імітуванням наявності іннова$
ційних складових у технічних рішеннях та розробках [7].

Існування ризиків нормативно$технічних доку$
ментів, стандартів (VI), яке слід враховувати на перс$
пективу, пояснюється тим, що для Індустрії 4.0 вироб$
ництво володіє гнучкістю (тобто, наприклад, здатністю
до поштучного продукування виробів, у т. ч. і серійного
масового виробництва). Це потребує максимальної уні$
фікації виробничих процесів, впровадження відповідних
за змістом нормативно$технічних документів, що є в
свою чергу, фактором стримування та перешкоджання
швидкій переорієнтації і переналаштуванню потужно$
стей підприємства.

Для докорінної зміни певної існуючої системи або
моделі, а тим паче у нашому випадку промислової рево$
люції, яка змінює суть економічних процесів і відносин
у країні та суспільстві, потрібна відповідні базові заса$
ди, як технологічного, так і соціального характеру. Для
такої зміни недостатньо лише умови класичної хресто$
матійної формули революційної ситуації щодо "низів",
які "не хочуть", і "верхів", які "не можуть". Як вбачаєть$
ся, для промислової "революції" та змін — діалектична
база дещо складніша.

Якщо щодо соціальної бази революції можна ще
обмірковувати, а іноді і стверджувати: — з'явилися деякі
окремі нетипові навіть для постіндустріального суспіль$
ства соціальні та/або політичні прошарки в суспільстві,
які вже не є класичним постіндустріальним креативним
класом, то з технологічними засадами ситуація набага$
то складніша. Серед останніх зазначимо: відсутність
реальних нових енергетичної (1) та транспортної (2)
платформи можливих змін; відсутність масового впро$
вадження у виробництво принципово нових техноло$
гічних матеріалів (3); відсутність відчутних "революцій$
них" зрушень у сфері енергоефективності промислово$
го виробництва (4).

Тобто [3] на сьогодні в Україні використовується
приблизно ті ж самі енергетичні базові платформи, що і
понад тридцять років назад, причому широко і часто
згадувані "альтернативні" джерела енергії в дійсності є
і самими архаїчними, і для практичного застосування
тільки згадуваними (без обговорення їх рентабельності).
Стосовно нової транспортної платформи, то загалом в
промисловості використовуються в основному техно$
логічні здобутки 80$х років минулого століття, при чому
окремі з них навіть втрачені. Попри деякі зрушення в
соціальній доступності та використанні окремих видів
транспорту (насамперед швидкісного), стратегічного
ривка у його впровадженні в практику не відбулося, а
деклароване зменшення логістичних витрат досягаєть$
ся в основному шляхом залучення різнопланових
організаційних заходів.

У напрямі впровадження та використання нових
матеріалів і створення нових властивостей для старих
матеріалів начебто зрушення є, але нічого реального
глобального революційного на практиці не відбуваєть$
ся. Масове впровадження та застосування принципово
нових матеріалів та технологій не відбулося. Навіть

окремі еволюційні зрушення в зниженні енергомісткості
соціальної життєдіяльності в країні не завжди є адек$
ватними в оцінюванні з огляду на співвідношення
"вартість / ефективність".

Одним з основних, на нашу думку, елементом чет$
вертої промислової революції, який на практиці реаль$
но має "революційне" значення, є питання щодо карди$
нальної перебудови фінансових комунікацій та фінан$
сово$інвестиційних відносин в сучасній економіці дер$
жави.

Скерування інвестиційних потоків може здійснюва$
тися за такими напрямами:

(І) географічна мобільність активів; компактні не$
великі підприємства з малочисельним штатом праців$
ників серед великих потужних промислових гігантів;
зниження вимог до логістичного забезпечення. перехо$
ду до, так званої, "лего$збірки". (Основний інвестицій$
ний фокус в цьому випадку припадає на інжиніринг та
адаптацію промислового виробництва під потреби ре$
гіонів або макрорегіонів (глокалізація, або глобальність,
пристосована до локальних умов).

(ІІ) прийняття базових технологічних рішень; стяг$
нення технологічної ренти саме на рівні базових техно$
логій, а також розробка і випуск ключових компонентів,
внесок яких в загальну вартість продукції може бути
навіть і невеликим.

(ІІІ) врахування складової людського капіталу;
організація соціально$виробничого (а не тільки вироб$
ничого) простору навколо активів і соціуму, яка забез$
печує торговельну інфраструктуру четвертої промис$
лової революції. Проте масштаби цієї потенційної "сфе$
ри інвестицій" не дуже великі, їх облаштування повин$
но проходити швидше у вигляді інфраструктури про$
дажів, але не випуску готової продукції.

Центральним пунктом четвертої промислової рево$
люції стає галузь науки про дані (Data Science) і люди зі
спеціальністю data scientist. Під загальною назвою Data
Science співіснує безліч різних, ще не достатньо систе$
матизованих методів і технологій для аналізу великих
обсягів даних, але реальної науки про дані, яку можна
було б назвати цим ім'ям, ще сьогодні немає. Data Science
є не що інше, як узагальнена назва сукупності техно$
логій для виробництва "продуктів$даних".

"Продукти$дані" відомі завдяки існуванню пошуко$
вих машин, завдяки яким споживається результат по$
шуку, незалежно від того, де, як і ким вони отримані.
Сьогодні продаж контенту стає поширеною сферою
підприємницької діяльності, мережа Інтернет містить
величезну кількість різного роду додатків, які керуються
даними (data$driven application). Але все це лише пасив$
не користування даними. Активними "продуктами$да$
ними" можна назвати ті, в яких фізичні особи, які бе$
руть участь у процесі створення таких продуктів, і є тех$
нологією для їх створення.

Фахівці категорії data scientist при цьому вирішують
чотири основні завдання, серед яких [14]:

1) перетворення вихідних "сирих" даних в форму,
придатну для аналізу;

2) власне аналіз даних;
3) інтерпретація даних;
4) додаток даних до практики.
На відміну від природної сировини при використанні

даних їх кількість не зменшується, а навпаки збільшуєть$
ся, що є якісно новим явищем. Створення технологій
роботи з даними лавиноподібно формує потребу в но$
вих технологіях. Такого феномена позитивного зворот$
ного зв'язку економіка ще не знала. За аналогією з
"електрифікацією" і "комп'ютеризацією" тепер назива$
ють "датіфікацію".

Передумовою успіху за результатами реалізації
програмних заходів політики Індустрії 4.0 є встановлен$
ня та конкретизація мети з вимірюванням ключових
показників ефективності (англ. Key Performance
Indicators, KPI) за контрольними точками замірів, що
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можуть підтримуватися, бути сумісними з іншими мет$
ричними параметрами та показниками (якісними та
кількісними), характеризуватися ефективними механі$
змами оцінювання. Фінансування реалізації заходів з
боку державних структур (включно із залученням бюд$
жетів місцевих адміністрацій) є головною умовою у
фінансуванні програми впровадження Індустрії 4.0, але
це не виключає приватного ко$фінансування іншими
структурами не залежно від їх форм власності.

Тобто, розробники та учасники процесу реалізації
стратегій четвертої промислової революції повинні
спрогнозувати заходи долучення сфери приватного па$
ралельного фінансування (або обов'язкового, або доб$
ровільного волонтерського типу). А саме переважно
заходи так званого "знизу", коли керування здійснюєть$
ся з боку структурних одиниць безпосередньо самих
галузей, на відміну від доведення "зверху", від керівниц$
тва держави. Це дає набагато більший ефект також при
залученні до цього працедавців (стейкхолдерів). Ефек$
тивне використання досвіду малого та середнього
підприємництва часто вимагає кастомізованого підхо$
ду, тобто залучення спеціальних інструментів фінансу$
вання та підтримки. Такий кастомізований підхід перед$
бачає адаптацію та налаштування певного продукту під
конкретну, окремо взяту аудиторію, об'єднану певни$
ми потребами та особливостями.

Проте є також і окремі перепони у впровадженні на
практиці засад Індустрії 4.0 в Україні, про що зазначе$
но в [10; 15]. Серед них в першу чергу називають недо$
статність ресурсного забезпечення та ефективного за$
лучення малого та середнього підприємництва, що про$
являється під час спроб реалізації конкретних ініціатив
підприємницького характеру. Стратегія 4.0 четвертої
промислової революції вимагає, зокрема, значного
фінансування з боку держави, відсутність якого позбав$
ляє спроможності промислових підприємств її реаль$
ного виконання. Іде дискусія щодо впливу зменшення
безпосередньої зайнятості працівників і можливості при
цьому створення належної ефективної програми з реа$
лізації засад 4.0 в Україні. Також дискутується питання
можливості задіяння обмежених ресурсів малих та се$
редніх підприємств у нові умови їх функціонування.

Подекуди дещо обережне ставлення до пришвид$
шення темпів впровадження та реалізації проєктів
Індустрії 4.0 може суттєво знизити шанси досягнення
позитивних результатів. Тренд із створення широких,
різнопланових мульти$стейкхолдерських платформ
працевлаштування є орієнтованим на зростання або
розгортання технологічних виробничих напрямків, про$
грам підтримки підприємництва, що прискорюється за
рахунок цифрової трансформації і цифровізації сфери
підприємництва.

ВИСНОВКИ
Аналіз стану галузей національної промисловості,

її наукове та технічне забезпечення, складові інженер$
но$технологічної культури протягом початку та першої
чверті ХХІ ст. дає підстави віднести їх до рівнів Industry
2.0, а окремі навіть до Industry 3.0, залежно від напряму
галузі, яка розглядається. Наприклад, загалом націо$
нальна енергетична галузь, що генерує теплову та елек$
тричну енергію суттєво відстає від переважної більшості
інших галузей національної промисловості за рівнем її
автоматизації, що пов'язано з абсолютною монополі$
зацією підприємств цих галузей всїх регіонів України.
На відміну від названих, підприємства металургійної
промисловості, як і підприємства авіаційної та косміч$
ної галузей накопичили на сьогодні значно більший по$
тенціал для цифровізації та цифрового трансформуван$
ня, оскільки вони є, в переважній більшості, орієнтова$
ними на експортну діяльність і перебувають у стані знач$
ної конкуренції на міжнародному ринку. Серед таких
підприємств можна назвати: "Інтерпайп Україна"
(м. Дніпро), Харківський машинобудівний завод "ФЭД",

АТ "Мотор Січ" (м. Запоріжжя), які мають можливість
набути статусу локомотивів просування заходів Industry
4.0 в Україні, оскільки для них така участь є життєво
важливою потребою і вони володіють потрібними для
реалізації ресурсами.

Стосовно сфери інжинірингових підприємств і ком$
паній, представників галузі системного інтегрування в
Україні, то фаховий суб'єктний потенціал із випускників
технічних закладів вищої освіти і кваліфікованих до$
свідчених фахівців на сьогодні, на жаль, значно переви$
щує існуючі потреби промислових підприємств України.
Проте використання окремих елементів, засад та прин$
ципів державної програми Німеччини "Industry 4.0" може
дати можливість для інтенсифікації вектору експорту
українськими державними та недержавними підприєм$
ствами власних high$tech послуг на зовнішні ринки.

Подальші дослідження повинні бути пов'язані з роз$
робкою заходів упередження щодо об'єктивних ризиків
та негативів від запровадження принципів та складових
четвертої промислової революції (Індустрії 4.0) в Ук$
раїні.
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SWAPS IN THE FINANCIAL MARKET: DECISIONZMAKING IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Стаття розкриває сутність і механізм дії свопів в умовах невизначеності, а також у контексті ризик

менеджменту під час укладення відповідних угод на позабіржовому ринку. Розкрито механізм виникZ

нення можливих фінансових вигід або втрат для сторін своп контрактів. Досліджено, що через особлиZ

вості ринку своп контрактів і насамперед через неможливість і навіть недоцільність жорсткого регулюZ

вання цього специфічного сегменту, основними напрямами його удосконалення можуть бути визнані (1)

регламентація відносин учасників ринку шляхом створення базових правил укладення своп угод (моZ

дельних контрактів і низки альтернативних їх параграфів) і (2) розвиток ринку шляхом запровадження

ефективних моделей ризик менеджменту (які були б одночасно і дієвими, і простими). В рамках оцінки

доцільності укладення свопів запропонована модель на основі методології "вигодиZвитрати", з урахуZ

ванням теорії ймовірностей і вартості грошей у часі. Пропонована концептуальна модель прийняття

рішень щодо укладення своп угод, на основі прогнозування руху грошових коштів за трьома сценаріями,

розрахунку відповідних NPV і PERT оцінки, дозволить зменшити кількість випадків, коли сторона, яка

винна кошти, не в змозі впоратися з надвисокими зобов'язаннями по контракту. Таким чином, ринок із

застосуванням цієї моделі стане більш безпечним для учасників, а ймовірність його перетворення в заZ

грозливий фінансовий міхур знизиться.

The article reveals the nature and mechanism of swaps in conditions of uncertainty, as well as in the context

of risk management in concluding relevant agreements on the OTC market. In the period of economic turbulence,

this topic becomes especially relevant. A joint classification of swaps by contract subject and degree of flexibility

in the terms of the agreement is proposed. In this case, flexibility may relate to the possibility of making changes

to the contract and the execution of the contract under various stipulated options. The mechanism of occurrence

of possible financial benefits or losses for the parties of swap contracts is revealed. It is investigated that due to



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/202162

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

НАУКОВИМИ І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Фінансові ринки змінюються, трансформуються і

вдосконалюються в унісон з розвитком фінансових
інструментів. Фундаментом фінансових ринків є базові
активи. Поява на фінансових ринках низки деривативів
(похідних фінансових інструментів) значно урізнома$
нітнила роботу на ринках, суттєво розширила обсяги
фінансових операцій, надала учасникам ринку нові, спе$
цифічні, раніше недосяжні можливості. Свопи в ряду
деривативів займають особливу роль — їм притаманна
найбільша гнучкість, інноваційність, не зарегламенто$
ваність. З цієї причини, зокрема, тереном дії свопів є
позабіржові відносини. Цей інструмент має найбільш
широку номенклатуру різних видів і підвидів — бізнес
партнери винаходять все нові і нові інноваційні моди$
фікації цього інструменту. Водночас як інший бік сво$
боди дій, з цими інструментами пов'язані серйозні ри$
зики, в тому числі, занадто широке захоплення свопа$
ми може приводити не тільки до значних фінансових
втрат окремих бізнес суб'єктів, але і до колапсів на
фінансових ринках. Виходячи з вищенаведеного, мож$
на стверджувати, що дослідження свопів, як похідних
фінансових інструментів на ринку, є дуже актуальною
темою.

У рамках зазначеної теми на особливу увагу заслу$
говує проблема розкриття механізму дії свопів в умо$
вах невизначеності, а також у контексті ризик менедж$
менту укладення відповідних угод на позабіржовому
ринку.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ ПО ТЕМІ,
ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Своп — одна з найскладніших фінансово$економіч$

них категорій, що відображає відносини, які виникають
у процесі перерозподілу фінансових ресурсів між
суб'єктами господарювання, тому дослідження його
сутності, видів і особливостей є дуже актуальними та
своєчасними [5, с. 23].

У зв'язку з тим, що є багато різновидів свопів (що,
насамперед, пов'язано з різними парами можливих пер$
винних / базових інструментів, у рамках яких здійс$
нюється обмін певними зобов'язаннями або вигодами),
у літературі можна знайти кілька визначень цього де$
ривативу. Це створює певні труднощі у потенційних кон$

the peculiarities of the swap contract market and, first of all, due to the impossibility and even inexpediency of

strict regulation of this specific segment, the main directions of its improvement can be recognized:

 — regulation of relations between market participants by creating basic rules for concluding swap agreements

(model contracts and a number of alternative paragraphs);

 — market development through the introduction of effective risk management models (which would be

both effective and simple).

A swap deal, on the one hand, is a risk hedging tool and, on the other hand, represents a certain business bet.

As part of the assessment of the feasibility of swaps, a model is based on the methodology of "benefitZcost"

analysis (taking into account the theory of probabilities and the time value of money). The parties usually decide

to enter into a swap agreement remotely, with passion, very quickly and under pressure. Thus, in such conditions,

it is advisable to apply a convenient and simple model for calculating the integrated expected result. The proposed

conceptual decisionZmaking model for swap agreements is based on forecasting cash flows under three scenarios,

calculating the NPV of these scenarios and the overall PERT estimate. This approach will reduce the number of

cases where the party who owes the funds is unable to cope with the excessive obligations under the contract.

Thus, the market using the proposed model will be safer for participants, and the likelihood of its transformation

into a threatening financial bubble will be reduced. The general program for improving the swap contract market

in Ukraine should consist of the following four sections: (1) organizational development, (2) statistics and

analytics, (3) standardization and modeling, (4) digitalization.

Ключові слова: своп, хеджування, невизначеність, ризик, вартість грошей у часі, контракт, теорія ігор.
Key words: swap, hedging, uncertainty, risk, time value of money, contract, game theory.

трагентів угод, не сприяє розвитку ринку, ускладнює
формування чіткого і однозначного словника відповід$
них термінів. За своєю сутністю "своп контракт" пред$
ставляє собою механізм хеджування або трансферту
ризику шляхом укладення цивільно$правової угоди про
здійснення обміну грошовими потоками, пов'язаними з
базовими фінансовими інструментами, але обмін сами$
ми інструментами при цьому не відбувається.

Вищезазначене, серед іншого, було причиною того,
що протягом тривалого часу саме цей дериватив (своп)
не згадувався в законодавчих актах України. Іншими
причинами, що стримували в нашій країні законодавче
унормування зазначеного фінансового механізму, як
зазначено в [13, с. 22], були "складність у застосуванні
цього інструменту" і "виключно позабіржова форма їх
обігу". Тут варто також зазначити, що гнучкість і бага$
товаріантність цього інструменту і створюють підста$
ви, чому він функціонує поза біржею.

Як зазначено в [4, с. 120], на законодавчо$норматив$
ному рівні в Україні єдина класифікація свопів відсут$
ня. В Законі України "Про цінні папери та фондовий
ринок" [3] у ст. 1 (присвяченій визначенню фінансових
інструментів) зазначається, що свопи бувають відсот$
кові, курсові чи індексні (в залежності від предмету кон$
тракту — відсоткової ставки, валютного курсу чи фон$
дового індексу). Проте самих визначень свопів (загаль$
ного і по типам) не надається. Водночас, як зазначено в
[2, с. 249], згідно з Податковим кодексом України, сво$
пи належать до деривативів і представляють собою ци$
вільно$правові угоди про здійснення обміну потоками
платежів (готівкових або безготівкових) чи іншими ак$
тивами, розрахованими на підставі ціни (котирування)
базового активу в межах суми, визначеної договором
на конкретну дату платежів (дату проведення розра$
хунків) протягом дії контракту [7]. Проведений аналіз
показав, що вищенаведене визначення вельми чітко,
правильно і змістовно відображає сутність свопів, інтег$
рально об'єднуючи природу їх різних типів (процент$
ний своп, валютний своп, кредитний дефолтний своп
тощо).

Згідно з Методичними рекомендаціями з інспекту$
вання банків "Система оцінки ризиків" [8] своп по$
діляється на два види: своп процентної ставки та валют$
ний своп.

Своп процентної ставки — це контрактна угода між
двома сторонами, відомим як учасники свопу, про обмін
потоками грошових коштів, які розраховані за різними
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ставками, але виходячи з однієї суми, відомої як умов$
на сума. Як правило, один потік коштів розраховується
за фіксованою ставкою, а інший — за плаваючою став$
кою.

Валютний своп — це одночасне укладання спот та
протилежної форвардної угоди. Іноземна валюта, прид$
бана згідно з угодою спот, знову продається після за$
кінчення певного проміжку часу, і, відповідно, валюта,
що продається згідно з угодою спот, після закінчення
певного проміжку часу купується знову. Обидві угоди
укладаються з одним і тим самим партнером, при цьому
курси, дати валютування та способи платежу встанов$
люються в момент укладання угоди.

Найбільш лаконічне визначення свопу, яке відобра$
жає ключовий механізм дії цього деривативу, наведено
у [5, с. 24]: "своп — це контракт між протилежними сто$
ронами, на основі якого вони обмінюються грошовими
потоками протягом заданого періоду часу".

З вищевикладеного можна зробити ключовий вис$
новок, що свопи є інноваційними і гнучкими фінансови$
ми інструментами, які водночас несуть у собі певні ри$
зики. І дійсно, вже через 8 років після запровадження
свопів з'являється думка про небезпеку їх широкого
розповсюдження. Так, у статті [14] говориться про не$
обхідність видалення банків з ринку своп контрактів,
наголошується доцільність застосування до цих опе$
рацій методики оцінки кредитних ризиків. У статті за$
значено, що нерідко зобов'язання однієї із сторін свідо$
мо не виконуються, проте зберігаються вимоги до іншої
сторони. Крім того, суттєва зміна процентних ставок або
валютних курсів може призвести до величезних сум, які
можуть перевищити наявні кошти контрагента по своп
контракту [6, с. 437].

У 1994 році було оприлюднено цікаве дослідження
групи з чиказького університету Лойова. У ньому ви$
словлювалась думка про недоцільність додаткового ре$
гулювання ринку своп контрактів, адже вони несуть
ризик тільки для сторін угод, а не для економіки в ціло$
му. А причиною проблем від використання своп кон$
трактів були названі недостатньо розвинені системи
управління ризиком [6, с. 438]. Отже, щоб подолати за$
значену проблему необхідно передусім покращити ри$
зик менеджмент.

Оскільки, по$перше, своп угодам притаманна
гнучкість, а по$друге, сторони дзеркально взаємозаці$
кавлені в укладенні такої угоди (бо кожна із сторін спо$
дівається на фінансовий виграш), то часто попередня
(але вже зобов'язуюча) домовленість досягається дис$
танційно (по телефону, в Zoom, Skype або за допомо$
гою іншого сучасного засобу комунікації) і вже потім
підписується формальний контракт. Це, з одного боку,
скорочує термін і спрощує досягнення домовленості, а
з іншого боку, несе в собі певні ризики (пов'язані з пев$
ним бізнес$азартом сторін, швидкоплинністю процесу
переговорів і неможливістю скористатись модельними
формами контрактів або, принаймні, їх окремих клю$
чових параграфів).

Постановою Правління НБУ №309 "Про затверд$
ження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з
похідними фінансовими інструментами у банках Украї$
ни" встановлено, що облік свопів здійснюється банками
України на позабалансових рахунках. Отже, в бухгал$
терському обліку мають бути відображені тільки пла$
тежі за наслідками своп угод. Схожі правила існують у
ЄС і США. Причина таких особливостей бухгалтерсь$
кого обліку полягає у тому, що укладення своп кон$
трактів не вимагає ніяких первинних транзакцій, а, отже,
обидві зустрічні угоди не є ані активами, ані зобов'язан$
нями [6, с. 440].

Автори роботи [6, с. 441] прийшли до висновку, що
вищезазначене несе загрозу перетворення своп кон$
трактів на черговий міхур у світовій фінансовій системі,
який здатен її серйозно дестабілізувати. Крім того, ав$
торам [6, с. 441] не вдалося знайти системні дані про

обсяги своп операцій в українській банківській системі.
Отже, відсутність жорсткого контролю і фіксації відпо$
відних операцій у фінансовій звітності (показується
тільки фінансовий результат у момент закриття опе$
рації, і лише, якщо транзакції офіційно відбулися), може
призводити до недостатньої достовірності статистичних
даних. Таким чином, з одного боку, своп операції не$
суть у собі серйозні ризики і загрози, а з іншого боку,
надійність їх дослідження на основі статистичних ме$
тодів є під знаком питання. Більш продуктивним шля$
хом досліджень у цій сфері є побудова моделей прий$
няття фінансових рішень в умовах невизначеності.

Отже, ключовими частинами загальної науково$
практичної проблеми є удосконалення ринку шляхом
створення метрик контрактів і завдяки застосуванню
зручних моделей прийняття рішень про своп.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою роботи є формування пропозицій щодо роз$

витку ринку своп контрактів шляхом, передусім, зас$
тосування сучасних методів прийняття фінансових
рішень в умовах невизначеності.

Для досягнення цієї мети дослідження фокусува$
лось на таких ключових завданнях:

визначити природу і роль своп угод, розкрити ме$
ханізм виникнення можливих фінансових вигід або
втрат для сторін відповідних контрактів;

охарактеризувати функції, специфічні особливості
свопів;

розглянути класифікацію ключових видів свопів;
запропонувати концептуальну модель прийняття

рішення щодо укладення своп контрактів.
У ході дослідження було застосовано наступні ме$

тоди:
аналіз, синтез, індукція, дедукція (для визначення

природи і ролі своп угод, характеристики функцій
свопів, класифікаційних ознак);

узагальнення кращої практики (для виявлення клю$
чового підходу до ризик менеджменту, формування
пропозицій щодо розвитку ринку своп контрактів);

моделювання, формалізація, методологія аналізу
"вигоди$витрати" (для створення концептуальної моделі
прийняття зважених рішень щодо укладення своп кон$
трактів).

Структура проведеного дослідження продиктована
логікою просування від абстрактного до конкретного:

Початок дослідження присвячений визначенню сут$
ності свопів. У ньому розкрито функціональні характе$
ристики (властивості, особливості) своп контрактів,
розкрито ключові сфери застосування, наведено класи$
фікація в контексті різних видів цього деривативу.

Наступний крок дослідження присвячено аналізу
застосування свопів на фінансовому ринку. У цій час$
тині наведено приклад дії своп контракту в умовах не$
визначеності (але, як розповсюджено в поточній прак$
тиці, без урахування вартості грошей у часі). Вищеза$
значені особливості бухгалтерського обліку свопів є
причиною неповного відображення статистичною
інформацією динаміки ринку своп контрактів. Внаслі$
док цього застосування фінансового моделювання в
цьому дослідженні було визнано більш доцільним ніж
використання статистичних методів.

Наступний етап дослідження стосується формулю$
вання шляхів вдосконалення та розвитку ринку своп
контрактів. У рамках цього етапу запропонована кон$
цепція розвитку зазначеного ринку, основана на засто$
суванні моделей у двох напрямках: по$перше, в сфері
стандартних параграфів і принципів строкових кон$
трактів, а по$друге, в сфері оцінки доцільності укладен$
ня свопів сторонами. В рамках оцінки ризиків запропо$
нована модель на основі методології "вигоди$витрати"
(з урахуванням теорії ймовірностей, PERT і вартості
грошей у часі).
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Для формування простого і однозначного розумін$

ня механізму дії свопу, наведемо наступне ілюстратив$
не (наочне) пояснення.

Якась особа володіє певним активом (базовим
інструментом). У цьому активі на даному етапі власни$
ка щось не задовольняє, проте відмовлятись від самого
активу, його загальних переваг і очікуваних стратегіч$
них вигід від нього особа не бажає.

Скажімо, таким базовим активом виступають прості
акції якогось підприємства. Власник не хоче продавати
свій пакет акцій — йому подобається впливати на прий$
няття стратегічних рішень по підприємству, він бажає
тримати ситуацію під особистим контролем. Проте тен$
денція на ринку підприємства, на думку власника паке$
ту простих акцій, стає не дуже привабливою. В перспек$
тиві кількох років прибутки підприємства, а отже, і ди$
віденди, ризикують помітно впасти (але потім очікуєть$
ся зростання дохідності активу). От якби замість "пла$
ваючих" дивідендів "під ризиком" власник простих акцій
протягом наступних кількох років отримував фіксова$
ний дохід (як по привілейованим акціям), то все було б
дуже добре (на думку цієї особи). Тобто прості акції у
власника залишаться, але він замість плаваючих диві$
дендів просто буде отримувати стабільний, фіксований
дохід. І цей власник шукає на ринку контрагента, який
має дзеркальну точку зору і володіє привілейованими
акціями підприємства (іншим базовим, первинним акти$
вом).

Такий другий власник не бажає контролювати ме$
неджмент — він готовий покластись на досвід ради ди$
ректорів. Більше того, власник привілейованих акцій
інтуїтивно відчуває що підприємство впорається з ви$
кликами і отримуватиме доволі високі прибутки. В умо$
вах високих прибутків дивіденди по простим акціям зав$
дяки левериджу будуть відчутно зростати (на думку
власника привілейованих акцій).

Виходячи з вищенаведеного, власнику простих акцій
(першого первинного інструменту) і власнику привілей$
ованих акцій (другого первинного інструменту) варто
скористатись похідним фінансовим інструментом —
свопом. Кожен з контрагентів залишиться при своїх
акціях, проте відбудеться обмін однією з властивостей
акцій — власник простих акцій протягом домовленого
періоду часу буде отримувати стабільний дохід, а влас$
ник привілейованих — плаваючі дивіденди.

Таким чином, своп угоди укладаються в умовах, коли
контрагенти мають підстави і можуть обмінятись пев$
ними характерними властивостями первинних фінансо$
вих інструментів (наприклад, як у вищенаведеному
кейсі) або можливостями (наприклад, шляхом укладен$
ня кредитно дефолного своп / CDS контракту). Ситуа$
ція (статус) кожної сторони угоди має свої переваги і
невідривно пов'язані з ними недоліки. Як кажуть у відпо$
відному бізнес середовищі, сторони свопу стають "спи$
на до спини", відчуваючи тим самим, з одного боку,
більшу захищеність від зовнішніх загроз, а з іншого
боку, отримуючи позитивні можливості, яких у них, взя$
тих окремо, немає. Разом з цим, слід зауважити, що не
все так однозначно. Наприклад, у [2, с. 282] зазначено,
що жодна із сторін "не програє і не виграє". Проте це
тільки відповідно до очікувань і прогнозів сторін до і в
момент укладення контракту. Згодом же, в тому числі
відповідно до Теорії ігор, прогноз однієї із сторін кон$
тракту своп в реальності виявляється вдалим, а іншої
сторони — ні. І перша сторона виграє рівно стільки,
скільки програє друга. Як і в будь$якій іншій грі (теніс,
футбол, баскетбол, хокей тощо). Але на початку гри
кожна із сторін сподівається на краще. Водночас свопи
належать до інструментів хеджування ризиків.

Своп є одним з найбільш гнучких фінансових інстру$
ментів, умови контракту по якому можуть бути вельми

різними в залежності від тієї чи іншої конкретної си$
туації. Ситуація диктується багатьма факторами, в тому
числі:

— типом предмету угоди (в рамках яких двох пер$
винних, базових інструментів укладається цей похідний
контракт),

— тенденцією, динамікою відповідно відсоткових
ставок, курсів валют, індексів цін тощо,

— фазою економічного циклу (зростання, бум, ре$
цесія, стагнація),

— типом пари сторін, що укладають угоду ("компа$
нія — компанія", "банк — компанія", "брокер $компа$
нія", "банк — банк" тощо);

— наявністю або відсутністю третьої сторони (по$
середника) угоди тощо.

Наприклад, оскільки валютний своп відрізняється за
своєю спрямованістю (типом предмету контракту) від
процентного свопу, то і процедура взаємодії контра$
гентів, і тексти угод по цих двох типах свопів будуть
дещо різними. Крім того, існує можливість, що один
кредит (першим контрагентом) було взято в одній ва$
люті, а другий кредит (другим контрагентом) — в іншій.
У такому випадку зазначений контракт буде мати озна$
ки і властивості одночасно і кредитного свопу, і валют$
ного свопу. Якщо ж предметом угоди є своп на випадок
виникнення дефолту по кредиту (CDS), по якому "силь$
на сторона" за певну винагороду покриває можливі ри$
зики неплатоспроможності кредитора, то тут вже ви$
никають свої вимоги до тексту контракту.

Функції, характеристики, властивості та особли$
вості свопів:

— хеджування або трансферт ризиків (в залежності
від виду свопу — щодо коливань відсоткових ставок,
зміни курсу валют, динаміки фондових індексів, мож$
ливостей настання кредитного дефолту тощо);

— взаємна очікувана вигідність для контрагентів зав$
дяки проведенню операцій обміну майбутніми грошови$
ми потоками, грунтуючись на своїх власних прогнозах;

— перерозподіл фінансових потоків між учасника$
ми угод;

— можливість залишити у себе інструмент (з усіма
перевагами), переклавши на контрагента лише якусь
його "небажану" властивість;

 — метрика (шаблон) прогнозування грошових по$
токів;

— для сторони, що хеджує ризики, істотною є на$
явність у контрагента достатніх ресурсів для виконан$
ня своїх зобов'язань щодо закриття своп операції;

— здійснення, в рамках певної характеристики ба$
зових активів, конвертації однієї динаміки грошового
потоку в іншу динаміку (наприклад, конвертація плава$
ючої відсоткової ставки в фіксовану);

— свопи представляють, за суттю, бізнес парі між
сторонами контракту про те, що відбудеться протягом
певного наступного проміжку часу (як зміниться курс
валют, якою буде динаміка цін тощо);

— гнучкість: своп операції можна здійснювати на
різноманітних умовах і у будь$які обумовлені контрак$
том терміни;

— своп операції, за домовленістю сторін, можна
достроково припиняти, укладаючи, наприклад, зворот$
ний своп;

— своп операції слабо врегульовані законодавством;
— своп угода є різновидом строкового контракту і

має конфіденційний характер;
— своп контракти не повинні укладатись на біржі;
— своп операції (крім окремих випадків) не вимага$

ють додаткових фінансів для забезпечення зобов'язань
по строковому контракту;

— своп контракти не вимагають відображення в ба$
лансі банку або іншої організації у складі активів і зо$
бов'язань.

Отже, сутність свопів пов'язана з обміном грошо$
вими потоками, які найбільш часто в практиці пов'язані
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з відсотковими ставками. Водночас існує багато різних
типів свопів, серед яких є і доволі екзотичні.

Щодо валютних свопів, то слід зазначити ще наступ$
не. Валютні свопи застосовуються сторонам для обміну
процентними платежами і сплатами основного боргу по
зобов'язанням, які деноміновані в різних валютах. Ва$
лютні свопи можуть мати місце між країнами. Наприк$
лад, свого часу валютний своп був укладений між Ки$
таєм та Аргентиною.

Останнім часом популярності набуває ще один вид
свопів — кредитний дефолтний своп (CDS). Цей кредит$
ний дериватив є угодою, згідно з якою покупець на осно$
ві разових або регулярних внесків сплачує премію за
кредитний ризик емітентові, який бере на себе зобов'я$
зання погасити виданий покупцем кредит третій стороні
у разі неможливості погашення кредиту боржником (де$
фолт третьої сторони) [11, с. 86].

Серед інших доволі розповсюджених типів є такі:
товарні свопи (commodity swaps) і свопи "облігація$ак$
ція" (debt$equity swaps).

Товарні свопи представляють собою обмін плаваю$
чої ціни якогось товару (такого як, наприклад, сира на$
фта) на фіксовану ціну протягом обумовленого періо$
ду.

Свопи "облігація$акція". Публічні акціонерні това$
риства можуть застосовувати такий похідний фінансо$
вий інструмент як своп "облігація$акція". Цей своп пра$
цює за схожим режимом як і процентний своп. Обліга$
ція має постійну, незмінну відсоткову ставку, в той час
як доходи за акціями мають змінний характер. Отже,
якщо власник акцій бажає залишити за собою всі права
(приймати участь у зборах акціонерів, впливати на ро$

боту компанії тощо), але побоюється, що прибутки ком$
панії будуть через рік$два невисокими, він може уклас$
ти своп "облігація$акція". У цьому випадку він умовно
фіксує свої доходи на певному рівні (на рівні дохідності
облігацій компанії).

Щодо цікавого вітчизняного досвіду використання
свопів на фінансовому ринку слід зазначити наступне.
Через необхідність встановлювати ціну квитків зазда$
легідь (задля забезпечення сталих прибутків), авіаком$
панія "Аеросвіт" застосовує так званий "енергетичний"
своп. Укладаючи такий контракт, авіакомпанія фіксує
ціну палива на два роки, зобов'язуючись платити банку
партнеру суми за обсяг палива, обговорений у свопі, за
фіксованою ціною, в обмін на серію щомісячних сум у
період дії свопу на основі змінних біржових цін. Роз$
роблена схема забезпечує довготермінове хеджування
від зростання цін [12, с. 286].

Класифікація свопів за типом предмету угоди і сту$
пенем гнучкості умов контракту представлена на рисун$
ку 1.

Організація управління ринком своп контрактів є
слабо регламентованою. Попри те, що проєкт закону
"Про похідні (деривативи)" [9] у Верховній Раді Украї$
ни було зареєстровано ще в липні 2007 року, він досі за$
лишається не прийнятим. Розглянувши цей законо$
проєкт, Головне науково$експертне управління ВРУ
серед причин його відхилення зазначило, що в умовах
фінансової кризи результатом появи нових фінансових
інструментів буде спрямування частини вільних інвес$
тиційних ресурсів не безпосередньо у реальний сектор
економіки, а на фондовий ринок. Крім мого, як підкрес$
лило ГНЕУ ВРУ, необмежене та неконтрольоване зро$

Ключові види свопів 

За предметом контракту За ступенем гнучкості умов 
контракту 

Індексний 

 Кредитний дефолтний 
(CDS) 

 З правом на укладення 
зворотного свопу 

З правом вносити зміни 
в контракт (свопціони) 

Без опцій і прав 
вносити зміни 

Процентний 

 Простий 
(“ванільний”) 

 Комбінований 

 Валютний 

 Базисний  

 Інші (товарний, “акція-облігація” тощо) 

Рис. 1. Класифікація свопів за предметом контракту і ступенем гнучкості умов
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стання фінансового сектору економіки та збільшення
обсягу спекулятивних операцій на ньому є однією з го$
ловних причин світової фінансової кризи.

Переважна більшість функцій по встановленню
взаємин учасників цього ринку покладена на самих учас$
ників. Водночас у більшості випадків сторони угоди своп
мають діяти через банк, або іншого посередника.

Певна увага за станом цього сектору ринку в Україні
здійснюється з боку НКЦПФР, проте, зважаючи на загальні
негативні тенденції і динаміку протягом останніх років на
ринку цінних паперів загалом, такий специфічний ринок,
як ринок свопів, Комісія залишає поза списком своїх пріо$
ритетів. Щодо інструментів впливу на цей ринок, створен$
ню норм і правил, методичному забезпеченню тощо, то цією
низкою питань в міжнародному контексті займається
Міжнародна асоціація свопів і деривативів (International
Swaps and Derivatives Association — ISDA).

Своп здійснюється у межах двох фінансових інстру$
ментів. Одна сторона володіє одним фінансовим інстру$
ментом, а інша сторона — іншим.

Більшість свопів стосуються руху грошових коштів
(cash flows), які пов'язані із запозиченнями, або обліга$
ціями. Водночас слід зазначити, що інструментом може
бути майже що завгодно — аби тільки були два "обмінні"
рухи грошових коштів. Як кажуть, своп стоїть на двох
"ногах", кожна з яких являє собою свій грошовий потік.
Найчастіше один грошовий потік є фіксованим, в той час
як інший є змінним (наприклад, на основі плаваючого
обмінного курсу валют).

Відповідно до ISDA [15, с. 16], сторони своп контрак$
ту діють як зазначено на рисунку 2, а розрахунок пла$
ваючої суми відбувається за формулою (1).

Згідно з міжнародними правилами, плаваючі суми
обчислюються так:

  (1),
де: A

f 
— плаваюча сума;

L — база розрахунку (наприклад, сума заборгова$
ності);

F
t
 — плаваюча ставка (наприклад, LIBOR);

S — спред (надбавка);
C — коефіцієнт, що враховує частку року, за яку

відбувається розрахунок плаваючої суми (якщо не по$
вний рік, а, наприклад, місяць або пів року).

Найбільш розповсюдженим видом свопів є свопи
відсоткової ставки. Згідно з останніми даними ISDA [15,
с. 5] процентні свопи (Interest Rate Swap) займають 66%
від обсягу усього ринку деривативів (рис. 3).

Отже, розглянемо детально на конкретному при$
кладі перший, найбільш розповсюджений тип свопів. Він
є цікавим не тільки через свою поширеність у світі, але і
завдяки тому, що наочно розкриває як на практиці пра$
цює цей фінансовий інструмент (що дає можливість по$
бачити сильні і слабкі сторони існуючого підходу в умо$
вах невизначеності).

Наприклад, представимо собі компанію SOLT, яка
має боргові зобов'язання на суму 1,5 млн доларів зі
змінною річною відсотковою ставкою LIBOR (London
Interbank Offered Rate) плюс 1,3% (або 130 базисних
пунктів). Також припустимо, що LIBOR становить 2,5%
і компанія SOLT побоюється, що відсоткова ставка буде
сильно зростати.

Тоді команда менеджменту SOLT знаходить іншу
компанію SUGAR, яка готова (бажає) заплатити SOLT
річну ставку LIBOR плюс 1,3% за 1,5 млн доларів на п'ять
років. Іншими словами, SUGAR буде фінансувати SOLT
по сплаті змінної відсоткової ставки по цьому фінансо$
вому зобов'язанню. В обмін на це SOLT сплачує SUGAR
фіксовану річну ставку 5% від заявленої вартості в
1,5 млн доларів на п'ять років.

SOLT буде мати вигоду від свопу, якщо відсоткова
ставка протягом п'яти років суттєво зросте. Натомість,
SUGAR буде мати вигоду, якщо відсоткова ставка впа$
де, залишиться стабільною (незмінною), або зросте
тільки незначно.

Нижче наведено два можливих сценарії по такому
свопу відсоткової ставки: LIBOR зростає на 0,75% кож$
ного року та LIBOR зростає на 0,25% кожного року.

Грошові потоки по першому сценарію представлені
в таблиці 1.

За цим сценарієм ситуація для SOLT складеться вда$
ло, тому що відсоткова ставка була зафіксована на рівні
5% через своп. SOLT заплатила на 22,5 тис. дол. США
менше, ніж мала б заплатити за змінної відсоткової став$
ки.

Натомість, за цим сценарієм SUGAR втратила 22,5 тис.
доларів через своп, тому що відсоткова ставка зросла
швидше, ніж ця компанія очікувала.

За другим сценарієм LIBOR зростає на 0,25% щорі$
чно (табл. 2).

За цим сценарієм для SOLT було б краще не мати
угоди своп, тому що відсоткова ставка зростала по$
вільно. Натомість, компанія SUGAR отримала прибуток
52,5 тис. дол. США завдяки тому, що події пішли вигід$
ним для неї шляхом.

Звернемо також увагу на наступне. Наведений при$
клад не охоплює інших вигід, які компанія SOLT може
мати від угоди своп. Наприклад, компанія SOLT потре$
бує іншої позики (кредиту), але кредитори не бажали
надавати кошти без того, що відсоткова ставка за вже
наявними зобов'язаннями SOLT була б фіксованою.

Цей приклад ілюструє, як працює своп на практиці
в умовах невизначеності. Через вимушений поспіх в ході
переговорів (як зазначено вище, такі переговори часто
ведуться швидкоплинно по телефону, Skype або ZOOM),
іноді кожна з двох сторін (а частіше одна, яка не має
достатнього досвіду) має тільки один, свій сценарій про$
гнозу ходу подій в майбутньому. Азарт у рамках своєр$
ідного фінансового парі тисне на контрагентів. Це, бе$
зумовно, є недоліком, характерним для цього специ$
фічного ринку. Проте, головним недоліком наведеної
вище процедури прийняття рішення і аналізу можливих
результатів своп контракту є те, що вона не враховує
вартість грошей у часі.

У [10, с. 218] зазначено, що свопи дозволяють відок$
ремити (виділити) кредитний ризик і перенести цей ри$
зик від продавця ризику (набувача захисту) до покупця
ризику (продавця захисту). Проте, яка із сторін кон$
тракту у разі закриття угоди опиниться у фінансовому
виграші в момент укладення договору — невідомо.

Наявність ймовірності відхилення реального ходу
подій від поставленої мети є атрибутом будь$якого
фінансового ризику. Умови ризику можна характери$

Компанія, що випускає 
своп 

 
Контрагент свопу 

 

Плаваючі суми 

Фіксовані суми 

Рис. 2. Взаєморозрахунки по своп угоді
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зувати як сукупність варіантів ходу подій в майбутньо$
му. Внаслідок здійснення фінансових операцій, пов'я$
заних з фінансовим ризиком, можуть мати місце як по$
зитивні, так і негативні відхилення від цільового резуль$
тату [2, с. 375].

Отже, продовжимо розгляд кейсу, який поки оха$
рактеризований двома можливими варіантами ходу

подій (представленими в табл. 1 і 2). Перший варіант є
вигідним для компанії SOLT, а другий — для компанії
SUGAR. Проте є ще один, і доволі специфічний сценарій,
який, якщо не брати до уваги вартість коштів у часі, є
рівновигідним для обох сторін своп угоди (табл. 3).

Очевидно, що для компанії SOLT перший сценарій
буде оптимістичним, другий — песимістичним, а третій

— найбільш ймовірним. Натомість, для компанії
SUGAR хоч третій сценарій буде також найбільш
ймовірним, проте, перший сценарій — песимістич$
ним, другий — оптимістичним.

Тепер розглянемо, як зміняться чисті грошові
потоки по своп угоді для її учасників з урахуванням
вартості грошей у часі. При цьому зазначимо, що
чиста приведена вартість (NPV) обчислюється як
сума нинішніх вартостей річних чистих грошових
потоків, частина яких має від'ємне значення, а реш$
та — додатне:

  (2),

де: N
n
— чистий рух грошових коштів (net cash

flow) у періоді ;
i — критеріальна відсоткова ставка;
n — порядковий номер року (якщо постнумеран$

до, то від 1 до ).
Розрахунки дисконтованих грошових потоків і

NPV, за формулою (1), для учасників угоди наведено у
таблиці 4 (перший сценарій), таблиці 5 (другий сценарій)
і таблиці 6 (третій сценарій). Зрозуміло, що ставкою дис$
контування в цьому кейсі має бути фіксована ставка, на
яку погодились обидві сторони (вона по даному своп
контракту дорівнює 5% річних). Саме така відсоткова
ставка відображає "визнані" ризики цього проєкту.

Таким чином, насправді, якщо брати до уваги
вартість коштів у часі, по першому сценарію виграш ком$
панії SOLT (програш компанії SUGAR) буде 14735 дол.
США (а не 25 500 дол. США, як зазначено в табл. 1).

Таким чином, насправді, якщо брати до уваги
вартість коштів у часі, по другому сценарію виграш ком$
панії SUGAR (програш компанії SOLT) буде 47 042 дол.
США (а не 52 500 дол. США, як зазначено в табл. 2).

Таким чином, насправді, якщо брати до уваги
вартість коштів у часі, по третьому сценарію виграш
компанії SUGAR (програш компанії SOLT) буде 3 798 дол.
США (а не 0 дол. США, як зазначено в табл. 3).

Зараз варто нагадати, що, як зазначено вище, сто$
рони зазвичай приймають рішення про укладення своп
угоди з азартом, дуже швидко і під тиском обставин.
Таким чином, за цих умов доцільно застосувати дуже
просту модель обчислення інтегрального результату (в
умовах невизначеності і ризиків). Такою моделлю може
слугувати PERT (Project evaluation and review technic) і,
відповідно, бета$розподілення [1, с. 32]. Згідно з цим
методом, розрахунок очікуваної NPV буде здійснюва$
тись за формулою:

Кредитні 
дефолтні

2%Пов'язані з 
акціями

6%

Валютні
24%

Товарні та 
інші
2%

Процентні
66%

Рис. 3. Структура світового ринку свопів, у відсотках від загального обсягу ринку

Джерело: на основі [15, с. 5].

 
 
 

Номер 
року 

LIBOR 
+ 1,3% 

Змінні суми, 
які сплачує 
SUGAR на 

SOLT 
(дол. США)* 

Фіксовані 
суми, які 
сплачує 
SOLT на 
SUGAR 

(дол. США)* 

Грошовий 
потік SOLT 
(дол. США) 

 

Грошовий 
потік 

SUGAR 
(дол. США)

1 3,8% 57 000 75 000 -18 000 18 000 
2 4,55% 68 250 75 000 -6 750 6 750 
3 5,3% 79 500 75 000 4 500 -4 500 
4 6,05% 90 750 75 000 15 750 -15 750 
5 6,8% 102 000 75 000 27 000 -27 000 
Сума - 397 500 375 000 22 500 -22 500 

Таблиця 1. Розрахунок вигідності свопу для сторін угоди
(за першим сценарієм)

Примітка: * На практиці проходить не два зустрічних платежі, а
лише один — одна зі сторін виплачує різницю зазначених сум.

Номер 
року 

LIBOR 
+ 1,3% 

Змінні 
суми, які 
сплачує 

SUGAR на 
SOLT 

(дол. США) 

Фіксовані 
суми, які 
сплачує 
SOLT на 
SUGAR 

(дол. США) 

Грошовий 
потік SOLT 
(дол. США) 

Грошовий 
потік 

SUGAR 
(дол. США)

1 3,8% 57 000 75 000 -18 000 18 000 
2 4,05% 60 750 75 000 -14 250 14 250 
3 4,30% 64 500 75 000 -10 500 10 500 
4 4,55% 68 250 75 000 -6 750 6 750 
5 4,80% 72 000 75 000 -3 000 3 000 
Сума - 322 500 375 000 -52 500 52 500 

Таблиця 2. Розрахунок вигідності свопу для сторін угоди
(за другим сценарієм)

Номер 
року 

LIBOR 
+ 1,3% 

Змінні 
суми, які 
сплачує 

SUGAR на 
SOLT 

(дол. США) 

Фіксовані 
суми, які 
сплачує 
SOLT на 
SUGAR 

(дол. США) 

Грошовий 
потік 
SOLT 
(дол. 
США) 

Грошовий 
потік 

SUGAR 
(дол. 
США) 

1 3,80% 57 000 75 000 -18 000 18 000 
2 4,40% 66 000 75 000 -9 000 9 000 
3 5,00% 75 000 75 000 0 0 
4 5,60% 84 000 75 000 9 000 -9 000 
5 6,20% 93 000 75 000 18 000 -18 000 
Сума - 375 000 375 000 0,00 0,00 

Таблиця 3. Розрахунок вигідності свопу для сторін угоди
(за третім сценарієм)
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  (3),

де: NVP
PERT

 — PERT оцінка вигідності свопу;
NPV

o
 — NPV від угоди за оптимістичним сценарієм;

NPV
p
 — NPV від угоди за песимістичним сценарієм;

NPV
E
 — NPV від угоди за найбільш ймовірним сце$

нарієм.
Якщо в формулу (2) підставити числові значення

відповідних показників, то з'ясується, що в умовах не$
визначеності і з урахуванням вартості грошей у часі,
PERT оцінка свопу показує очікуваний виграш для
компанії SUGAR (програш для компанії SOLT) у сумі
7 917 дол. США.

Вищенаведений підхід дає можливість контрагентам
прийняти швидке і доволі зважене рішення про вход$
ження (або не входження) в угоду. В разі дуже високих
ризиків для якоїсь із сторін, контракт укладений не
буде. Це унеможливить ситуацію, коли сторона, яка
винна кошти, не зможе впоратися з надвисокими зобо$
в'язаннями по своп угоді. Таким чином, ринок із засто$
суванням цієї моделі стане менш небезпечним для учас$
ників, а ймовірність його перетворення в загрозливий
фінансовий міхур зменшиться.

Щодо інших напрямків розвитку ринку свопів заз$
начимо таке.

Стратегія ISDA (яка є найбільш впливовою міжна$
родною організацією у відповідній сфері) щодо створен$
ня дієвих і надійних контрактів на ринку деривативів
(включаючи своп контракти) складається з трьох по$
слідовних елементів: стандартизація, дігітилізація і ди$
стрибуція [15, с. 9]. Зазначені елементи можна рекомен$
дувати в рамках розроблення програми розвитку ринку
своп контрактів і в Україні.

Політику розвитку в зазначеній сфері доцільно фор$
мувати на основі таких ключових складових:

— організаційний розвиток: створення професійно$
го об'єднання учасників ринку своп$контрактів, серти$
фікація професійних учасників ринку своп$контрактів,
підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодав$
чо$нормативної бази, створення морального кодексу
учасників ринку своп$контрактів (як запобіжник шах$
райства), проведення семінарів та конгресів; переклад
на українську мову міжнародних стандартів (включаю$
чи документи ISDA), сприяння виходу українських
суб'єктів на міжнародні ринки;

— статистика і аналітика: збір і публікація інфор$
мації про відповідні ринки, підготовка і дистрибуція пе$
ріодичних аналітичних обзорів та звітів (включаючи
тренди і прогнози);

— стандартизація і створення моделей: формування
бібліотеки модельних варіантів ключових пунктів угод
(контрактів), публікація методичних рекомендацій щодо
менеджменту претензіями (claims management), публіка$
ція модельних (рекомендованих) контрактів; періодичний
перегляд визначень, розробка концептуальних моделей
прогнозування і ризик менеджменту;

— дігіталізація: створення відповідного електрон$
ного словника, програмних продуктів щодо ризик ме$
неджменту шляхом хеджування, інформаційних систем
бізнес процесів укладання своп угод.

ВИСНОВКИ
1. У результаті проведеного дослідження було ви$

значені ключові особливості фінансових відносин на
ринку своп$контрактів:

— відносини, що виникають завдяки своп$контрак$
там, дозволяють контрагентам хеджувати ризики ціно$
вих, процентних, курсових, індексних коливань тощо;

— правила укладення цих похідних інструментів
слабо внормовані на законодавчо$нормативному рівні;

— організованого вітчизняного майданчика для об$
міну відповідним досвідом між учасниками ринку не
існує;

— фінансові відносини носять характер бізнес$парі;
— сторони укладають угоду на позабіржовому рин$

ку шляхом переговорів, які відбуваються, як правило
дистанційно, швидкоплинно, з певним впливом азар$
ту;

— відносини в рамках ринку своп$контрактів несуть
фінансові ризики для сторін окремих угод, але при
надмірній активізації діяльності напередодні кризи мо$
жуть призвести до виникнення і розриву фінансового
міхура.

2. Через зазначені особливості ринку своп$кон$
трактів і, насамперед, через неможливість і навіть не$
доцільність жорсткого регулювання цього специфічно$
го сегменту, основними напрямами його удосконален$
ня можуть бути визнані:

— регламентація відносин учасників ринку шляхом
створення базових правил укладення своп угод (модель$
них контрактів і низки альтернативних їх параграфів);

— розвиток ринку шляхом запровадження ефектив$
них моделей ризик менеджменту (які були б одночасно
і дієвими, і простими).

3. Створення ефективних моделей ризик менедж$
менту має грунтуватись на багатоваріантному прогно$
зуванні грошових потоків по своп угоді, методології
аналізу "вигоди$витрати" (основою якого є врахування
вартості грошей у часі), простих і наочних прийомах
обчислення очікуваних вигід або втрат в умовах неви$
значеності.

Номер 
року 

Коефіцієнт 
дисконтування 

Приведений 
грошовий 
потік SOLT 
(дол. США) 

Приведений 
грошовий 
потік 

SUGAR 
(дол. США) 

1 0,9524 -17 143 17 143 
2 0,9070 -6 122 6 122 
3 0,8638 3 887 -3 887 
4 0,8227 12 958 -12 958 
5 0,7835 21 155 -21 155 
NPV - 14 735 -14 735 

Таблиця 4. Розрахунок вигідності свопу для сторін угоди
(за першим сценарієм) з урахуванням вартості

грошей в часі

Номер 
року 

Коефіцієнт 
дисконтування 

Приведений 
грошовий 
потік SOLT 
(дол. США) 

Приведений 
грошовий 
потік 

SUGAR 
(дол. США) 

1 0,9524 -17 143 17 143 
2 0,9070 -12 925 12 925 
3 0,8638 -9 070 9 070 
4 0,8227 -5 553 5 553 
5 0,7835 -2 351 2 351 
NPV - -47 042 47 042 

Таблиця 5. Розрахунок вигідності свопу для сторін угоди
(за другим сценарієм) з урахуванням вартості

грошей в часі

Номер 
року 

Коефіцієнт 
дисконтування 

Приведений 
грошовий 
потік SOLT 
(дол. США) 

Приведений 
грошовий 
потік 

SUGAR 
(дол. США) 

1 0,9524 -17 143 17 143 
2 0,9070 -8 163 8 163 
3 0,8638 0 0 
4 0,8227 7 404 -7 404 
5 0,7835 14 103 -14 103 
NPV - -3 798 3 798 

Таблиця 6. Розрахунок вигідності свопу для сторін угоди
(за третім сценарієм) з урахуванням вартості грошей в

часі
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4. Пропонована концептуальна модель прийнят$
тя рішень щодо укладення своп угод на основі про$
гнозування руху грошових коштів за трьома сцена$
ріями, розрахунку відповідних NPV і PERT оцінки
дозволить зменшити кількість випадків, коли сто$
рона, яка винна кошти, не в змозі впоратися з над$
високими зобов'язаннями по своп угоді. Таким чи$
ном, ринок із застосуванням цієї моделі стане менш
небезпечним для учасників, а ймовірність його пе$
ретворення в загрозливий фінансовий міхур змен$
шиться.
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RELATIONSHIP BETWEEN THE FINANCIAL AND REAL SECTORS OF THE ECONOMY DURING
THE RESTORATION OF PUBLIC TRUST IN THE COUNTRY'S FINANCIAL SECTOR

У статті проаналізовано напрями досліджень взаємозв'язків реального та фінансового секторів екоZ

номіки. Розроблено науковоZметодичний підхід до формалізації залежності фінансового та реального

сектору економіки під час відновлення суспільної довіри до фінансового сектору країни. Емпірично

підтверджено медіаторний трансмісійний вплив регуляторної політики з відновлення суспільної довіри

до фінансового сектору країни на взаємодію фінансового і реального секторів економіки. Результати

моделювання структурними рівняннями доведено, що відсутність довіри до фінансового сектору еконоZ

міки призводить до деформації каналів трансмісійного механізму монетарної політики. Відповідно встаZ

новлено, що рівень довіри до фінансового сектору є важливим вирішальним фактором стабільності і розZ

витку фінансового сектору, а тому визначає ступінь його взаємозв'язку з реальним. Визначено існування

каналу суспільної довіри, який необхідно застосовувати з метою забезпечення розвитку фінансового

сектору та підвищення ділової активності суб'єктів господарювання реального сектору економіки.

The dependence of the financial and real sectors of the economy has been formalized during the restoration

of public confidence in the country's financial sector. The mediating transmission impact of the regulatory policy

on restoring public trust in the financial sector on the interaction of the financial and real sectors has been

empirically confirmed. It has been shown through structural equation modeling (SEM) that a lack of trust in the

financial sector of the economy will lead to the deformation of the channels of the monetary policy transmission

mechanisms. The importance and originality of this study are that it develops a new methodology and specific

methodological tools for formalizing the relationship between the financial and real sectors of the economy

while restoring public trust in the financial sector. Unlike other studies, which use traditional mathematical

tools, the study was conducted by combining methods of economic and mathematical modeling and statistical

analysis (particularly confirmation of factor analysis and structural equation modeling) that has allowed the

formalization and empirical confirmation of the complex structural relationships between constituent elements

of the systemZforming components of the financial and real sector of the economy. This study provides new

insights into the mediating effect of trust in the financial sector on the interaction between financial and real



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

71www.economy.in.ua

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

НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Вітчизняна економіка на сьогодні переживає період

відновлення від кризових явищ та негативного впливу
глобалізації, наслідки яких значно ускладнили роботу
фінансового сектору, та визвали ряд проблем, що упо$
вільнили розвиток економіки країни загалом. Однією з
таких проблем можна розглядати низьку ефективність
управління фінансовими ресурсами, яка залежить від за$
безпечення гармонійного функціонування і взаємодії
фінансового з реальним сектором економіки.

Від чіткої взаємодії фінансового та реального сек$
торів країни залежить ступінь досягнення макроеконо$
мічних цілей, зокрема фінансової стійкості та стабіль$
ності, економічного розвитку та зростання країни, а
також визначає такі показники, як обсяг інвестицій,
рівень розвитку людського капіталу, якості життя на$
селення тощо. Такий взаємозв'язок обумовлений одним
вектором інтересів та цілей їх суб'єктів, та метою дер$
жави, яка здійснює вплив на ці сектори використовую$
чи різні інструменти монетарної та фіскальної політи$
ки. Так, реальний сектор економіки відчуває постійну
необхідність у фінансових ресурсах, які можливо залу$
чити у фінансовому секторі, який в свою чергу впливає
на підвищення доходів підприємств за рахунок його кре$
дитування та фінансової підтримки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Сучасні дослідники виділяють декілька видів взає$

модії фінансового з реальним сектором економіки. При
узагальненні існуючих напрямів дослідження цього
взаємозв'язку підкреслюється виключна роль держави
в особі уряду та центрального банку країни в економіч$
них процесах.

Перший варіант взаємозв'язку, який отримав назву
переваги пропозиції (supply leading), грунтується на нау$
кових дослідження, що відстоюють гіпотезу про визнач$
ну роль фінансового сектору у розвитку реального сек$
тору та економічного зростання загалом. Емпіричного
підтвердження такий взаємозв'язок отримав у працях
таких вчених: Р. Левін [1], М. Тіель [2] та П. Уотчел [3].
Ці дослідники наголошують на тому, що саме фінансо$
вий сектор має перерозподіляти фінансові ресурси з
урахуванням пріоритетів для галузей реального секто$
ру, що можуть забезпечити економічне зростання краї$
ни. Визначна роль держави у такому виді взаємодії
відображається за допомогою інструментів та дією
трансмісійного механізму монетарної політики. Цент$
ральний банк цілеспрямовано використовуючи основ$
ний інструмент монетарної політики — облікову став$
ку НБУ — і процентний канал трансмісійного механіз$
му, який встановлює вартість грошей на фінансовому
ринку, впливає на рішення економічних агентів щодо
обсягів заощаджень та споживання відповідно визна$
чаючи приріст грошової маси в реальний сектор еконо$
міки. Питання взаємозв'язку між ВВП, у тому числі
складових створення доданої вартості, та окремими
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монетарними показниками було висвітлено в працях
багатьох вітчизняних вчених, зокрема в роботах І. Лу$
кінова [4], В. Лисицького [5] та Б. Адамика, Р. Тиркало
[6].

Другий напрям взаємозв'язку — слідування за по$
питом (demand following), досліджувалося такими нау$
ковцями, як Дж. Робінсон [7], Р. Масіш, А. Масіш [8],
які довели, що при пожвавленні економічного циклу та
зростанні національного доходу попит нефінансових
корпорацій на кредитні ресурси буде збільшуватися, що
позитивно впливає на розвиток фінансового сектору.
Дані емпіричні дослідження підтверджують існування
оберненого зв'язку між двома секторами. В такому ви$
падку виключну роль у розвитку цих секторів має дер$
жава під час застосування інструментів фіскальної по$
літики. Так, для стимулювання розвитку реального сек$
тору економіки уряд може знизити податковий тягар
для підприємств, що в свою чергу призведе до зростан$
ня сукупних витрат, а, отже, збільшить ділову активність
учасників фінансового ринку.

Третій напрямок аналізу причинно$наслідкових
зв'язків між фінансовим та реальним сектором економ$
іки заснований на двосторонньому впливі або змішано$
му зв'язку. Наукові праці М. Одедокуна [9], К. Луїнте$
ла і М. Хана [10] підтверджують гіпотезу про те, що
фінансовий сектор сприяє економічному розвитку, який
відповідно спричиняє подальший розвиток фінансово$
го сектору економіки. Такий взаємозв'язок неможли$
вий без узгоджених дій фіскальної та монетарної по$
літики, які повинні досягати єдиних поставлених цілей.

Співпраця реального та фінансового сектору перед$
бачає взаємодію різних економічних суб'єктів, при цьо$
му основною умовою для успіху їх роботи є наявність
між ними такого фактору, як довіра. При впливі держа$
ви на економіку країни через інструменти фіскальної та
монетарної політики довіра також є рушієм, а тому ви$
значає ефективність та дієвість багатьох інструментів і
засобів державного регулювання. Ефективність держав$
них інтервенцій, зокрема монетарної політики, зале$
жить від очікувань економічних суб'єктів, а також від
рівня суспільної довіри до політики центрального бан$
ку та фінансової системи загалом. Коли в політиці уря$
ду та/або Національного банку відбуваються зміни,
відповідно змінюються очікування економічних агентів,
рівень їхньої довіри/недовіри, призводячи до дефор$
мацій в їхній економічній поведінці.

Ідея про те, що психологічні аспекти поведінки еко$
номічних агентів є важливими для економічних коли$
вань, все частіше привертає увагу після досліджень
Акерлофа та Шиллера [11], Пігу [12] та Кейнса [13]. Так,
Артур Пігу [12, с. 34] наголосив на важливості очіку$
вань суб'єктів господарювання, оскільки вони являють
собою прямі або опосередковані причини та допоміжні
фактори виробничих коливань реального сектору еко$
номіки. У свою чергу Джон Мейнард Кейнс [13, с. 161]
стверджував, що впевненість відіграє важливу роль у
русі економічної діяльності. Дослідження Ангелетос,
Коллард та Деллас [14], Сантеро та Вастерлунд [15],
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Ульріке та Нагель [16] пов'язані з гіпотезою про те, що
економічні агенти впевнені у майбутньому, намагати$
муться більше споживати, інвестувати та працювати.

Ранні дослідження щодо важливості довіри до
фінансового сектору для коливань ділового циклу на$
лежать Вальтеру Беджехоту [17, с. 151], який зазначив
що вся фінансова система побудована на довірі чи впев$
неності, яку необхідно враховувати з метою розвитку
реального сектора економіки. Зокрема, емпіричні до$
слідження Дебес, Гарейс, Майєр, Рют [18] підкреслю$
ють важливу роль довіри споживачів до передачі шоків
грошово$кредитної політики, а наукові доробки К'яра
Гурелло [19] підтверджують кореляцію між впевненістю
інвесторів у фінансовому ринку, зростанням грошової
маси та економічним зростанням. Окремо також слід
відмітити внесок міждисциплінарного емпіричного ана$
лізу для Єврозони, проведеного Де Бондт [20], який
полягає у тому, що він підтвердив гіпотезу про те, що
впевненість є критичним фактором передачі змін гро$
шово$кредитної політики в економічну діяльність. Так,
послаблення грошово$кредитної політики може озна$
чати прихильність до фінансової стабільності, тим са$
мим підвищуючи довіру до фінансового сектору, стиму$
люючий попит та ведучи до економічного зростання.
Саме тому важливо враховувати довіру як з реального,
так і з фінансового боку в процесі передачі імпульсів від
стабільності фінансового сектору до економічного роз$
витку і навпаки.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На зміни в реальному секторі економіки, економічні

агенти реагують не так явно, як на дисбаланси у фінан$
совій сфері. Так, знецінення національної валюти спри$
чиняє значну паніку серед домогосподарств та суб'єктів
господарювання, яка проявляється у масовому скупо$
вуванні іноземної валюти, чого не відбувається при "за$
мороженні" заробітної плати, скороченні соціальної
допомоги працюючим та обмеженнях прав найманих
робітників. А банкрутство банківської установи спри$
чиняє великі панічні шоки економічних агентів, що в
подальшому генерує негативні економічні коливання,
ніж ліквідація підприємства реального сектору еконо$
міки. Саме тому дане дослідження грунтується на гіпо$
тезі, що рівень довіри до фінансового сектору є важли$
вим вирішальним фактором стабільності і розвитку
фінансового сектору, а тому визначає ступінь його взає$
мозв'язку з реальним. Таким чином, метою цього до$
слідження є визначення та оцінювання взаємозв'язку
між фінансовим та реальним сектором економіки при
медіаторній ролі відновлення довіри до фінансового сек$
тору економіки.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Недавня глобальна фінансова криза призвела до
відновлення інтересу до важливості державної політи$
ки підвищення рівня довіри до фінансового сектору еко$
номіки. В першу чергу, це пов'язано з існуванням дефор$
мацій передавального механізму вітчизняної грошово$
кредитної політики. Так, стримування інфляції в країні
шляхом регулювання облікової ставки Центрального
банку в абсолютному розумінні не призводить до струк$
турних зрушень національної економіки, оновлення
основних фондів підприємств, їх техніко$технологічно$
го потенціалу. У класичному розумінні передавальний
механізм грошово$кредитної політики не діє ефектив$
но на розвиток реального сектору економіки через чин$
ники немонетарного характеру. Недовіра або недо$
статній її рівень до фінансового сектору призводить до
того, що зниження облікової ставки НБУ не спричиняє
збільшення попиту на гривню, особливо з боку нефінан$
сових корпорацій.

Зниження суспільної довіри до фінансового секто$
ру загалом та центрального банку зокрема зумовлюють

порушення в роботі трансмісійного механізму грошо$
во$кредитної політики та знижують вплив її інстру$
ментів на реальний сектор економіки. Недовіра еконо$
мічних суб'єктів може привести до непередбачуваних
наслідків як зміна попиту на фінансові активи та, як на$
слідок, різких коливань ринкової процентної ставки й
валютного курсу. Як результат дестабілізується функ$
ціонування фінансового ринку, що підриває інвести$
ційний процес у реальному секторі економіки та ніве$
лює вплив каналів монетарної трансмісії на макроеко$
номічні показники.

Аналіз трансмісійних ефектів регуляторної політи$
ки з відновлення суспільної довіри до фінансового сек$
тору економіки повинен здійснюватися крізь призму
формалізації фінансового та реального сектору еконо$
міки. З цією метою необхідно визначити місце віднов$
лення суспільної довіри до фінансового сектору країни
у взаємозв'язку "монетарний трансмісійний механізм —
фінансовий сектор — реальний сектор економіки". При
формалізації залежності між фінансовим та реальним
секторами економіки в системі структурних взаємо$
зв'язків суспільна довіра до фінансового сектору краї$
ни може виступати в якості модератора та медіатора
(рис. 1).

Згідно запропонованого підходу проведення медіа$
торного аналізу (Барон та Кенні [21]), довіра до фінан$
сового сектору економіки виступає змінною, яка ви$
значає яким чином буде відбуватися зв'язок між грошо$
во$кредитною політикою та фінансовим сектором, який
у свою чергу буде визначати стан та розвиток реально$
го сектору економіки. Таким чином, довіра до фінансо$
вого сектору надає змістовні інтерпретації основного
характеру взаємозв'язку незалежних (інструментів мо$
нетарної політики) та вихідних змінних (фінансового та
реального секторів економіки).

Водночас довіра до фінансового сектору економіки
може виступати у якості модератора, який впливає на
напрям та силу зв'язку між фінансовим сектором (пре$
диктор) та реальним сектором економіки (залежною
змінною). Таким чином, модеруючий вплив довіри до
фінансового сектору економіки можливо розглядати як
зв'язок, який визначає специфічні умови функціонуван$
ня реального сектору. Проте варто зазначити, що коли
довіра до фінансового сектору виступає у ролі модера$
тора вона не корелює ні з фінансовим, ні з реальним сек$
тором з метою забезпечення чіткого інтерпритуємого
результату модераторного впливу.

Передача грошово$кредитної політики через дові$
ру до фінансового сектору економіки повинна дослід$
жуватися спочатку через, по$перше, вивчення взаємо$
зв'язку послаблення грошово$кредитної політики та
відновлення довіри до фінансового сектору економіки,
а по$друге, вплив відновлення довіри до фінансового
сектору на взаємодію фінансового та реального секторів
економіки. Таким чином, при оцінюванні трансмісійних
ефектів регуляторної політики з відновлення довіри до
фінансового сектору економіки, суспільна довіра вис$
тупає медіатором. А тому, на першому етапі встанов$
люється існування каналу довіри до фінансового сек$
тору економіки, а на другому — те, що цей канал
трансмісії є макроекономічним. У цьому випадку дові$
ра до фінансового сектору як медіатор вважається спри$
чиненим дією грошово$кредитної політики та визначає
стан і розвиток фінансового сектору економіки. Фор$
малізація залежності фінансового та реального секто$
ру економіки під час відновлення суспільної довіри
здійснено за допомогою моделювання структурними
рівняннями шляхом застосування інструментальних за$
собів прикладної програми SEPATH (STATISTICA).

Специфікація моделі здійснювалася шляхом визна$
чення показників, які характеризують об'єкти дослід$
ження, за допомогою проведення підтверджуючого
факторного аналізу. За його результатами було відібра$
но два показники, які характеризують рівень суспіль$
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ної довіри до фінансового сектору економіки, два по$
казники, що відображають передавальний механізм мо$
нетарної політики, три та два показника, що відобра$
жають стан та розвиток реального та фінансового сек$
тора економіки відповідно. Характеристика та групу$
вання явних і латентних показників, а також їх умовні
позначення представлено в таблиці 1.

Змінні, що відображені у першому стовбці табли$
ці 1, представлені у дослідженні латентними змінними,
тобто заданими неявно. Оскільки довіра до фінансово$
го сектору (TRUST.FIN), трансмісійний механізм моне$
тарної політики (MONET.POLICY), реальний
(REAL.SECTOR) та фінансовий (FIN.SECTOR) сектор
економіки мають складну внутрішню побудову, а тому
не можуть бути описані одним абсолютним або віднос$
ним індикатором. У третьому стовбці таблиці 1 містить$
ся інформація щодо різних параметрів досліджуваних
явищ та процесів, які являють собою статистичний набір
даних. Оскільки дана інформація взята зі статистичних
збірників Національного банку України [22], Держав$
ної служби статистики України [23] та американського
дослідницького центру "Фонд спадщини" (The Heritage
Foundation) [24], тобто задані явно, вони отримали на$
зву спостережуваних змінних.

Графічні можливості програми STATISTICA дозво$
ляють будувати діаграми шляхів, тобто візуалізувати
власне бачення моделювання складної системи взаємо$
зв'язків трансмісійного механізму
монетарної політики, довіри до
фінансового сектору економіки,
фінансового та реального секторів
економіки. Переведена мовою
Path1 у програмному комплексі
SEPATH STATISTICA загальна
гіпотетична модель передачі транс$
місійного ефекту відновлення сус$
пільної довіри до фінансового сек$
тору економіки, що зображена на
рисунку 2, являє собою об'єднання
простіших моделей вимірювань,
представлених загальними чинни$
ками моделей, та структурної мо$
делі, представленою моделлю мно$
жинної регресії.

Діаграми шляхів, що відобража$
ють структурну модель узагальню$
ючого виду (рис. 2), містять явні
змінні, що позначені прямокутни$
ками та латентні змінні, тобто ті, що
не мають єдиного абсолютного або
відносного показника його стану
або розвитку, на діаграмах шляхів

подано в овалах. Оскільки TRUST.FIN, REAL.SECTOR
та FIN.SECTOR у запропонованій гіпотетичній струк$
турній моделі відображені ендогенними змінними, що
знаходяться під впливом інших факторів прямої та обер$
неної дії, яка не є завданням дослідження, в запропо$
нованій моделі включені похибки вимірювань. Так, за$
лишкам дисперсії, вільні параметри яких підлягають
програмному оцінюванню, на рисунку 2 відповідають
ZETA 1, ZETA 2 та ZETA 3. Дисперсії оцінені для поми$
лок виміру змінних, що представлені спостережувани$
ми абсолютними та відносними показниками, представ$
лені DELTA 1$2 та EPSILON 1$7. У стрілок, що направ$
лені від латентних до спостережуваних змінних, розта$
шовані числа 1—2, 5—8 (факторні навантаження), які
оцінюються програмою з метою знаходження вільних
параметрів аn.

Загалом, запропонована гіпотетична модель вклю$
чає 4 латентні змінні, 9 спостережувальних змінних,
12 дисперсій, 4 шляхові коефіцієнти, 6 факторних на$
вантажень. Двадцять два параметри запропонованої
гіпотетичної моделі підлягають програмному оцінюван$
ню.

Програмна реалізація моделі повинна випереджати$
ся перевіркою моделі на ступінь ідентифікації. Іденти$
фікація структурної моделі здійснюється шляхом
віднімання від числа поза діагональних елементів у мат$
риці кореляції, що сформована з явних змінних, числа

Рис. 1. Формалізація залежності фінансового та реального сектору економіки під час відновлення суспільної довіри,
авторська розробка

Групування 
показників за 
класами 

(латентні змінні) 

Умовне 
позначення 
латентної 
змінної 

Абсолютні та відносні показники, що 
характеризують латентні індикатори 

Умовне 
позначення 

спостережуваної 
змінної 

Індекс монетарної свободи, % t.fin1 Довіра до 
фінансового 
сектору 
економіки 

TRUST.FIN 
Курс гривні на міжбанківському валютному 
ринку до долара США 

t.fin2 

Облікова ставка НБУ, % mp1 Трансмісійний 
механізм 
монетарної 
політики 

MONET. 
POLICY Середньозважена ставка за всіма 

інструментами рефінансування НБУ, % 
mp2 

Обсяг реалізованої промислової продукції 
(товарів, послуг), млн грн 

rs1 

Обсяг сільськогосподарської продукції, млн 
грн 

rs2 

Реальний сектор 
економіки 

REAL. 
SECTOR 

Обсяг виробленої будівельної продукції 
(виконаних будівельних робіт), млн грн 

rs3 

Обсяг кредитів, наданих резидентам у розрізі 
секторів економіки, залишки коштів на 
кінець періоду, млн грн 

fs1 Фінансовий 
сектор економіки 

FIN. 
SECTOR 

Обсяг залучених депозитів комерційними 
банками, залишки коштів на кінець періоду, 
млн грн 

fs2 

Таблиця 1. Явні та латентні показники моделі структурних рівнянь
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Рис. 3. Фрагмент підсумкової таблиці з оцінюваними параметрами структурної моделі

параметрів, що підлягають оцінці. Кількість поза діаго$
нальних елементів у матриці кореляції, що сформована
з явних змінних, розраховується за наступною форму$
лою:

Е =[р*(р + 1)]/2 (1),
де Е — поза діагональних елементів у матриці коре$

ляції, що сформована з спостережуваних змінних
р — число спостережуваних змінних.
Таким чином, структурна модель містить двадцять

три ступеня свободи. Оскільки це число є додатнім, а
гіпотетична модель є понад ідентифікованою (існує по$
над один шлях оцінити задані параметри моделі), а тому
сформована коваріаційна матриця містить достатньо
інформації. Після запуску структурного моделювання
у програмі STATISTICA невідомі параметри моделі бу$
дуть знайдені в результаті ітераційного процедури.
Фрагмент отриманих результатів ітераційних обчислю$
вальних процесів наведено на рисунку 3.

У першому стовбці підсумкової таблиці представлені
шляхи, які відображають гіпотетично встановлені при$
чинно$наслідкові зв'язки, що були перекладені мовою
Path1. Оцінки вільних параметрів моделі, значення стан$
дартних помилок, t$статистики, p$рівень значущості
статистик (ймовірнісний рівень) міститься у другому$
п'ятому стовбцях, що відображає інформацію стосов$
но оцінювання моделі (основних її параметрів). Черво$
ним кольором програмою STATISTICA виділено ряд$
ки, у яких гіпотетично встановлені причинно$наслідкові
зв'язки виявилися статистично значущими (р < 0,05).
Взаємозв'язок між трансмісійним механізмом монетар$
ної політики та фінансовим сектором економіки про$

грама не підкреслила червоним кольором, оскільки
отриманий p$рівень значущості t$статистики складає
0,082. Проте нульова гіпотеза про нерівність нулю оці$
нки відповідного вільного параметра приймається з
92,8% ймовірності.

У розрізі аналізу впливу монетарної політики, зок$
рема ефективності процентного каналу його трансмісії,
на рівень суспільної довіри до фінансового сектору спо$
стерігається пряма залежність. Так експансивна моне$
тарна політика виражена пом'якшенням монетарних
умов, зокрема у вигляді зменшення облікової ставки
НБУ, призводить до зростання рівня довіри до фінан$
сового сектору економіки, вираженого у стабілізації на$
ціональної грошової одиниці та зростанні індексу мо$
нетарної свободи у довгостроковому періоді.

Дослідження залежності стану та розвитку фінан$
сового сектору країни від дії трансмісійного механізму
монетарної політики та кризи довіри до нього засвідчи$
ло про наявність прямої залежності між довірою до
фінансового сектору та його станом і розвитком. Так,
стан і розвиток фінансового сектору покращується на
93,00 % внаслідок відновлення довіри до нього на 1 %.
Це свідчить про те, що відновлення суспільної довіри
до фінансового сектору спонукає економічних суб'єктів
до зберігання вільних грошових коштів у національній
валюті, що забезпечує банківські установи ліквідністю,
та фінансування діяльності нефінансових корпорацій за
рахунок позикових коштів банківських установ, що є ру$
шійною силою розвитку економіки країни.

У відповідності до рисунку 3, зростання реального
сектору економіки, вираженого зростанням обсягів

реалізованої промисло$
вої, сільськогоспо$
дарської та будівельної
продукції (товарів, по$
слуг), забезпечується
стабільним станом та
розвитком фінансового
сектору в часі. Так, за$
безпечення зростання
фінансового сектору на
1 п.п. забезпечує зрос$
тання обсягів виготов$
лення та реалізації про$
мислової, сільськогос$
подарської та будівель$
ної продукції (товарів,
послуг) на 0,924 п.п. Це
свідчить про тісний зв'я$
зок фінансового та ре$

Рис. 2. Графічна інтерпретація узагальненої гіпотетичної моделі передачі трансмісійного ефекту грошовоMкредитної
політики через довіру до фінансового сектору економіки, авторська розробка
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ального секторів економіки, який забезпечується кон$
тролем за рівнем суспільної довіри.

Враховуючи те, що метою даного дослідження є
оцінювання опосередкованого ефекту дії трансмісійно$
го механізму монетарної політики на показники стану
та розвитку фінансового сектору через передбачуваний
вплив відновлення рівня суспільної довіри до фінансо$
вого сектору економіки. Так, довіра до фінансового сек$
тору (Ме) розташована між трансмісійним механізмом
монетарної політики (Х) та станом та розвитком фінан$
сового сектору (У). Постульована медіаторна модель
дозволяє вивчити як ефективність дій Центрального
банку шляхом використання інструментів грошово$кре$
дитної політики викликає зміни у рівні довіри до фінан$
сового сектору (медіатора), що в свою чергу призводить
до зміни фінансового сектору економіки визначаючи
стан та розвиток реального сектору економіки (рис. 4).

Медіаторний ефект дозволяє вивчити відношення
між незалежною латентною змінною і залежною латен$
тною змінною, що опосередковані однією або декіль$
кома латентними змінними. На рисунку 4 трансмісійний
механізм монетарної політики держави регресує на до$
віру до фінансового сектору економіки, породжуючи
Path a, яка в свою чергу регресує на стан та розвиток
фінансового сектору, породжуючи Path b. Для визна$
чення медіаторного ефекту відновлення суспільної до$
віри до фінансового сектору економіки розраховуєть$
ся добуток розрахованих програмно нестандартизова$
них коефіцієнтів регресії Path a, що відображає зв'язок
між латентною змінною$предиктором Х (трансмісійний
механізм монетарної політики) і проміжною латентною
змінною$медіатором Me (довіра до фінансового секто$
ру економіки), та Path b, що характеризує зв'язок між
проміжною латентною змінною$медіатором Me та ла$
тентною змінною критерієм У (фінансовий сектор еко$
номіки). Статистична значущість медіаторного ефекту
оцінюється за допомогою тесту Собела.

Медіаторний ефект виражається кількісно через
добуток нестандартизованого коефіцієнту впливу
трансмісійного механізму монетарної політики на дові$
ру до фінансового сектору (Path a) та коефіцієнта для
впливу довіри на стан ы розвиток фінансового сектору
економіки (Path b). Виконання цієї математичної опе$
рації надає кількісну оцінку опосередкованого ефекту
монетарної політики на стан та розвиток фінансового
сектору економіки через відновлення довіри до нього:
Path a × Path b = 0,316 × 0,930 = 0,294. Підставляючи
значення регресійних коефіцієнтів та їх стандартних по$
милок, отримуємо стандартну помилку для медіаторно$
го ефекту SEab = 0,095 та значення тесту Собела Z =
3,093. Для розрахованого значення тесту Собела з таб$
лиці двосторонньої нормальної ймовірності отримуємо
р = 0,0009907. Отримані значення тесту Собела та р$зна$
чимості дозволяють відхилити нульову гіпотезу про
відсутність непрямого впливу. Таким чином, медіатор$
ний ефект є статистично значущим, а тому дозволяє
прийняти альтернативну гіпотезу про позитивний не$
прямий вплив. Так, зростання облікової ставки Цент$

рального банку та середньозваженої ставки за всіма
інструментами рефінансування при контролі за суспіль$
ною довірою призводить до покращення стану та роз$
витку фінансового сектору економіки на 0,294 стандар$
тних одиниць. Також, слід відмітити, що має місце май$
же повне опосередкування, оскільки Path с послаб$
люється до нуля. Таким чином, довіра до фінансового
сектору виступає домінуючим медіатором взаємозв'яз$
ку.

ВИСНОВКИ
Зниження суспільної довіри до фінансового сек$

тору зумовлює порушення роботи трансмісійного
механізму грошово$кредитної політики та знижують
вплив її інструментів на реальний сектор економіки.
Так, відсутність довіри або недостатній її рівень до
фінансового сектору призводить до того, що знижен$
ня облікової ставки НБУ не спричиняє збільшення по$
питу на гривню, особливо з боку нефінансових кор$
порацій. Відсоткові ставки, які формувалися комер$
ційними банками, не були чутливими до змін обліко$
вої ставки НБУ через існування недовіри комерцій$
них банків до здатності підприємств повернути кре$
дитні фінансові ресурси та регулятора у ефективності
та дієвості цих мір.

Отримані результати показали, що відновлення до$
віри до фінансового сектору економіки є медіаторною
змінною в детермінації впливу трансмісійного механіз$
му монетарної політики на стан та розвиток фінансо$
вого сектору. Практична значущість отриманих даних
полягає у тому, що проведені розрахунки підтверджу$
ють існування каналу суспільної довіри, який необхід$
но застосовувати з метою забезпечення розвитку фінан$
сового сектору з метою підвищення конкурентоспро$
можності та ділової активності суб'єктів господарюван$
ня реального сектору економіки.
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EUROPEAN EXPERIENCE OF LAND USE OF NATURE RESERVE FUND

Статтю присвячено дослідженню європейського досвіду землекористування природноZзаповідного

фонду. Гостра потреба у регулюванні земель природноZзаповідного фонду, в країнах Європи, виникла в

першій половині дев'яностих років ХХ ст., оскільки фрагментація земель природоохоронного признаZ

чення призводила до деградації їх територій. Проблема пошкодження та деградації земель природоохоZ

ронного призначення також актуальна і для України. Відносно малий досвід землекористування приZ

родноZзаповідного фонду України призвів до того, що відсоток заповідності в Україні втричі менше, ніж

в європейських країнах. Тому пропонується проаналізувати процеси формування, організації, захисту

та управління землями природноZзаповідного фонду провідних країн Європи. Та на основі цього аналізу

виділити ідеальні аспекти кожного із процесів для подальшого їх інтегрування в механізм землекористуZ

вання земель природноZзаповідного фонду України.

The problem of inefficiency of lands of the nature reserve fund of Ukraine is relevant. Anthropogenic human

impact on the environment leads to an intensive reduction in the area of wetlands, steppe ecosystems, natural

forests, an average of 20 thousand hectares per year, which occurs due to plowing, deforestation with subsequent

change of land use, drainage or flooding of territories, industrial, residential and country construction, and also

leads to land degradation. The nature reserve fund on the territory of modern Ukraine began to form long before

its independence, but only in 2000 began to actively increase the territory of protected lands. Insufficient attention

was paid to the European experience of land use of nature reserves. The urgent need for ecological networks

arose in the first half of the 1990s. The reason for this was the fragmentation of protected lands, which led to the

degradation of their territories. But the concept of isolated protected areas could not provide bioZlandscape and

historical and cultural diversity, so it was supplemented by such components as ecological corridors, which

connected ecological nuclei (territories and objects of nature reserves), which in turn leveled their closed island

effect. The idea of the European Ecological Network was first proposed by a team of Dutch researchers in 1993.

Today, it is a key determinant of the PanZEuropean Biodiversity Strategy. Among them is Ukraine, which takes

an active part in the formation of the National Ecological Network and the expansion of the area and territories

of nature reserves. The participating countries in the Maastricht conference presented their own programs for
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі гостро постала проблема не$

ефективності використання земель природно$заповід$
ного фонду України внаслідок антропогенного впливу
людини на природне середовище, яке призводить до
інтенсивного зменшення площі територій водно$болот$
них угідь, степових екосистем, природних лісів, в серед$
ньому на 20 тис. га/ рік, яке відбувається внаслідок ро$
зорювання земель, вирубування лісів з подальшою
зміною цільового призначення земель, осушення або
обводнення територій, промислового, житлового та
дачного будівництва, а також призводить до деградації
земель.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
За результатами даних обліку територій та об'єктів

природно$заповідного фонду, поданих органами вико$
навчої влади на місцевому рівні, що забезпечують реа$
лізацію державної політики у сфері охорони навколиш$
нього природного середовища, станом на 01.01.2020
природно$заповідний фонд України має в своєму складі
8512 території та об'єктів загальною площею 4,418 млн
га в межах території України (фактична площа 4,085 млн
га) та 402500,0 га в межах акваторії Чорного моря.
Відношення фактичної площі природно$заповідного
фонду до площі держави ("показник заповідності") ста$
новить 6,77%, що більш ніж у тричі менше в порівнянні з
європейськими країнами [2]. У випадку знищення
більшої частини території природно$заповідного фон$
ду, потенційні втрати вигод, які вони надають (екосис$
темні послуги) будуть становити орієнтовно 329,0 млрд
грн у рік [1].

Даній проблемі присвячено праці вчених, серед них:
О.В. Василюк [3], В.В. Горлачук [4], Ю. М. Грищенко [5],
І.І. Дуднікова [6], О. Левицький [7], та багато інших, які
узагальнили теоретичні засади розвитку земель природ$
но$заповідного фонду, дослідили структуру його тери$
торій, а також проаналізували нормативно$правове ре$
гулювання використання природно$заповідних тери$
торій, та оцінили сучасний стан земель природно$запо$
відного фонду.

Попри наявність значної кількості наукових праць,
недостатню увагу приділили європейському досвіду
землекористування природно$заповідного фонду. Ви$
рішення цих питань вимагає підвищеної уваги як з боку
держави, так і науки.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Досвід землекористування земель природно$запо$

відного фонду провідних країн Європи для України має
вагому цінність. Оскільки вони в повному обсязі реалі$
зували власні концепції програм для регулювання
природоохоронних територій. Тому принципово необ$

the creation of ecological networks, as well as participated in discussions on amendments and changes to the

programs of other participants. Such leading European countries included Spain, Germany, Belgium, Great Britain,

the Czech Republic, and others. The value of the study of the land use process in the framework of international

cooperation is that the leading European countries began to develop their ecoZnetworks much earlier than Ukraine,

and successfully implemented their concepts. During this time, they have identified the ideal legal aspects,

features of regulation, protection and use of these areas and facilities.

Ключові слова: території та об'єкти природно�заповідного фонду, екологічна мережа, землекористуван�
ня, пошкоджені землі.

Key wоrds: territories and objects of the nature reserve fund, ecological network, land use, damaged lands.

хідно зосередити увагу на правових аспекти, особливо$
стях регулювання, охорони та використання цих тери$
торій та об'єктів.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є узагальнення теоретичних засад зем$

лекористування територій та об'єктів природно$запов$
ідного фонду провідних країн Європи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Природно$заповідний фонд на території сучасної
України почав формуватися задовго до отримання нею
незалежності, але лише з 2000 року, відповідно до за$
гальнодержавної програми формування національної
екомережі України на період 2000—2015 рр, почав
активно збільшувати територію природоохоронних зе$
мель, та на 2015 рік займав площу 3803 тис. га (5,8% від
загальної площі України), хоча програмою передбача$
лося збільшення територій до 10,4% від загальної площі
країни [9]. Попри провал цієї програми, площа тери$
торій ПФЗ України з кожним роком збільшувалась в
середньому на 100 тис. га, та в 2020 році становить
4418 тис. га, що відповідає 6,77% від загальної площі Ук$
раїни. Динаміка росту площі територій та об'єктів при$
родно$заповідного фонду України показана на рисун$
ку 1. Відповідно до даних відображених на графіку, ди$
наміка росту площі територій та об'єктів природно$за$
повідного фонду в Україні має хоч і повільний, проте
стабільний характер.

Структура природно$заповідного фонду України
складається із двох типів об'єктів — це природні тери$
торії та об'єкти, а також штучно створені об'єкти. При$
родні території та об'єкти включають у себе природні
та біосферні заповідники, національні природні та ре$
гіональні ландшафтні парки, заказники, пам'ятки при$
роди та заповідні урочища, що становить 71,33% від за$
гальної площі територій природно$заповідного фонду
України.

Природно$заповідний фонд країн Європи маже на
98% зосереджений в спеціалізованих екологічних мере$
жах. Екологічна мережа — це природно$територіальна
система комплексного типу, функціональність якої по$
лягає в підвищені продуктивності та збережені ланд$
шафтного й біотичного різноманіття, обмежені госпо$
дарської діяльності, покращені стану навколишнього
середовища, а також у поєднанні територій та об'єктів
природно$заповідного фонду в єдину мережу. Тому до$
цільно досліджувати питання землекористування при$
родно$заповідного фонду країн Європи саме в аспекті
екологічних мереж.

Термінова потреба у формуванні екологічних мереж
виникла в першій половині дев'яностих років ХХ ст.
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Причиною цього стала фрагментація земель природо$
охоронного призначення, яка призводила до деградації
їх територій. Але концепція ізольованих охоронних те$
риторій не могла забезпечити біоландшафтне та істо$
рико$культурне різноманіття, тому вона була доповне$
на такими складовими, як екологічні коридори, які по$
в'язували між собою екологічні ядра (території та об$
'єкти природно$заповідного фонду), що в свою чергу
нівелювало їх замкнутий острівний ефект.

У країнах Європи в зв'язку з великою густиною на$
селення і високим рівнем промислового розвитку, транс$
портною мережею, освоєнням агросфери залишилось
дуже мало "природних територій", придатних для орга$
нізації заповідних об'єктів, які стануть каркасом еко$
мережі. На думку відомого американського вченого
Юджина Одума, для підтримання базового функціону$
вання екосистем і ландшафтів необхідно зберегти в при$
родному стані дві третини території, в той час як на те$
риторії Європи площа заповідних об'єктів становить
близько 20% [10].

Вперше ідею Європейської екомережі було запро$
поновано колективом голландських дослідників у 1993 р.
на конференції "Охорона природної спадщини Європи
через створення Загальноєвропейської екологічної ме$
режі" в Маастріхті. Сьогодні вона є головним визначаль$
ним елементом Всеєвропейської стратегії збереження
біорізноманіття, яку було схвалено Конференцією
міністрів охорони довкілля 55 європейських країн у
Софії в жовтні 1995 р. До їх числа входить і Україна,
яка бере активну участь у формуванні Національної
екологічної мережі та розширенні площі територій та
об'єктів природно$заповідного фонду.

Країни$учасники конференції в Маастріхті пред$
ставляли власні програми по створенню екологічних
мереж, а також приймали участь у дискусіях щодо вне$
сення поправок та змін до програм інших учасників. До
таких провідних країн Європи належали Іспанія, Німеч$
чина, Бельгія, Великобританія, Чехія тощо. Коротку ха$
рактеристику програм по створенню екологічних мереж
провідних країн Європи наведено в таблиці 1.

Розглянемо кожну країну більш детально. Одним з
провідних факторів залучення Іспанії до програми по
створенню екомережі було збереження територій від
опустелювання. Опустелювання — це складний процес,
зумовлений багатьма факторами, а саме [10]:

— напівпосушливий клімат на великих територіях,
сезонні посухи, екстремальна мінливість дощів і раптові
сильні дощі;

— бідні грунти з вираженою схильністю до різних
видів ерозії;

— нерівний рельєф, з крутими схилами і дуже різно$
манітними ландшафтами;

— втрати лісового покриву через пожежі та вируб$
ку;

— криза в традиційному сільському господарстві з
наступною відмовою від землі і погіршенням структури
грунтів і водозбереження;

— періодично нестійка експлуатація підземних вод$
них ресурсів, хімічне забруднення і засолення водонос$
них шарів грунту;

— концентрація економічної активності в прибереж$
них районах у результаті зростання міст, промислової
діяльності, туризму і зрошуваного землеробства, що
надає інтенсивний тиск на природні ресурси узбережжя.

Рис. 1. Динаміка росту площі територій та об'єктів природноMзаповідного фонду
в Україні за 2000—2020 рр. (у тис. га)

Джерело: адаптовано автором за даними статистичної звітності державної служби статистки України [8].

Таблиця 1. Екологічні мережі провідних країн Європи

Джерело: [10].

Загальна 
площа № 

з/п Країна Назва програми/пропозиції Дата 
створення в 

млн 
га 

у % від 
площі 
країни 

1 2 3 4 5 6 
1 Іспанія Природоохоронна екологічна мережа 1994 13,7 27 
2 Німеччина Мережа цінних середовищ існування 1995 11,8 33 
3 Бельгія Зелений каркас 1993 0,9 31 
4 Нідерланди Головна екологічна структура (каркас) 1995 0,7 17 
5 Велико-

британія 
Екологічна мережа (UKBiodiversity 
ActionPlan) 

1993 6,3 26 

6 Чехія Концепція територіальної системи 
екологічної стабільності (ТСЕС) 

з 1970-х 2,2 28 

7 Словаччина Концепція територіальної системи 
екологічної стабільності (ТСЕС) 

1992 1,0 21 

8 Польща Національна екологічна мережа 
«ECONET» 

1995 14,4 46 
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Поєднання антропогенних факторів і процесів, та$
ких як інтенсивне використання земель, посуха, різно$
го виду ерозії, лісові пожежі, надмірна експлуатація во$
доносних шарів грунту, породжує різні ландшафти або
сценарії, типові для опустелювання в Іспанії.

У результаті екомережа Іспанії, яка бере участь
у цій програмі з 1994 року вже має в своєму складі
1467 об'єктів спільноти (LIC), затверджені Європейсь$
кою комісією, та 644 зони особливої охорони (ZEPA),
які разом займають загальну площу більше 210 000 км2,
близько 27% території країни. Проведені заходи зі ство$
рення екомережі, в рамках вищезгаданої програми, доз$
волили Іспанії, шляхом віднесення територій до зон
особливої охорони, скоротити опустелювання тери$
торій на 37%, у порівнянні з 1994 р.

Наступна європейська країна яка розпочала фор$
мування екологічної мережі була Бельгія. Причинами
для цього виступили: високий рівень урбанізації, нера$
ціональне використання земель, які слід було віднести
до територій з особливою охороною, а також інтенсив$
на деградація грунтів. Основна частина сільської місце$
вості нині перетворилась у приміську зону. Цей процес
слабо контролювався в минулому і не враховувалась
генеральна схема планування території. Густа мережа
шляхів, каналів й інтенсивне сільське господарство вно$
сять значний вклад у фрагментацію й ізоляцію природ$
них територій.

Процес деградації тісно пов'язаний з діяльністю
людей, а саме сільським господарством: водна, вітрова
ерозія та обробіток грунту, ущільнення, зниження
вмісту органічного вуглецю та біорізноманіття грунтів,
засолення та забруднення грунтів (важкими металами
та пестицидами, або надлишок нітратів та фосфатів). Ці
процеси свідчать про необхідність захисту, підтриман$
ня та поліпшення якості грунту. Тяжкість деградації
грунту залежить від характеристик грунту та факторів,
що формують грунт, як$от: клімат, землекористування
та управління грунтом.

Бельгія знайшла вихід з цієї ситуації шляхом реалі$
зації плану "Зелений каркас", основна мета якого була
створити екологічну мережу, яка включає чотири при$
родоохоронні категорії (заповідні ядра, території при$
родного розвитку, екологічні коридори та буферні
зони). На сьогодні екомережа Бельгії займає площу
близько 950 000 га, що відповідає 31% від загальної
площі країни.

У свою чергу екомережа Нідерландів складається з
основних природних типів та екокоридорів. Формуван$
ня екомережі планується здійснити протягом 30 років,
починаючи з 1995 року. Збалансований розвиток мережі
підтримується державною політикою, спрямованою на
усунення або мінімізацію негативних зовнішніх впливів
на ключові території. В результаті екомережа Нідер$
ландів буде займати 700 тис. га — 17% території, з них
130 тис. га — природні екосистеми, а решта — напівпри$
родні або багатофункціональні. Уряд Нідерландів уже
схвалив контури національної екомережі, визначивши
цільові природні типи (target nature types). Зонування і
визначення територій мережі включено до регіональних
планів і схвалено в провінціях, а деталі екомережі вклю$
чені до місцевих планів використання земель. Екомере$
жа Нідерландів складається з [10]:

— природних резерватів і лісів;
— територій, що увійшли до Акту збереження при$

роди Королівства Нідерландів;
— територій ландшафтної спадщини;
— національних парків, річкових долин, інших ве$

ликих водних об'єктів та прибережних зон Північного
моря.

Доцільно відмітити, що Нідерландська концепція
екомережі схиляється до поділу різноманітних форм
землекористування. В малозаселених районах можуть
використовуватись ефективніші природоохоронні захо$
ди, ніж у районах з високою густиною населення. Зас$

тосування концепції вже дало перші результати в цій
сфері — впроваджуються в дію перші проєкти віднов$
лення середовищ існування. Найбільш чітке впровад$
ження екомережі відбувається за рахунок екологічних
коридорів розгалужених річкових долин, гирл річок, які
об'єднують ізольовані біотопи.

У Німеччині планування екомережі прийнято на по$
літичному рівні. На сьогодні вже розроблено схему еко$
мережі на основі Програми "Планування мережі цінних
середовищ існування" (Habital Network Planning), яка
одержала підтримку при інтеграції її в інші плани, зок$
рема як$от: локальні плани зі збереження ландшафтів,
плани лісового господарства і сільськогосподарського
розвитку. В Німеччині останнє є сектором, який
найбільш негативно впливає на зникнення різновидів.
Наслідки інтенсивного ведення сільського господарства
було ідентифіковано як джерело небезпеки для дегра$
дованих земель, та земель нераціонального використан$
ня, а також видів, які знаходяться на межі зникнення,
що складає 72% різновидів Червоної Книги. Такий прак$
тичний підхід являє собою координацію всього плану$
вання, що відноситься до охорони природи на держав$
ному рівні. Така методологія розглядається як основа
прийняття рішень у справі збереження та відновлення
цілісності природних ландшафтів [11].

Великобританія заснувала план зі збереження лан$
дшафтів та біорізноманіття (UK Biodiversity Action Plan)
представлений на Маастрихтській конференції з охо$
рони природи в 1993 році. Цей план передбачає ство$
рення близько 500 000 гектарів територій з особливою
охороною та приведення 75% існуючих охоронних те$
риторій в "благополучний стан".

Ефективну роботу цього проєкту забезпечують
4 кроки, а саме [11]:

— стійкість мережі буде періодично оцінюватись;
— буде визначено можливі заходи щодо поліпшен$

ня цієї стійкості, наприклад, інтенсивне управління кон$
кретними ділянками територій або прийняття агроеко$
логічних схем;

— ефективність цих дій буде оцінено з точки зору
прогнозованих результатів та відбуватиметься коригу$
вання за для підвищення ефективності;

— буде реалізовано найбільш економічно$ефективні
дії та їх ефективність буде контролюватися.

План зі збереження ландшафтів та біорізноманіття
також передбачає відновлення потенційно важливих
територій. Цей план потребує схвалення не тільки при$
родоохоронних органів, але й державних установ: зем$
ле$ та лісокористувачів. Англійська стратегія має деяку
іншу теоретичну базу, ніж інші європейські країни, про$
те в її основу покладено, як і загалом в Європі, створен$
ня мережі природоохоронних територій, сполучених
коридорами.

Концепцію територіальної системи екологічної ста$
більності (ТСЕС) було створено вже в 1970$х і 1980$х
роках, у Чехії, як одна з найперших концепцій еколо$
гічної мережі в світі. Вона була інкорпорована в Акт
Чеської Національної Ради №114/1992, який і забезпе$
чив їй законодавчу основу. Ця концепція поєднує в собі
природничо$науковий підхід (біорізноманіття, репре$
зентативність, просторові параметри), покращена на ре$
гіональному рівні за рахунок використання біогеогра$
фічного поділу Чеської Республіки, хоча і з деякими
прикладними проблемами, зі створенням культурних,
економічно використовуваних ландшафтів, тобто підхід
до планування землекористуванням.

Поступово ТСЕС вдалося закріпитися в плануванні
землекористування та комплексної консолідації земель.
Скелет ТСЕС складається з сегментів (композиційних
частин), спеціально розподілених на основі функціо$
нальних і просторових критеріїв, так що система сприяє
збереженню біорізноманіття та збереження природних
процесів та ландшафтів, позитивно впливає на еконо$
мічно та населені райони і підтримує багатогранне ви$
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користання ландшафту. У Чехії на сучасному етапі було
виявлено близько 50 000 біоцентрів і 85 000 біокоридорів
надрегіонального (національного), регіонального та
місцевого значення на загальній площі 21 525 км2 (з яких
трансрегіональні — 12 612 км2, обласні — 5 867 км2 і
місцеві — 3 046 км2 ) [12].

ТСЕС є одним з найсильніших правових інструментів
для захисту природи і ландшафту. Це дозволяє створю$
вати і підтримувати мережу природних або неприрод$
них екосистем в трьох відповідних масштабах. Однак
слід зазначити, що цей потенціал, який додатково
підтримується зобов'язанням органів просторового пла$
нування включає ТСЕС в якості необхідної основи в
документацію планування землекористуванням. Хоча
він майже на 100% розмежований, він все ще значною
мірою не реалізований. Причиною є майнові відносини,
невелика мотивація фермерів і муніципалітетів до бажа$
ного управління, а також недоліки в методологічному
управлінні природоохоронних органів та органів тери$
торіального планування.

ТСЕС залишається основою екологічної мережі в
Чехії. У добре збережених районах з хорошими рамка$
ми екологічної стабільності, це основний інструмент для
диференціації інтенсивності територіальної захисту і
догляду. У районах, де каркас екологічної стабільності
практично відсутній, він є єдиним інструментом для
створення ефективного взаємозв'язку сегментів з близь$
кими до природи екосистемами. ТСЕС завершує тери$
торіальну охорону природи в Чехії як реальна еколо$
гічна мережа [12].

Національна екологічна мережа Польщі —
"ECONET" була розроблена в 1995 році. Ініціативу зі
створення європейської екологічної мережі "ECONET"
(European Ecological Network) було представлено на
конференції в Маастрихті (грудень 1993 р.).

Національна екологічна мережа "ECONET" — це
велика просторова система вузлових зон, які найкраще
збереглися з точки зору природи і репрезентативності
для різних природних регіонів країни, з'єднаних між
собою екологічними коридорами, які забезпечують без$
перервність природних зв'язків всередині цієї системи.

Мережу "ECONET" було розроблено на основі оцін$
ки природи країни і оцінки поширення зникаючих видів
і екосистем. Мережа складається з безперервної систе$
ми зі структурою, що визначається вузловими зонами
та екологічними коридорами міжнародного та націо$
нального рівня. Мережа складається з 78 вузлових зон
— 46 міжнародних і 32 національних, що складають 31%
території країни, і 110 екологічних коридорів —
38 міжнародних і 72 національних, які займають 15% те$
риторії країни. Загальна площа, що охоплюється мере$
жею "ECONET", становить 46% від усієї території
Польщі [13].

Національну територіальну систему екостабільності
Словаччини було затверджено урядом у 1992 р. Вона
складається з двох рівнів (регіонального і місцевого),
націлена на збалансований розвиток держави і є склад$
ною просторовою структурою пов'язаних природних і
напівприродних екосистем та їх компонентів. Законо$
давство Словаччини в галузі охорони природи та охо$
рони ландшафту, головним чином, будується на системі
охоронних територій. Однак існує принципова від$
мінність між системою та мережею.

Система охоронних територій (особливих природо$
охоронних територій та ландшафтів Словаччини) ви$
значає законом шляхи, можливості та обмеження у
використанні території (за категоріями територій) на ос$
нові її вартості. Ці обмеження задаються відповідним
ступенем захисту (1—5). Прикладом може служити си$
стема національних парків Словаччини, які розташовані
у північно$центральній частині Словаччини [14].

Натомість, принцип екологічної мережі полягає в
тому, щоб охопити всю територію країни. Її вузли (біо$
центри) часто на місцевому рівні не мають відношення

до законодавчого забезпечення охорони природи та
ландшафтного догляду, але вони є значущими елемен$
тами для екологічної мережі. Прикладом може служи$
ти постійне пасовище посеред інтенсивно використову$
ваного сільськогосподарського ландшафту і може в цьо$
му випадку виступати як місцевий біоцентр. Подібним
чином, біокоридор є групою екосистем, які з'єднують
біоцентри. Як правило, це водні та наземні екосистеми.

ВИСНОВКИ
Цінність дослідження процесу розвитку земель при$

родно$заповідного фонду в рамках міжнародної
співпраці, полягає в тому, що провідні країни Європи
почали розбудову своїх екомереж набагато раніше ніж
Україна, та успішно втілили національні концепції при$
родо збереження в реальність. За цей проміжок часу
вони виділили ідеальні правові аспекти, особливості ре$
гулювання, охорони та використання цих природно$за$
повідних територій та об'єктів.

Україна як європейська держава, на вимогу реко$
мендацій Всеєвропейської стратегії збереження біоло$
гічного та ландшафтного різноманіття сприяє подаль$
шим змінам на законодавчому рівні та у практичні діяль$
ності питанням формування Всеєвропейської екологіч$
ної мережі, як єдиної просторової системи територій
країн Європи з природним або частково зміненим ста$
ном ландшафту. Наша держава перейняти та активно
застосовує досвід країн Європи на засадах формування
та розвитку власної екомережі та земель природно$за$
повідного фонду, які підлягають особливій охороні,
утворюють єдину територіальну систему і включають
курортні та лікувально$оздоровчі, рекреаційні, водоза$
хисні, полезахисні та інші типи територій та об'єктів.
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У зв'язку з глобальними змінами клімату та підвищенням вартості традиційних енергоресурсів усі

країни світу активно займаються розвитком альтернативної енергетики. НормативноZправове регулюZ

вання виробництва та використання біопалива визначає є визначальним на шляху до розвитку ринку

альтернативної енергетики у світі загалом та в Україні зокрема. У статті здійснено огляд міжнародних

заходів та документів, пов'язаних з боротьбою зі змінами клімату, зменшенням викидів вуглекислого

газу та стабілізації рівня підвищення середньої температури у світі. Значну увагу присвячено механізZ

мам зниження викидів парникових газів. Проведено детальний аналіз інструментів стимулювання розZ

витку та використання поновлюваних джерел енергії країнами ЄС. Здійснено детальний аналіз нормаZ

тивноZправового забезпечення галузі альтернативної енергетики в Україні, зокрема: визначено основні

принципи державної політики у сфері альтернативних видів палива відповідно до Закону України "Про

альтернативні види палива"; проаналізовано зобов'язання України відповідно до вимог ратифікації КіотсьZ

кого протоколу; визначено напрямки реалізації проєктів згідно з міжнародною торгівлею квотами КіотсьZ

кого протоколу в Україні. Надано детальну оцінку енергоємності ВВП України. Проаналізовано основні

напрями концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року. ВизначеZ

но етапи "Нової енергетичної стратегії України до 2035 року: Безпека, енергоефективність, конкурентоZ

спроможність" у сфері енергозбереження та відновлюваної енергетики. Запропоновано заходи щодо стиZ

мулювання ринку біопалива в Україні

Climate change prevention has become a top priority for the international community. For decades, developed

countries have been combining the efforts of the state and the private sector, creating additional mechanisms

and tools to reduce greenhouse gas emissions. The basis of normative legal regulation of production and

consumption of biofuels is formed by international and adopted by individual states normative and legislative

acts regulating the behavior of economic agents — producers of raw materials, biofuels and consumers. In

connection with global climate change and the increase in the cost of traditional energy resources, all countries

of the world are actively engaged in the development of alternative energy. The legal regulation of the production

and use of biofuels is decisive on the way to the development of the alternative energy market in the world in

general, and in Ukraine in particular. An overview of international events and documents related to the fight

against climate change, the reduction of carbon dioxide emissions and the stabilization of the level of increase in

the average temperature in the world are analyzed in the article. Considerable attention is devoted to mechanisms

for reducing greenhouse gas emissions. A detailed analysis of the instruments for stimulating the development

and use of renewable energy sources by the EU countries has been carried out. A detailed analysis of the regulatory

framework of the alternative energy industry in Ukraine was carried out, in particular: the main principles of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попередження зміни клімату зайняло першочерго$

ве місце серед найважливіших завдань міжнародної
спільноти. Розвинені країни вже протягом десятиліть
поєднують зусилля держави та приватного сектора,
створюючи додаткові механізми та інструменти для ско$
рочення викидів парникових газів.

Основу нормативно$правового регулювання вироб$
ництва та споживання біопалива становлять міжнародні
та прийняті окремими державами нормативні та зако$
нодавчі акти, які регламентують поведінку економічних
агентів — виробників сировини, біопалива та спожи$
вачів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню питання оcобливостей нормативно$

правового регулювання сектору альтернативної енер$
гетики присвячено праці як вітчизняних, так і зарубіж$
них вчених. Зокрема, дослідженню законодавчої бази у
сфері біоенергетики присвячені праці таких науковців:
Калетнік Г.М. [2—4], Ходаківська О.В., Шпикуляк О.Г.,
Токарчук Д.М. [6], Гелетуха Г.Г., Кириленко І.В. та ін.
Проте подальшого дослідження потребує порівняння
законодавчих ініціатив ЄС та України, а також питання
удосконалення нормативно$правового регулювання га$
лузі біоенергетики Україні, враховуючи світовий досвід.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є аналіз особливостей нормативно$

правового регулювання виробництва біопалива в Ук$
раїні на основі світового досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Визнаючи, що зміни клімату і його несприятливі на$
слідки є предметом загальної заклопотаності людства і
будучи стурбовані тим, що в результаті людської діяль$
ності відбулося істотне збільшення концентрації пар$
никових газів в атмосфері, 9 травня у Ріо$де$Жанейро
на "Саміті Землі" було прийнято Рамкову конвенцію
ООН про зміни клімату. Кінцева мета цієї Конвенції та
усіх пов'язаних з нею правових документів, полягала в
тому, щоб домогтися стабілізації концентрацій парни$
кових газів в атмосфері на такому рівні, який не допус$
кав би небезпечного антропогенного впливу на кліма$
тичну систему. Такий рівень має бути досягнутий у стро$
ки, достатні для природної адаптації екосистем до зміни
клімату, що дозволяють не ставити під загрозу вироб$
ництво продовольства і забезпечить подальший еконо$
мічний розвиток на стійкій основі.

З 3 по 14 червня 1992 року у Ріо$де$Жанейро прой$
шла Конференція Організації Об'єднаних Націй з на$
вколишнього середовища і розвитку. Дана конференція
пройшла у підтвердження Декларації Конференції
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Організації Об'єднаних Націй з проблем навколишнього
середовища, прийнятої в Стокгольмі 16 червня 1972 року
і прагнучи розвинути її. З урахуванням прогнозів впли$
ву людства на глобальні кліматичні процеси, учені змог$
ли переконати уряди 186$ти країн, що брали участь у
Конгресі в Ріо$де$Жанейро у 1992 р., у необхідності
вжити термінові спільні заходи щодо встановлення но$
вого, справедливого глобального партнерства шляхом
створення нових рівнів співробітництва між держава$
ми, ключовими секторами суспільства і людьми, доклав$
ши певних зусиль для укладення міжнародних угод, що
забезпечують повагу інтересів всіх і захист цілісності
глобальної системи навколишнього середовища і роз$
витку, визнаючи комплексний і взаємозалежний харак$
тер Землі [11].

 Висновки цієї конференції базувались на ряді прин$
ципів, що включали глибоке взаєморозуміння необхід$
ності впровадження скоординованих внутрішніх, так
міждержавних заходів для зниження антропогенного
впливу на атмосферу.

Кіотський протокол до Рамкової конвенції ООН про
зміни клімату (РКЗК ООН) був прийнятий 11 грудня
1997 р. і поступово ратифікований 199 державами світу.
Кіотський протокол є продовженням положень Рамко$
вої конвенції ООН про зміни клімату, що зобов'язував
індустріально розвинені країни обмежувати і скорочу$
вати викиди парникових газів відповідно до узгоджених
національних зобов'язань. Ухвалення Протоколу було
обгрунтовано тим, що в самій Конвенції містяться лише
заклики до цих держав проводити політику і вживати
заходів щодо запобігання зміни клімату, а також регу$
лярно звітувати про їх виконання. Основними принци$
пами Кіотського протоколу стали економічна та енер$
гетична ефективність, екологічна цілісність і сприяння
стійкому розвитку.

Країни, що взяли на себе зобов'язання на зниження
викидів парникових газів, повинні були досягнути їх шля$
хом впровадження заходів у своїх країнах (рис. 1). Додат$
ково вони можуть виконувати проєкти в інших країнах,
зараховуючи зниження викидів парникових газів собі.
Парникові гази носять глобальний негативний характер,
тому немає значення, де саме відбулися зниження.

У грудні 2012 р. — завершальному році дії Кіотсь$
кого протоколу — Сторони РКЗК ООН погодились з
необхідністю прийняття у 2015 р. глобальної угоди про
зміну клімату на період до 2020 р., розширенням її сфе$
ри дії через прийняття зобов'язань щодо протидії зміні
клімату максимальною кількістю країн. Водночас було
прийнято Дохійську поправку, основними положення$
ми якої подовжувався термін дії Кіотського протоколу
на другий період зобов'язань (2013—2020 рр.).

Секретаріатом Рамкової Конвенції ООН про зміну
клімату офіційно у 2015 р. представлено доповідь (РКЗК
ООН, United Nations Framework Convention on Climate
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Change, UNFCCC) щодо підсумків першого періоду дії
Кіотського протоколу.

Ряд країн, що підписали договір, виконали та навіть
перевиконали свої зобов'язання. Наприклад, країни
Євросоюзу домоглися скорочення викидів за період
2008—2012 рр.

У результаті зусиль країн, що виконали або навіть
тих, які перевиконали перевиконали свої зобов'язання
за Кіотським протоколом (15 країн ЄС, Росія, Україна
тощо), виявилося недостатньо для досягнення заявле$
них в Угоді цілей. У результаті загальносвітові викиди
за цей період зросли майже в 1,5 рази. Слід зазначити
що реалізація цілей, визначених Кіотським протоколом,
за експертною оцінкою, була з самого початку малой$
мовірною через ухилення від участі в реалізації прото$
колу двох найбільших за обсягами викидів ПГ у світі
країн — Китаю та США. За даними ЮНЕП (Програма
ООН з навколишнього середовища, UNEP, United
Nations Environment Programme), оприлюдненими у до$
повіді "Emission Gap Report", напередодні 22 Конфе$
ренції Сторін Рамкової конвенції ООН зі Зміни клімату
(СОР22), обсяги світових викидів парникових газів
продовжують зростати і на кінець 2015 р. перевищили
36 млрд т СО

2
$екв.

За оцінкою експертів ЮНЕП, для
недопущення підвищення температу$
ри на планеті до рівня нижче ніж на
2 градуси Цельсія до 2030 р. загальні
світові викиди мають бути не вищі
41,8 млрд т СО

2
 екв.

На 21$ій Конференції Сторін
РКЗК ООН (COP21) у грудні 2015 р. у
Парижі за участю 196 країн світу було
прийнято нову глобальну угоду з про$
тидії зміні клімату на 2021—2030 рр.
— Паризьку угоду, що набере чин$
ності по завершенню дії Кіотського
Протоколу. Ця Угода пропонує уря$
дам усіх країн докладати максималь$
них зусиль щодо утримання приросту
глобальної середньої температури
"набагато нижче 2°С понад доіндуст$
ріальних рівнів" і докладанні зусиль
для обмеження зростання температу$
ри до рівня 1,5°С. Таке завдання у свою
чергу знаменує амбіційні зобов'язан$
ня ряду країн світу (Євросоюзу, Ки$
таю та ін.) щодо скорочення викидів
парникових газів. Враховуючи зобо$
в'язання країн світу на період до 2030
р., їх не можливо буде досягнути без
відповідних національних планів дій,
де приватний сектор займає значну ча$
стку, тому приватні компанії будуть
змушені приєднатись до загальних зу$
силь із скорочення викидів ПГ.

Паризька угода це — новий все$
охоплюючий договір, за яким розви$
нуті країни та країни, які розвивають$
ся, впроваджуватимуть заходи, спря$
мовані на боротьбу зі зміною клімату.
Паризька угода закладає спільний
курс до глобальної декарбонізації
економіки до кінця століття (рис. 2).

Згідно з положеннями Паризької
угоди кожна країна самостійно повин$
на визначити свою національну по$
літику та відповідні завдання в цій
сфері. Угода надає комісії міжнарод$
них експертів право перевіряти інфор$
мацію, надану країнами про їхні до$
сягнення щодо скорочення викидів
СО

2
.
Статтею 14 Паризької угоди пе$

редбачено періодичне підведення підсумків для оцінки
колективного прогресу у досягненні мети та довгост$
рокових цілей угоди, що слугуватиме інформаційним
підгрунтям для Сторін при оновленні та посиленні виз$
начених на національному рівні внесків країн відповід$
но до положень Паризької угоди. Перше глобальне
підведення підсумків має відбутися у 2023 р., далі —
кожні п'ять років.

Найбільш активно і послідовно поєднується енер$
гетична та екологічна політика та механізми її реалізації
в Європейському Союзі, де реалізується комплексний
підхід до формування нормативно$правової бази в га$
лузі енергетичної ефективності, розвитку й впровад$
ження поновлюваних джерел енергії та національних
зобов'язань з природоохоронної діяльності.

При прийнятті рішень у сфері енергоефективності
та скорочення викидів парникових газів нині країни ЄС
керуються Енергетичною стратегією до 2030 року (The
2030 energy strategy, 2014), Стратегією Енергетичної
безпеки (Energy security strategy, 2014) та Паризькою
угодою 2015 року. Енергетична стратегія до 2030 року
має п'ять взаємопов'язаних положень, спрямованих на
підвищення рівня енергетичної безпеки, сталого розвит$
ку та конкурентоспроможності, викладених у "Пакеті

Рис. 1. Механізми зниження викидів парникових газів

Джерело: сформовано за даними [8].

1  “Механізми 
чистого розвитку” 

Зниження викидів парникових газів безпосередньо у 
країні 

2 
“Спільне 

впровадження” 

Заходи щодо зниження викидів парникових газів 
виконуються в інших країнах, що також взяли 
зобов’язання на зниження викидів за Кіотським 
протоколом (країни/підприємства, що приймають 
проєкти отримують часткове фінансування за рахунок 
продажу знижень викидів, а країни/підприємства, що 
купляють мають економічну вигоду, бо на досягнення ще 
більшої енергоефективності на їх підприємствах потрібно 
докласти більших фінансових затрат) 

3 
“Торгівля 
квотами” 

Якщо країна перевиконала свої зобов’язання за 
Кіотським протоколом і досягла більшого зниження 
викидів, то вона може продати їх іншій країні. В 
реальності, країни що мають квоти (найбільше у Росії, 
України, Білорусі, Польщі, Румунії) досягли їх не за 
рахунок цілеспрямованої політики урядів, а за рахунок 
спаду та реструктуризації економіки після 1990 року. У 
випадку, якщо інвестиції в зазначені терміни використані 
не в повному обсязі, то гроші потрібно повернути країні-
покупцеві квот 

Рис. 2. Основні заходи, передбачені Паризькою угодою

Джерело: сформовано за даними [5].

Паризька угода 

Установлює довгострокову мету щодо досягнення балансу між 
антропогенними викидами та природними поглиначами парникових газів 

Зобов’язує країни прийняти національні плани щодо зниження викидів 
ПГ в атмосферу та переглядати їх у сторону посилення кожні п'ять років 

Установлює єдину та прозору систему для всіх країн щодо моніторингу, 
звітності та перевірки заходів із боротьби та адаптації до зміни клімату 

Пропонує урядам усіх країн докладати максимальних зусиль щодо 
утримання приросту глобальної середньої температури “набагато нижче 
2°С понад доіндустріальних рівнів” і максимально сприяти обмеженню 

зростання температури до рівня 1,5°С



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 1/202186

Енергетичного союзу": енергетична
безпека, солідарність і довіра; повністю
інтегрований європейський енергетич$
ний ринок; підвищення до 27% ефек$
тивності використання енергії та ско$
рочення обсягу енергоспоживання.

Сьогодні діяльність ЄС базується
на аналізі національних планів дій та
політичному контролі за їх реаліза$
цією. Зокрема Паризька угода зобов'$
язує країни кожні 5 років переглядати
визначені на національному рівні вне$
ски щодо зниження викидів парнико$
вих газів з пошуком можливості підви$
щення прийнятих зобов'язань. Уза$
гальнення інструментів, доступних для
використання на національному рівні
країн ЄС наведено на рисунку 3.

Спеціалістами Єврокомісії підра$
ховано, що виконання вимог відповід$
них директив і регламентів, реалізація
запланованих заходів по енергоефек$
тивності та декарбонізації економіки
сприятиме щорічній економії енергії в
обсязі 600 ТВт і скороченню 135 млн т
викидів СО

2
 до 2030 р.

Огляд енергетичної політики ЄС
дає змогу зробити висновок, що для країн ЄС одним з
найважливіших питань енергетичної політики зали$
шається: диверсифікація джерел енергоресурсів, їх ста$
більне та надійне постачання; підвищення прозорості
енергетичного ринку через посилення конкуренції се$
ред постачальників енергоносіїв; подальший розвиток
використання поновлюваних джерел енергії та підви$
щення рівня декарбонізації енергетики.

Основні положення Паризької угоди встановлюють
чіткий курс на декарбонізацію економіки до кінця сто$
ліття. З введенням у дію Паризької угоди країни$члени
ЄС розпочали процес підготовки низьковуглецевої
стратегії розвитку, яка повинна мати довгостроковий
характер (2050 рік), бути інтегрованою в усі сектори
економіки, стимулювати розвиток низьковуглецевих
технологій та запобігати підвищенню середньорічної
температури більше як на 1,5—20 оС.

Однією з основних складових залучення економіч$
ної системи України до економічного простору Євро$
пейського Союзу (ЄС) є досягнення певного рівня узго$
дженості законодавства нашої країни з європейськими
правовими нормами.

Законом України від 29.10.1996 р. №435/96$вр ра$
тифіковано Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату
(1992 р.). Конвенцією створено глобальний механізм
співробітництва, включаючи систему моніторингу та
звітування про національні викиди парникових газів
(ПГ). Україна є стороною Додатку І Конвенції і щоріч$
но має подавати кадастр викидів ПГ.

Адаптація законодавства України до законодавства
ЄС є міжнародним зобов'язанням, передбаченим Угодою
про партнерство і співробітництво між Україною та Євро$
пейським Співтовариством від 14 червня 1994 року, за
якою Україна зобов'язується наближувати чинне націо$
нальне законодавство до законодавства Співтовариства
у пріоритетних сферах.

У 2000 р. в Україні було прийнято перший основний
документ, регулював виробництво та використання
альтернативних видів палива — Закон України "Про
альтернативні види палива" № 1391$XIV (від 14 січня
2000 р.). Цим Законом (ст. 2) було визначено основні
принципи державної політики у сфері альтернативних
видів палива (рис. 4).

Також Законом України "Про альтернативні види
палива" було передбачено поетапне збільшення нор$
мативно визначеної частки виробництва і використан$
ня біопалива та сумішевого палива моторного. Вміст біо$

етанолу в бензинах моторних, що вироблялися та/або
реалізовувалися на території України мав становити: у
2013 р. рекомендований вміст не менш як 5%; у 2014—
2015 рр. — обов'язковий вміст не менш як 5%; з 2016 р. —
обов'язковий вміст не менш як 7%. Однак у лютому
2015 року Верховна Рада скасувала вимогу щодо обо$
в'язкового додавання біоетанолу. На той момент ринок
був не готовий до виконання цієї вимоги, оскільки на$
явні виробничі потужності не могли забезпечити не$
обхідні обсяги виробництва біоетанолу. Водночас зако$
нодавчо не було передбачено відповідальності за недо$
тримання обов'язкового вмісту біопалива у складі па$
лива.

Відповідно до Закону України "Про загальнодер$
жавну програму адаптації законодавства України до за$
конодавства Європейського Союзу" № 1629$IV від 18
березня 2004 року адаптація енергетичного законодав$
ства визначена пріоритетною сферою.

Україна ратифікувала Кіотський протокол Законом
№ 1430$IV від 04.02.2004 р.оку із зобов'язанням не пе$
ревищити до 2012 року обсягу викидів, що мала в 1990 р.

18 серпня 2005 р. Кабінетом Міністрів України було
затверджено Національний план заходів з реалізації
положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції
Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату, що пе$
редбачав ряд конкретних завдань на шляху до виконан$
ня умов Кіотського протоколу та можливості реалізації
квот на викиди CO

2
. Основні заходи, що взяла на себе

Україна разом із ратифікацією Кіотського протоколу
наведено на рисунку 5.

Додатком В до Кіотського протоколу Конвенції
ООН про зміну клімату було визначені кількісні зобо$
в'язання ряду розвинених країн та країн, що розвива$
ються, щодо скорочення викидів у відсотках за обсягом
скорочення викидів ПГ до рівня 1990 р., у тому числі для
України в обсязі 100%. Україною за обсягом скорочен$
ня викидів ПГ за період 1990—2012 рр., за даними
EDGAR зроблено вагомий внесок у скорочення світо$
вих викидів парникових газів понад 60% від рівня 1990 р.,
що є одним з найбільших показників серед ряду країн
світу. Водночас скорочення викидів в значній мірі обу$
мовлено зниженням економічної діяльності.

Згідно з положеннями Кіотського протоколу Украї$
на мала можливість використовувати два типи квот.
Перший надавав умовні тонни від загального зменшен$
ня викидів в атмосферу. Другий тип квот застосовував$
ся до підприємств, які працювали із використанням

Рис. 3. Інструменти стимулювання розвитку та використання поновлюваних
джерел енергії країнами ЄС

Джерело: сформовано за даними опрацьованої літератури [3; 4].

Інструменти стимулювання 

Тарифи ринкової, або підвищеної вартості за рахунок оподаткування 
традиційних енергоресурсів (природний газ, нафтопродукти, вугілля) 

1. 

Спеціальні тарифи на виробництво електроенергії з поновлюваних джерел 
енергії – “зелені” тарифи

2. 

Субсидування кінцевому споживачу (не виробнику) від 20% до 40% 
загальної вартості закупівлі енергоощадного обладнання для виробництва, 
передачі та споживання електроенергії з ПДЕ 

3. 

 Ефективні чинні державні програми з розвитку ПДЕ 4. 

Стимулювання малого та середнього бізнесу до використання послуг енергоаудиту з 
одночасним впровадженням обов’язкового періодичного проведення 

5. 

Заохочення виведення з експлуатації неефективного застарілого обладнання 
електростанцій у поєднанні з введенням потужностей ПДЕ 6. 
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новітніх технологій і при цьому зменшували кількість
викидів. Такі підприємства мали право самостійно роз$
поряджатися коштами, отриманими від зменшення
шкідливих викидів.

Для використання коштів, отриманих Україною у
рамках міжнародної торгівлі квотами створена схема зе$
лених інвестицій, а координуючим органом визначено
Державне агентство екологічних інвестицій. Законодав$
ча база міжнародної торгівлі квотами встановлюється
низкою постанов Кабінету Міністрів України, а основні
положення схеми зелених інвестицій визначено визна$

чаються постановою КМУ № 221 від
22.02.2008 р. зі змінами.

З 2009 до 2012 року уряд України
здійснив продаж 47 млн одиниць вста$
новленої кількості. Ціна продажу ста$
новила близько 10 євро за одиницю пе$
реданих квот на викиди парникових
газів, таким чином загальна сума отри$
маних Україною коштів за механізмом
торгівлі квотами Кіотського протоко$
лу складає близько 470 млн євро.

Напрями реалізації проєктів згідно
з міжнародною торгівлею квотами
Кіотського протоколу в Україні були
затверджені країнами$покупцями у
відповідних Інструкціях впровадження
схеми зелених інвестицій. Категорії
діяльності, що було обрано для фінан$
сування наведено на рисунку 6. Також
до 5% ресурсів відводиться на "м'яке
озеленення", тобто інституційний роз$
виток для впровадження екологічної
діяльності.

У вересні 2010 року був підписаний
Протокол про приєднання України до
Договору про заснування Енергетич$
ного співтовариства, який у подальшо$
му ратифікований Законом України
від 15 грудня 2010 р. "Про ратифікацію
Протоколу про приєднання України до
Договору про заснування Енергетич$
ного Співтовариства". Згідно із за$
значеним Законом з 1 лютого 2011 р.
Україна стала повноправним членом
Енергетичного Співтовариства.

Участь в Енергетичному Співтоваристві дає Ук$
раїні можливості для запровадження на внутрішньо$
му ринку більшої конкуренції, європейських техніч$
них стандартів і прозорих правил регулювання, кра$
щого інвестиційного клімату. Це також означає глиб$
шу інтеграцію українського енергетичного сектору до
ринків країн$членів ЄС, посилення власної енергетич$
ної безпеки. Перевагою членства в цій організації є
також додаткові можливості для країн$членів у за$
лученні міжнародних кредитів та технічної допомо$
ги.

Згідно з Дохійською поправкою,
яку прийнято 09.12.2012 р. до Кіотсь$
кого протоколу, Україні дозволено у
другому періоді зобов'язань Кіотсько$
го протоколу на 2013 — 2020 рр. не пе$
ревищувати 76% викидів ПГ від рівня
1990 р. до 2020 р. Від імені Уряду Ук$
раїни у 2009 р. було заявлено, що краї$
на не перевищуватиме 50% викидів ПГ
у 2050 р. від рівня 1990 р.

Україною 22.04.2016 р. підписано
Паризьку угоду (COP21) та ратифіко$
вано Законом України № 1469$VIII від
14.07.2016 "Про ратифікацію Паризь$
кої угоди щодо боротьби зі зміною
клімату".

Відповідно до положень Паризької
угоди кожна сторона самостійно виз$
начає на національному рівні та подає
в Секретаріат РКЗК ООН індивідуаль$
ний набір цілей — Очікуваних націо$
нально визначених внесків (ОНВВ) у
сфері протидії зміні клімату, фіксую$
чи їх в якості своїх міжнародних зобо$
в'язань.

Зобов'язаннями України визначено
цільове завдання — у 2030 р. не пере$
вищувати 60% від рівня викидів парни$

Рис. 4. Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів
палива відповідно до Закону України "Про альтернативні види палива"

Основні принципи державної політики у сфері альтернативних видів 
палива 

Сприяння розробці та раціональному використанню нетрадиційних 
джерел і видів енергетичної сировини для виробництва (видобутку) 
альтернативних видів палива з метою економії паливно-енергетичних 
ресурсів та зменшення залежності України від їх імпорту

1. 

Зменшення негативного впливу на стан довкілля за рахунок 
використання як сировини для виробництва альтернативних видів палива 
відходів різного роду діяльності, додержання екологічної безпеки 
виробництва (видобутку), транспортування, зберігання та споживання 
альтернативних видів палива 

2. 

Підтримка розвитку науково-технічної бази виробництва (видобутку) 
альтернативних видів палива, пропаганда науково-технічних досягнень у 
цій сфері 

3. 

 Підтримка підприємництва у сфері альтернативних видів палива на 
основі державного захисту інтересів підприємця 4. 

 Пропаганда серед населення економічних, екологічних, соціальних та 
інших переваг виробництва (видобутку) і споживання альтернативних 
видів палива 

5. 

Розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, широке 
використання можливостей світової науки і техніки у сфері альтернативних 
видів палива. 

6. 

Запобігання штучному створенню монополій на ринку альтернативних 
видів палива 

7. 

Рис. 5. Зобов'язання України відповідно до вимог ратифікації
Кіотського протоколу

Зобов’язання України згідно з Кіотським протоколом 

Підвищення ефективності використання енергії 1. 

Охорона та поліпшення якості поглиначів та накопичувачів парникових 
газів 

2. 

Заохочення форм сталого та раціонального ведення сільського  
господарства у контексті урахування особливостей зміни клімату

3. 

Проведення досліджень, сприяння широкому використанню та  
впровадженню нових і відновлюваних видів енергії, технологій  
поглинання двоокису вуглецю та передових сучасних екологічно 

4. 

Заохочення належних реформ з метою сприяння реалізації  політики та 
заходів обмеження або скорочення викидів парникових  газів 5. 

Заходи обмеження та/або скорочення викидів парникових газів;  безпечних 
технологій 6. 

Обмеження та/або скорочення викидів метану шляхом його рекуперації та 
його повторного використання у процесі видалення 7. 
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Економiка та держава № 1/202188

кових газів 1990 р. (розпорядження Ка$
бінету Міністрів України від 16.09.2015
р. №980$р Про схвалення Очікуваного
національно визначеного внеску Украї$
ни до проекту нової глобальної кліма$
тичної угоди), тобто знизити викиди на
40%. Період впровадження Угоди з
01.01.2021 р. по 31.12.2030 р.

Очікуваний національно визначе$
ний внесок України буде переглянуто
після відновлення територіальної
цілісності та суверенітету держави, ух$
валення стратегії соціально$економі$
чного розвитку на період після 2020
р. з урахуванням обсягів залучення
інвестицій.

Особи, органи та інститути, що
здійснюють державне управління у
сфері охорони навколишнього природ$
ного середовища в Україні наведено на
рисунку 7. Державна політика щодо ок$
ремих секторів економіки, які є основ$
ними джерелами викидів ПГ (наприклад,
енергетичний сектор, промисловість
тощо) формується відповідними проф$
ільними відомствами.

Загалом Україна є активним учасни$
ком міжнародного кліматичного проце$
су. Національну екологічну політику
країни спрямовано на забезпечення
імплементації положень екологічного
законодавства країн ЄС за напрямами
запобігання глобальній зміні клімату та
обмеження шкідливих викидів.

Взяті зобов'язання з адаптації зако$
нодавства країни, в тому числі щодо охо$
рони довкілля та протидії зміні клімату
відповідно до європейських норм вима$
гають від України: підвищення енергое$
фективності та енергозбереження;
інтенсифікації використання поновлю$
вальних джерел енергії; скорочення ви$
кидів парникових газів; суттєвого скорочення викидів
забруднюючих речовин від спалювальних установок по$
тужністю від 1 МВт та більше 50 МВт; лібералізації та
дерегуляції енергетичних ринків; створення і впровад$
ження системи торгівлі дозволами на викиди ПГ; удос$
коналення підходів до екологічного оподаткування у
частині викидів тощо.

Попри відносне зниження викидів парникових газів
в Україні у період незалежності (у порівнянні з 1990 ро$
ком), Україна входить у світовий перелік 20 країн з най$
вищими абсолютними викидами ПГ [1] та знаходиться
на 11 місці серед країн країн з найбільш високим рівнем
енергоємності та вуглеємності ВВП [7]. Енергоємність
ВВП України у динаміці наведено у таблиці 1.

Сьогодні енергоємність ВВП України є у 2 рази ви$
щою від середньосвітового рівня та майже у 3 рази ви$
щою, ніж у ЄС. Це пов'язано переважно з високим сту$
пенем зношування вітчизняної інфраструктури, зокре$
ма енергетичної, низькою ефективністю використання
паливно$енергетичних ресурсів у технологічних проце$
сах (переважно енергоємних галузей), значними втра$
тами під час перетворення, передавання та розподілен$
ня енергії, а також із низьким коефіцієнтом корисної
дії обладнання у секторах кінцевого споживання.

За оцінкою Міжнародного енергетичного агентства
провідна роль у зниженні обсягів антропогенних викидів
ПГ у національних планах дій та програмах надається
підвищенню рівня ефективного використання викопних
енергоресурсів і переходу на низьковуглецеві джерела
енергії.

Ставши повноправним членом Енергетичного
Співтовариства (ЕС) Україна зобов'язалася імплемен$

тувати у національне законодавство положення таких
Директиви ЄС з енергоефективності: 2006/32/ЄС про
ефективність кінцевого використання енергії та енер$
гетичні послуги; 2010/31/ЄС щодо енергетичної ефек$
тивності будівель; 2010/30/ЄС щодо маркування енер$
гетичної продукції; 2012/27/ЄС про енергоефек$
тивність, яка змінює Директиви 2009/125/ЄC та 2010/
30/ЄС і скасовує Директиви 2004/8/ЄC та 2006/32/ЄC.
При цьому відповідно до рішення Ради Міністрів ЕС
Директивою 2012/27/ЄС до 2020 року передбачено до$
вести рівень енергоефективності до 20% замість 9% за
попередніми директивами із щорічним зниженням за$
гального обсягу енергоспоживання. Директивою також
передбачено реконструкцію будівель, енергоаудит,
підвищення ефективності систем опалення та кондиці$
онування повітря, розроблення механізмів фінансуван$
ня у сфері енергетичної ефективності. Відповідно до
ухваленого рішення кожна Договірна сторона має
імплементувати у національне законодавство положен$
ня Директиви до 15 жовтня 2017 р. з визначенням на$
ціональних цілей щодо підвищення енергетичної ефек$
тивності з актуалізацією завдань стратегії країни кожні
три роки — у 2017 і 2020 роках.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1
жовтня 2014 р. № 902$р "Про Національний план дій з
відновлюваної енергетики на період до 2020 року" було
визначено, що Держенергоефективності разом з Інсти$
тутом відновлюваної енергетики НАН України та про$
фільними асоціаціями має розробити проєкт Дорожньої
карти розвитку відновлюваної енергетики України на
період до 2020 року щодо сприяння залученню інвестицій
у розвиток сфери відновлюваної енергетики України.

Рис. 6. Напрями реалізації проєктів згідно з міжнародною торгівлею
квотами Кіотського протоколу в Україні

Напрями проектів 

Енергозбереження 

Заміна палива на інші види з меншим навантаженням на 
навколишнє середовище

Утилізація шахтного метану 

Відновлювальна енергетика 

Заходи зменшення викидів інших парникових газів окрім CO2 

Заходи охорони навколишнього середовища (наприклад зменшення 
забруднення) 

Рис. 7. БлокMсхема державного управління у сфері охорони
навколишнього природного середовища в Україні

Джерело: сформовано автором.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ 

Верховна Рада України Кабінет Міністрів України 

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони 
навколишнього природного середовища 

Місцеві органи виконавчої влади та органи 
місцевого самоврядування 
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Розпорядженням Кабінету Міністрів України від
25.11.2015 р. №1228$р. схвалено Національний план дій
з енергоефективності на період до 2020 року (НПД ЕЕ)
— стратегічний документ, який запроваджує європейсь$
ку практику середньострокового планування держав$
ної політики в сфері енергоефективності та затвердже$
но План заходів з реалізації Національного плану дій з
енергоефективності на період до 2020 року, що є одним
з основних зобов'язань у рамках імплементації Дирек$
тиви 2006/32/ЄС та Директива 2012/27/ЄС. Відповідно
до Плану передбачено до 2020 р. забезпечити енерго$
ощадність у розмірі 9% від середнього показника кінце$
вого внутрішнього енергоспоживання шляхом реалі$
зації заходів у чотирьох основних секторах: побутово$
му секторі (житлові будівлі) — 50%; транспорті — 9%;
сфері послуг (у тому числі бюджетні установи) — 16%;
промисловості — 25%.

Відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та
ЄС розпорядженням Кабінету Міністрів України від
15.04.2015 р. № 371$р затверджено План імплементацїї
Директиви 2003/87/ЄС про впровадження системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів у рамках
Співтовариства та внесення змін і доповнень до Дирек$
тиви Ради 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесе$
ними Директивою 2004/101/ЄС.

На виконання положень Директиви 2003/87/ЄС роз$
порядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016
р. № 932— р. схвалено Концепцію реалізації державної
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року
та розроблено План заходів з реалізації Концепції (далі
Концепція — 2030). Це перший національний стратегіч$
ний документ у сфері боротьби зі зміною клімату, який
враховує основні положення Паризької угоди та спри$

ятиме реалізації головних завдань міжна$
родної кліматичної політики в Україні. Ос$
новні напрями реалізації Концепції — 2030
наведено на рисунку 8.

Цілі впровадження системи торгівлі ви$
кидами (СТВ) для України, окрім виконання
міжнародних зобов'язань, включають сти$
мули до модернізації й підвищення енергое$
фективності виробничих активів, передумо$
ви для виходу на регіональний (СТВ ЄС) і
можливо світовий (в рамках Паризької уго$
ди) ринки торгівлі квотами на викиди парни$
кових газів, залучення інвестицій до ключо$
вих секторів економіки тощо.

Відповідно до рекомендацій Секретарі$
ату ЄС Законом впроваджується новий ме$
ханізм підтримки виробників електроенергії
за "зеленим" тарифом — передбачається, що
весь обсяг електроенергії, виробленої з по$
новлювальних джерел енергії, закуповує га$
рантований покупець, а його витрати, пов'я$

зані із такою закупівлею, компенсуються оператором
системи передачі. Крім цього, Законом запроваджуєть$
ся відповідальність виробників за "зеленими" тарифа$
ми за небаланси (відхилення фактичних обсягів відпус$
ку електроенергії від добових графіків відпуску елект$
роенергії на наступну добу) та встановлюється особли$
вий порядок їх відшкодування. Коефіцієнт "зеленого"
тарифу для електричної енергії, виробленої з викорис$
танням альтернативних джерел енергії для підприємств
та домогосподарств наведено у додатках (Е, З). Вста$
новлення зеленого тарифу сприяло стрімкому розвит$
ку об'єктів відновлюваної енергетики в Україні. Однак
"зелена" енергія характеризується певними технічними
проблемами, зокрема, низькою точністю прогнозу ви$
робництва на СЕС та ВЕС, і, як наслідок, дисбалансами
у виробництві. Окрім того, збільшення частки ВДЕ із "зе$
леним" тарифом в енергобалансі суттєво збільшує за$
гальну вартість електроенергії. У 2019 році обсяг вироб$
ництва "зеленої" енергії склав близько 6 млрд кВтгод, а
сума виплат — 28 млрд грн [10].

18 серпня 2018 року постановою № 605$р Кабі$
нет Міністрів України затвердив "Нову енергетичну
стратегію України до 2035 року: Безпека, енергоефек$
тивність, конкурентоспроможність" (НЕС$2025) [12].
Основні положення НЕС$2035 базуються на кращих
практиках європейських країн і закладають основи
енергоефективного суспільства та враховують поло$
ження Паризької угоди і забов'язання України щодо
зниження викидів парникових газів до 2030 року. Нова
енергетична стратегія України містить три основних
етапи (рис. 9), результатом яких має бути зниження
енергоємності ВВП до 2035 року порівняно з поточним
значенням більше, ніж удвічі (з 0,28 т н.е./тис. дол. США

в 2015 р. до 0,13 (за ПКС) в 2035 р.).
Серед недоліків НЕС$2035 — дії, спря$

мовані на досягнення цілей в Стратегії, пред$
ставлені загальними абстрактними форму$
люваннями. Не вказано конкретні кроки,
терміни виконання, етапи й те, хто повинен
вжити ці заходи; інструменти та механізми
реалізації; очікуваний ефект від запропоно$
ваних заходів.

Окрім того, НЕС$2035 після 2025 р. пе$
редбачає значне збільшення ВДЕ (до 25%) від
загального первинного постачання енергії,
однак не розшифрованим є те, за рахунок
чого повинні відбутися такі зміни. На ділі
після 2025 р. інтерес потенційних інвесторів
до альтернативної енергетики може, навпа$
ки, знизитися. Такі зміни можливі й через
поступове зменшення "зеленого" тарифу,
непередбачуваність економіки та законодав$
чих перспектив" карантинні обмеження

№ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
ВВП за ПКС 20171, млрд міжнародних доларів2 

1 540,3 569,8 571,2 571 533,6 481,5 492,2 504,4 521,5 538,4 
Кінцеве енергоспоживання, тис. т н.е. 

2 74004 75852 73107 69557 61460 50831 51649 49911 51458 49359
Енергоємність, т н.е./ тис. міжнародних доларів 

3 0,137 0,133 0,128 0,122 0,115 0,106 0,105 0,099 0,099 0,092 
Загальне постачання первинної енергії, тис. т н.е. 

4 132308 126438 122488 115940 105683 90090 94383 89462 93492 89072
Енергоємність, т н.е. / тис. міжнародних доларів 

5 0,245 0,222 0,214 0,203 0,198 0,187 0,192 0,177 0,179 0,165 

Таблиця 1. Енергоємність ВВП України

Примітки: 1 ВВП за ПКС публікується за даними Світового банку, яким,
починаючи з 2019 року запроваджено публікацію даних за цінами ПКС у міжна�
родних доларах 2017 року та здійснено перегляд відповідних даних за попе�
редні роки.

2 Міжнародний долар — умовна розрахункова грошова одиниця, застосо�
вувана при порівнянні макроекономічних показників різних країн світу.

Джерело: сформовано за даними [9].

Рис. 8. Основні напрями концепції реалізації державної політики
у сфері зміни клімату на період до 2030 року

Джерело: сформовано автором.

Зміцнення інституційної спроможності щодо формування і 
забезпечення реалізації державної політики у сфері зміни клімату 1. 

Запобігання зміні клімату через скорочення антропогенних 
викидів і збільшення абсорбції парникових газів та забезпечення 
поступового переходу до низьковуглецевого розвитку держави 

2. 

Адаптація до зміни клімату, підвищення опірності та зниження 
ризиків, пов’язаних зі зміною клімату, а також передбачено 
розроблення Стратегії низьковуглецевого розвитку і Стратегії 
адаптації до зміни клімату відповідно до Паризької угоди 

3. 
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(Covid — 2019), довгий строк окупності
об'єктів ВДЕ — з урахуванням припинен$
ня дії "зеленого" тарифу після 2030 р., ак$
тивного обговорення скасування "зелено$
го" тарифу та переходу на систему "зеле$
них" аукціонів у найближчому майбутнь$
ому.

Економічні механізми стимулювання
розвитку альтернативної енергетики та
виробництва біопалива передбачені у По$
датковому Кодексі України. Так, відпові$
дно до Податкового кодексу України для
виробників біопалива встановлено на$
ступні пільги:

— податок справляється за ставкою
0 гривень за 1 літр 100$відсоткового спир$
ту із біоетанолу, що використовується
підприємствами для виробництва бензинів
моторних сумішевих із вмістом біоетано$
лу, етил$трет$бутилового етеру (ЕТБЕ),
інших добавок на основі біоетанолу (пп.
229.1.1 п. 229.1 ст. 229, розділ VI;);

— податок справляється за ставкою
0 гривень за 1 літр 100$відсоткового спир$
ту із біоетанолу, який використовується
для виробництва біопалива (пп. 229.1.1 п.
229.1 ст. 229, розділ VI;);

— податкова знижка надається на
суму коштів, сплачених платником подат$
ку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу,
що належить платникові податку, з використанням у
вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біо$
дизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів
біопалива (Стаття 166.3.7);

— звільняються від оподаткування операції із вве$
зення на митну територію України: устаткування, яке
працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозбе$
рігаючого обладнання і матеріалів, засобів вимірюван$
ня, контролю та управління витратами паливно$енер$
гетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для вироб$
ництва альтернативних видів палива або для виробниц$
тва енергії з відновлюваних джерел енергії; матеріали,
устаткування, комплектуючі, що використовуються для

виробництва: устаткування, яке працює на відновлюва$
них джерелах енергії; матеріали, сировина, устаткуван$
ня та комплектуючі, які будуть використовуватися у ви$
робництві альтернативних видів палива або виробництві
енергії з відновлюваних джерел енергії (пп. 197.16.1,
197.16.2, 197.16.2.1, 197.16.2.2).

Аналіз сучасного стану адаптації законодавства
України до європейського законодавства у сфері енер$
гетики за напрямом "використання біоресурсів на ви$
робництво біопалива" дозволяє зробити висновок, що,
попри певні досягнення, рівень адаптації законодавства
до європейських вимог є недостатньо високим.

Подальшими пріоритетами енергетичної політики
України залишатиметься розробка та імплементація

Рис. 9. Етапи "Нової енергетичної стратегії України до 2035 року:
Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" у сфері

енергозбереження та відновлюваної енергетики

Джерело: сформовано за даними [12].

ЕТАП 1 
“Реформування 
енергетичного 
сектору”. 

 (до 2020 р.) 

ЕТАП 2 
“Оптимізація та 
інноваційний 
розвиток 

енергетичної 
інфраструктури. 

(до 2025 р.) 

- Реформування енергетичних компаній відповідно до 
Договору про заснування Енергетичного 
співтовариства; 
- збільшення частки ВДЕ до 11%;  
- поступове зниження енергоємності ВВП;  
- дотримання високих екологічних норм виробництва, 
транспортування, трансформації та споживання енергії 

- Інноваційний розвиток енергетичного сектору й 
розвиток високоефективної когенерації; 
- збільшення до 25% частки ВДЕ у структурі  
загального первинного постачання енергії

ЕТАП 3 
“Забезпечення 
сталого розвитку 

(до 2035 р.)” 

- Реалізація інвестиційних проектів у рамках 
реалізації Національного плану скорочення викидів від 
великих спалювальних установок; 
- інтенсивне залучення інвестицій у ВДЕ; 
- модернізація та вдосконалення систем обліку, 
залучення споживача до управління власним попитом 
на енергетичні ресурси 

Рис. 10. Заходи щодо стимулювання ринку біопалива в Україні
Джерело: узагальнено автором на основі аналізу чинних нормативно�правових актів у сфері біоенергетики в Україні та світі.

Заходи, що сприятимуть оптимізації регулювання ринку біопалива  
в Україні

Удосконалення регулювання обов’язкового використання біопалива, а також 
біопаливних добавок при виробництві традиційних видів палива з 

нафтопродуктів 

Запровадження виробництва біопалива та біоетанолу зокрема підприємствами 
всіх форм власності 

Спрощення порядку оформлення та надання дозволів на виробництво біопалива 

Запровадження заходів державної підтримки виробників біопалив, біосировини, 
машин та обладнання шляхом довгострокового державного кредитування 
інвестиційних проєктів, звільненням від сплати окремих податків тощо 

Виділення коштів з державного бюджету на проведення та впровадження 
наукових досліджень, створення та функціонування лабораторій біопалива 

Забезпечення контролю за ефективним виконанням прийнятих законодавчих актів 

Розробка системи стимулювання споживання біопалива у сільському господарстві 

Створення сприятливого інвестиційного клімату у галузі біопалива та залучення 
інвестицій 
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стратегії низьковуглецевого розвитку економіки краї$
ни та впровадження інноваційних технологій; забезпе$
чення енергетичної безпеки та енергетичної достат$
ності; підвищення енергоефективності та енергозбере$
ження; суттєве розширення використання поновлюва$
них джерел енергії; зменшення техногенного наванта$
ження на навколишнє середовище та активна участь у
глобальній боротьбі зі зміною клімату.

Загалом чинна законодавча база в Україні сприяє
створенню правового поля регулювання сфери альтер$
нативної енергетики. Подальшого удосконалення по$
требує питання налагодження ефективного виконання
прийнятих законодавчих актів та імплементація більш
гнучких механізмів стимулювання виробництва та вико$
ристання відновлюваних видів енергії.

Світовий досвід законодавчого забезпечення роз$
витку альтернативної енергетики вказує на те, що
лише комплексна і послідовна урядова політика з ви$
користанням законодавчих та економічних механізмів
сприяє ефективному впровадженню біопалив на рин$
ку.

Проведений аналіз інституційно$правових ме$
ханізмів регулювання світового та вітчизняного ринку
біопалива показав, що задля становлення, розвитку й
ефективного виробництва та споживання біопалива в
Україні важливим є удосконалення механізмів регуля$
торної політики (рис. 10). Ефективне законодавче ре$
гулювання виробництва та використання біопалива з
урахуванням нормативних вимог Європейського Союзу
сприятиме формуванню попиту та пропозиції на біо$
логічні види палива та допоможе задіяти незавантажені
потужності задля його виробництва.

ВИСНОВКИ
Отже, нині багато факторів зумовлюють не$

обхідність виробництва та використання біопалива.
Проте цей процес неможливо організувати без підтрим$
ки держави. Уряди різних країн, в першу чергу, забез$
печують дієве нормативно$правове регулювання у цій
сфері, а далі розробляють методи стимулювання ринку
біопалива. Для успішного розвитку виробництва та ви$
користання біологічних видів палива Уряд України по$
винен проаналізувати досягнення провідних країн у га$
лузі біоенергетики та зосередитись на реалізації ефек$
тивних для нашої держави методів регулювання та сти$
мулювання цього процесу.
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У статті висвітлено оцінку рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств у переZ

хідний період у виробництві сої, ріпаку та соняшнику. Наводяться приклади державної підтримки органZ

ічного виробництва в різних країнах світу. Окремо підкреслюється, що перехідний період до органічного

виробництва породжує значні ризики для підприємств. Це обумовлено відсутністю в зазначений період

сертифікатів на органічну продукцію та відмовою від використання хімічних речовин, що негативно вплиZ

ває на рівень урожайності культур. З метою їх мінімізації та стимулюванні виробництва органічної проZ

дукції виникає об'єктивна потреба в державній підтримці цього напряму виробництва. Метою статті є

оцінка рівня державної підтримки сільськогосподарських підприємств у перехідний період у виробництві

сої, ріпаку та соняшнику. Автором було проведено розрахунок рівня державної підтримки сільськогосZ

подарських підприємств в перехідний період при виробництві сої за даними 2019 року. Дослідження

здійснювалось на прикладі сільськогосподарських підприємств Харківської області за даними 2019 року.

Запропоновано авторський підхід для визначення державних дотацій при виробництві технічних кульZ

тур на перехідний період від звичайного виробництва до органічного. В основі запропонованого підходу

покладено необхідність компенсації втрат підприємств при відмові від використання хімічних засобів з

врахування відповідного рівня інтенсивності виробництва. Розрахунки здійснювались по сої, ріпку та

соняшнику. Всі підприємства по кожній культурі були поділено на групи за рівнем витрат хімічних речоZ

вин по кожній культурі на один гектар посівної площі. Досліджувана сукупність дорівнювала по сої — 95

підприємствам, ріпаку — 31 підприємства, соняшнику — 496 підприємств. По сої та ріпаку було виділено

дві групи, а по соняшнику — шість. Визначено, що рівень державної підтримки по сої у відповідності з

запропонованою методикою може дорівнювати від 433,4 грн/га до 564,7 грн/га в залежності від рівня

інтенсивності, ріпаку — від 268,0 грн/га до 286,7 грн/га, соняшнику — від 1687 грн/га до 2917,8 грн/га.

Підкреслюється, що розроблена методика може бути використана при розрахунку можливих дотацій на

перехідний період по іншим культурам.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЗВ'ЯЗОК
З НАУКОВИМИ ТА ПРАКТИЧНИМИ

ЗАВДАННЯМИ
За даними моніторингу, проведеного Мінекономі$

ки, у 2019 році загальна площа сільськогосподарських
земель з органічним статусом та перехідного періоду
склала близько 468 тис. га (1,1 % від загальної площі
земель сільськогосподарського призначення України).
При цьому нараховувалось 617 операторів органічного
ринку, з них 470 — сільськогосподарські виробники.

Сьогодні внутрішній споживчий ринок органічних
продуктів в Україні продовжує розширюватись через
основні мережі супермаркетів. Основними видами
органічної продукції, яка виробляється в Україні є зер$
нові культури, молоко та молочні продукти, крупи, м'я$
со та м'ясні продукти, фрукти та овочі.

Українську органічну продукцію купують переваж$
но країни ЄС. У 2019 році Україна посіла 2$ге місце зі
123 країн за обсягами імпортованої органічної продукції
до ЄС, піднявшись на дві сходинки порівняно з попе$
реднім роком.

Так, протягом 2019 року до ЄС ввезено 3,24 млн тонн
органічної агропродовольчої продукції, більше 10 % з
якої — українська. При цьому український імпорт до
ЄС збільшився на 27 % — з 265,8 тис. тонн у 2018 році до
337,9 тис. тонн у 2019 році.

Найбільшими країнами$споживачами вітчизняної
органічної продукції є Нідерланди, Німеччина, США,
Швейцарія, Італія, Великобританія, Австрія, Польща,
Чехія, Франція, Угорщина, Румунія, Бельгія, Болгарія,
Литва, Канада та Данія. Українські виробники також
експортують до Австралії та деякі азіатські країни.
Основними експортним продуктами є зернові, олійні,
ягоди, гриби, горіхи, фрукти. Також експортуються ма$
куха соняшника, борошно, олія соняшникова, шрот со$
няшниковий, яблучний концентрат та березовий сік [1].

The article covers the assessment of the level of state support of agricultural enterprises in the transition

period in the production of soybeans, rapeseed and sunflower. Examples of state support for organic production

in different countries are given. It is emphasized that the transition to organic production poses significant risks

for businesses. This is due to the lack of certificates for organic products in this period and the refusal to use

chemicals, which negatively affects the level of crop yields. In order to minimize them and stimulate the production

of organic products, there is an objective need for state support for this area of production. The purpose of the

article is to assess the level of state support for agricultural enterprises in the transition period in the production

of soybeans, rapeseed and sunflower. The author calculated the level of state support for agricultural enterprises

in the transition period in soybean production according to 2019 data. The study was carried out on the example

of agricultural enterprises of Kharkiv region according to 2019 data. The author's approach to the definition of

state subsidies in the production of industrial crops for the transition period from conventional to organic

production is proposed. The proposed approach is based on the need to compensate for losses of enterprises in

the refusal to use chemicals, taking into account the appropriate level of production intensity. Calculations were

made for soybeans, turnips and sunflowers. All enterprises for each crop were divided into groups according to

the level of consumption of chemicals for each crop per hectare of sown area. The studied population was equal

to soybeans — 95 enterprises, rapeseed — 31 enterprises, sunflower — 496 enterprises. Two groups were identified

for soybean and rapeseed, and six for sunflower. It is determined that the level of state support for soybeans in

accordance with the proposed method can be from 433,4 UAH / ha to 564,7 UAH / ha depending on the level of

intensity, rapeseed — from 268,0 UAH / ha to 286,7 UAH / ha, sunflower — from 1687 UAH / ha to 2917,8 UAH

/ ha. It is emphasized that the developed technique can be used in the calculation of possible subsidies for the

transition period for other crops.

Ключові слова: державна підтримка, перехідний період, органічне сільське господарство, інтенсивність
виробництва, дотації.

Key words: state support, transition, organic agriculture, production intensity, grants.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню проблем державної підтримки при
виробництві органічної продукції в Україні та за кор$
доном приділяли увагу такі вчені: Є.Ю. Білоусова [2],
А.В. Вдовиченка [3], М.П. Мартинюка [4], О.М. Масла$
ка [5], Я.О. Самсонової [6], Х. Віллер, Дж. Лерно [7] та
ін. Одним з реальних заходів підтримки органічного ви$
робництва є різні державні програми. Зазначена пробле$
ма також має широке наукове обговорення. Зокрема,
підкреслюються, що державна підтримка органічного
виробництва існує в багатьох країнах у межах стратегій
його розвитку [8]. Так, в ЄС існує різнопланова програ$
ма державної підтримки органічного виробництва, яка
включає такі програми:

1) прямі платежі; згідно з новою Спільною аграр$
ною політикою починаючи з 2015 року усі країни$члени
ЄС повинні використовувати 30 % прямих платежів для
фінансування практики сталого розвитку;

2) фінансова підтримка перетворення звичайного
сільського господарства на органічне відповідно до про$
грам розвитку сільських територій (2014—2020);

3) підвищення рівня обізнаності щодо органічного
землеробства згідно з метою сприяння "зеленому роз$
витку";

4) фінансування шкільних фруктів та овочів (SFVS)
та схема шкільного молока (SMS);

5) фінансування організації торгівлі (міжнародної
торгівлі) з метою підвищення обізнаності європейських
споживачів про органічну продукцію, системи контро$
лю якості та формування знань споживачів та визнання
органічного логотипу;

6) наукові дослідження та інновації. Європейське
сільськогосподарське інноваційне партнерство [9].

Це загальні програми на рівні Європейського Союзу.
Однак, кожна країна при цьому має і свої власні особ$
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Групи за 
рівнем витрат 
хімічних  
речовин 

Функція 
залежності 

урожайності від 
рівня витрат 

Рівень 
додаткової 
урожайності 

Прибуток 
на 1 грн/ц 

Рівень 
дотацій на 
1 га, грн/га 

до 2000 y =8,53+0,0048*x 5,8 75,1 433,4 
більше 2000 y =12,31+0,0016*x 7,5 75,1 565,7 

Таблиця 1. Розрахунок рівня держаної підтримки сільськогосподарських підприємств у перехідний період
при виробництві сої за даними 2019 року

Джерело: власні розрахунки.

Групи  
за рівнем 
витрат 
хімічних  
речовин 

Функція 
залежності 

урожайності від 
рівня витрат 

Рівень 
додаткової 
урожайності 

Прибуток 
на 1 грн/ц 

Рівень 
дотацій на 
1 га, грн/га 

до 5000 y =13,1+0,0012*x 4,4 60,7 268,0 
більше 5000 y =18,60+0,0006*x 4,7 60,7 286,7 

Таблиця 2. Розрахунок рівня держаної підтримки сільськогосподарських підприємств у перехідний період
при виробництві ріпаку за даними 2019 року

Джерело: власні розрахунки.

ливості в організації державної підтримки. Так, у дея$
ких регіонах Франції можна отримати субсидії для ком$
пенсації витрат на сертифікацію та інспектування,
розмір яких також залежить від регіону. У доповнення
до субсидій виробники органічної сільськогосподарсь$
кої продукції можуть також звертатись за податковим
кредитом, проте його не можна отримати одночасно з
виплатами на підтримку ведення органічного виробниц$
тва [10]. У Франції також існує відповідна методика, яка
дозволяє компенсувати втрати фермерів від переходу
до органічного виробництва як по окремими витратам,
так і за величиною прибутку. Зокрема, на 2015—
2020 року передбачено допомога органічним підприєм$
ства на рівні 900 євро/га для садівництва та цукрового
буряка, 300 євро/га при виробництві однорічних трав,
450 євро/га — овочевих культур, 350 євро/га — виног$
рада, 130 євро/га для штучних сінокосів, 44 євро/га для
природних сінокосів, 900 євро/га — лікарських та пра$
фюмерних культур [11]. Подібні виплати безумовно, не
можливі в Україні в силу об'єктивних умов. Водночас
вони можуть бути використані як принцип підтримки ви$
робників.

Не тільки в розвинутих країнах світу існує держав$
на політика, що до підтримки виробників органічної
продукції. В Шрі$Ланці в 2016 році була прийнята про$
грама "Нація, вільна від токсинів". Ця програма має три$
річний термін, встановлює десять напрямків діяльності,
спрямованих на поступове припинення дії токсичних
хімічних речовин у сільському господарстві. В Індонезії
державну підтримку отримують фермери, які займають$
ся виробництвом органічного рису. Зокрема державна
допомога надається у формі створення центрів розвит$
ку, сприяння сільськогосподарським машинам, польо$
вої школи з інтегрованого посіву та сертифікації орга$
нічних продуктів [12]. Цікаве дослідження було прове$
дене шляхом опитування фермерів з острова Суматра в
Індонезії. Виявилось, що 90 % опитаних вважають, що
органічне землеробство може ймовірно зменшить дохід
від сільського господарства, обсяги виробництва про$
дукції, має складний маркетинг, є більш ризикованим,
ніж звичайне сільське господарство та має більший по$
тенціал невдачі [13]. Подібні результати дещо супере$
чать тим, які було наведено нами вище відносно опиту$
вання фермерів Нікарагуа. Саме тому, перехід до орга$
нічного виробництва вимагає особливої уваги не тільки
від самих виробників, а і державних органів, відповідаль$
них за розвиток аграрної сфери. Урядом Індії також
прийнята програма розвитку органічного сектору, яка
охоплює підтримкою 150 тис. фермерів. У Тайланді
прийнята урядова політика щодо сприянню сталого
сільського господарства та органічного сільського гос$

подарства. Зокрема Міністерство суспільного здоров'я
на Тайланда затверджена програма "Здоров'я для всіх",
яка має поширювати інформацію відносно корисності
органічної продукції [14].

У Китаї планується інвестувати близько 187 млн
євро тільки в освіту та навчання фермерів відносно тех$
нологій ведення органічного сільського господарства
протягом 2016—2020 років. Слід відмітити, що в Китаї є
власна система класифікацій екологічної продукції яка
включає такі групи продукції за рівнем екологічної без$
пеки: небезпечна, зелена їжа та органічна [15]. Однак
автори дослідження стверджують, що прихильність уря$
ду до екологічне землеробство має поверхневий харак$
тер. Причина цього пов'язана, на їх думку, в обмеженої
участю громадянського суспільства в прийнятті та об$
говоренні, системи стандартів якості продуктів. Це в
свою чергу визиває недовіру суспільства. Подібної точ$
ки зору притримувалися інші дослідники. Зокрема це
стосується такого продукту як сухе молоко, де недо$
віра споживачів може мати суттєвий вплив на обсяги
споживання [16].

За результатами опитування фермерів в Європі ба$
гато з них вважають, що входження в органічний бізнес
є ризиковою справою. Саме тому дії держави повинні
бути спрямовані на поширення впевненості виробників
у початку справи переходу до виробництва органічної
продукції. Але проблема розвитку органічного ринку та
державної підтримки сільськогосподарських під$
приємств, які вирощують екологічну продукцію в пере$
хідний період залишається невирішеним. Тому ми вирі$
шили більш детальніше дослідити рівень держаної
підтримки сільськогосподарських підприємств у пере$
хідний період при виробництві сої, ріпаку та соняшни$
ку.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінка рівня державної підтримки

сільськогосподарських підприємств у перехідний період
при виробництві сої, ріпаку та соняшнику.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Слід відмітити, що період переходу до екологічно

чистого сільського господарства — це період від почат$
ку впровадження відповідних норм, правил і рекомен$
дацій до сертифікації екологічно чистої сільськогоспо$
дарської та продовольчої продукції в зв'язку з перехо$
дом від традиційного сільськогосподарського укладу до
екологічно чистого сільського господарства. Пере$
хідний період може тривати 2—3 роки [17]. При цьому
слід мати на увазі, що органічне виробництво може бути
сертифіковане по різним культурам через різний період
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часу після припинення внесення хімікатів. Так, по од$
норічним культури не раніше ніж через два року, по ба$
гаторічним культурам (крім фуражних) щонайменше,
протягом трьох років, кормові культури, лук і пасовищ
чи багаторічні фуражні культури через два роки. На цей
час виробник перестає отримувати додаткові доходи
через зменшення рівня інтенсивності виробництва та
через ризики виникнення проблеми бур'янів, хвороб
рослин або тварин, шкідників.

Саме виключення хімічних речовин з технологій ви$
робництва сільськогосподарської продукції є базовим
принципом подальшої сертифікації його як органічно$
го. Виходячи з цього було також вирішено здійснити
оцінки впливу витрат на мінеральних добрива та засобів
вартості рослин на урожайність. Справа в тому, що уро$
жайність — це натуральний показник ефективності, і
тому його величина позбавлена впливу інфляційного
фактору. Альтернативою було оцінки впливу рівня цих
витрат на рівень доходу та прибутку. Останній показ$
ник акумулює в себе комплексну дію як внутрішніх фак$
торів, так і зовнішніх.

Важливий момент пов'язаний з тим, що можливий
рівень дотацій повинен враховувати рівень інтенсивності
виробництва. Справа в тому, що високоінтенсивні
підприємства, в разі прийняття рішення щодо переходу
до органічного виробництва можуть понести значно
більші втрати ніж підприємства невисокого або серед$
ньо рівня інтенсивності. Саме з метою мотивування та$
ких підприємств необхідно впровадження подібного
підходу.

Виходячи з цього, нами було визначено характер за$
лежності між рівнем витрат хімічних засобів та рівнем
урожайності відповідної культури через побудову
рівняння регресії по кожній з виділених нами груп за
рівнем інтенсивності виробництва. Це дасть можливість

встановити, яким чином збільшення рівня витрат по
хімічним засобам впливають на зміну урожайності. Фак$
тично мова йде про рівень втрат підприємств при відмові
від даних витрат. Для того що погодитися з подібними
можливим втратами заради майбутніх доходів при от$
римання сертифікату виробника органічної продукції
підприємство має піти на ризик. Держава в цьому ви$
падку може зменшити можливі втрати перехідного пе$
ріоду частково компенсувавши дані витрати. Проблема
полягає виробітки механізму такої компенсації. З нашої
точки зору ця компенсація можлива при врахування, з
одного боку, втрат урожайності, а з іншого — прибут$
ку. Відносно першого фактору нами було наведено
відповідний підхід до теоретичного рівня даного показ$
ника. Що стосується величини прибутку, то в цьому ви$
падку можна використовувати середня значення при$
бутку в попередньому році, проіндексованого на рівень
інфляції поточного року. Дослідження проводилось з
використанням даних статистичної звітності сільсько$
господарських підприємств Харківської області за да$
ним 2019 року.

Перша культура по якій нами була здійснення оцін$
ка державної підтримки при переході до органічного ви$
робництва є соя (табл. 1). В такому випадку кількість
підприємств була значно меншою — 95. Внаслідок цьо$
го всі підприємство було вирішено поділити лише на дві
групи за рівнем витрат: до 2000 грн/га та більше 2000 грн/
га. По кожній групі також визначено рівень дотикової
урожайності, який би міг бути отриманий внаслідок ви$
користання хімічних засобів.

Її величина виявилась рівною по першій групі —
5,8 ц/га, по другій 7,5 ц/га. Враховуючи середній при$
буток на 1 ц продукції на рівні 75,1 грн, це дало б мож$
ливість отримати рівень дотацій відповідно 433,4 грн/га
та 565,7 грн/га.

Групи за 
рівнем 
витрат 
хімічних  
речовин 

Функція 
залежності 

урожайності від 
рівня витрат 

Рівень 
додаткової 
урожайності

Залежність 
додаткової 

урожайності від 
рівня витрат 

Модельне 
значення 
додаткової 
урожайності 

Прибуток 
грн/ц 

Рівень 
дотацій 
на 1 га, 
грн/га 

До 2000 y= 22,4+0,0011*x 1,6 y = 0,0007x + 7,23 8,2 204,5 1687,0 
2000,1-3000 y= 17,7+0,0033*x 8,4 y = 0,0007x + 7,23 9,0 204,5 1841,5 
3000,1-4000 y= 11,5+0,0047*x 16,4 y = 0,0007x + 7,23 9,7 204,5 1978,8 
4000,1-5000 y= 15,4+0,0033*x 14,8 y = 0,0007x + 7,23 10,4 204,5 2119,2 
5000 -7500 y= 15,7+0,0024*x 14,3 y = 0,0007x + 7,23 11,4 204,5 2333,5 
більш 7500 y= 27,1+0,001*x 10,1 y = 0,0007x + 7,23 14,3 204,5 2917,8 

Таблиця 3. Розрахунок рівня держаної підтримки сільськогосподарських підприємств
у перехідний період при виробництві соняшнику за даними 2019 року

Джерело: власні розрахунки.

 Рис. 1. Вплив рівня витрат на мінеральні добрива та засоби захисту рослин на приріст урожайності соняшнику
у сільськогосподарських підприємствах Харківській області у 2019 р. (дані згруповано)

Джерело: власні розрахунки.
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Друга культура, яку нами було обрано для розра$
хунку можливого рівня дотацій — ріпак. У цьому випад$
ку також було виділено дві групи підприємств з рівнем
витрат до 5000 грн та більш 5000 грн. Виділення саме
двох груп було обумовлено незначною кількістю під$
приємств — 31.

Відповідно до проведених розрахунків додатково
отримана урожайність ріпаку дорівнювала по першій
групі 4,4 ц/га, по другій групі — 4,7 ц/га. Середній рівень
прибутковості дорівнював по ріпаку — 60,7 грн/ц.
Виходячи з цих параметрів, рівень дотацій по виділе$
ним групам може дорівнювати відповідно 268 грн/га та
286,7 грн/га.

Остання культура, по якій було здійснено подібний
розрахунок, — соняшник. Кількість підприємств в яких
мало місце виробництво соняшнику дорівнювало 496. Така
значена кількість підприємств дозволила диференціюва$
ти їх на шість груп за рівнем витрат хімічних речовин.

У такому випадку також ситуація з додатковим
рівнем урожайності, який повинен бути отриманий че$
рез дію саме фактору мінеральних добрив та засобів
захисту рослин, виявилась доволі різноманітною. Вона
коливалась від 1,6 ц в групі з рівнем витрат до 2000 грн/
га до 16,4 ц у групі з рівнем витрат 3000,1—4000 грн/га
(рис. 1).

Отримане рівняння залежності має такий вигляд:
y = 0,0007x + 7,227 (1).
Таким чином, ми маємо ситуацію коли в середньому

зростання урожайності соняшнику в сільськогоспо$
дарських підприємствах дорівнювала в середньому
0,0007 ц/грн витрат. Отже, величина додаткової уро$
жайності по групам за даними параметрами буде дорів$
нювати:

до 2000 грн/га — 8,2 ц/га;
2000,1$3000 грн/га 9,0 ц/га;
3000,1$4000 грн/га — 9,7 ц/га;
4000,1$5000 грн/га — 10,4 ц/га;
5000,1$7500 грн/га — 11,1 ц/га;
більш 7500 грн/га — 14,3 ц/га.
У цьому випадку має місця чітка тенденція, яка ло$

гічна пов'язана з зростання рівня витрат. Виходячи з
того що середня величина прибутку на 1 ц соняшнику в
сільськогосподарських підприємствах дорівнювала
204,5 грн/ц, рівень дотацій буде складати від 1687 грн/
га у групі з рівнем витрат до 2000 грн/га до 2917,8 грн/
га в групі з рівнем витрат понад 7500 грн. Це є найбіль$
ша велична дотацій на одиницю земельної площі серед
всіх проаналізованих нами культур. У цьому випадку го$
ловна причина цього пов'язана з значним рівнем при$
бутковості соняшнику. Величина прибутку дорівнювала
6021 грн/га при середній величині урожайності 29,4 ц/га.
Таким чином, більший рівень прибутковості вимагає і
більш високої мотивації відмови від даного рівня при$
бутку. Крім того, слід мати на увазі, що відмова від міне$
ральних добрив та засобу захисту рослин при вироб$
ництві соняшнику буде змушувати виробників більш
чітко дотримуватись науково обгрунтованого плану
сівозмін культур. У протилежному випадку неминуча
проблема з підтримання рівня родючості грунтів та за$
хисту рослин від шкідників та бур'янів. Таким чином, це
дасть можливість значно покращити ситуацію з збере$
женням рівня родючості грунтів.

Запропонований методичний підхід до визначення
рівня дотацій при виробництві сої, ріпаку, соняшнику
може бути розповсюджений і на інші культури. В цьому
випадку обмежувальним фактором виступила від$
сутність статистичної інформації. Також вона повинна
бути розповсюджена на органічне тваринництво в тому
числі через підтримку площ зайнятих органічними кор$
мовими культурами.

ВИСНОВКИ
В України, як і в інших країнах світу, держава має

бути активним гравцем на ринку органічної продукції з

точки зору створення механізмі його підтримки. Дер$
жавна підтримка екологічно орієнтованого бізнесу по$
винна охоплювати виробників, включати заходи щодо
формування попиту на органічну продукцію та стра$
тегічні заходи з популяризації та формування іміджу
цієї продукції.

Пропонується механізм державної підтримки
сільськогосподарських підприємств та фермерських
господарств які вирішили перейти до виробництва
органічної продукції на час перехідного періоду. Цей
механізм враховує можливі втрати урожаю при відмові
виробників від застосування хімічних засобів і дає мож$
ливість отримати компенсацію на рівні прибутковості
їх виробництва. Проведені розрахунки дали можливість
визначити рівень даної підтримки виробників при вироб$
ництві сої, ріпаку, соняшнику в залежності від рівня
інтенсивної їх виробництва.
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IMPROVING THE IMAGE OF BREWERIES IN THE SYSTEM OF THEIR MARKETING MANAGEMENT

Встановлено, що у сучасних умовах для досягнення своїх цілей у системі управління маркетингом

виробники пива належну увагу повинні приділяти підвищенню свого іміджу на ринку. У статті з цією

метою рекомендується розробляти певні соціальні заходи, що спрямовані на охорону ними довкілля,

покращання умов праці та організацію відпочинку персоналу, підтримання вітчизняної науки, допомогу

малозабезпечним і потребуючим та забезпечити належний рівень їх просування. Необхідність останньоZ

го підтверджена результатами зібраної та проаналізованої первинної маркетингової інформації. ДослідZ

ження свідчать, що імідж пивоварних підприємств на ринку формується не лише під впливом їх цілеZ

спрямованої діяльності, але і спонтанно, тому даним підприємствам необхідно постійно його оцінювати

та розробляти корегувальні заходи для досягнення бажаного рівня. У роботі подано перелік параметрів,

які можуть бути використані для оцінювання стану корпоративного іміджу пивоварних компаній.

The analysis of scientific publications confirms the fact that in the modern conditions, commercial success

of an enterprise can be achieved by a high positive corporate image, which improves enterprise's competitiveness

by attracting new consumers and keeping the available ones. It also raises the enterprise's market positions.

Basing on the research of the beer market and its competitive environment, it is determined that in the current

conditions, to achieve the set goals in the system of marketing management, beer producers should pay much

attention to improvement of the company's image at the market. In the article it is recommended for breweries to

develop social measures, being focused on environmental protection, improvement of working conditions and

organization of staff relaxation, contribution to domestic science, and support for lowZincome and needy people.

However, the analysis of collected primary marketing information confirms that beer consumers get little

information on the measures of socially responsible marketing of beer producers. Therefore, breweries should

not only plan and organize such measures, but also better inform consumers about such actions in the system of
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах змінного маркетингового середовища для

вітчизняних підприємств актуалізується проблема
управління їх маркетинговою діяльністю у межах за$
гальної системи управління підприємств. Вирішення цієї
проблеми спрямоване на узгодження внутрішніх мож$
ливостей вітчизняних підприємств з вимогами зовніш$
нього середовища, передусім ринку, на покращання
фінансових результатів функціонування суб'єктів гос$
подарювання. Сутність управління маркетингом знач$
ною мірою визначається поставленими перед підприє$
мствами цілями. У сучасних умовах однією з найважли$
віших цілей у діяльності підприємств є підвищення їх
іміджу як основи для формування лояльності спожи$
вачів до підприємства та його товарів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У [1, с. 244—248] визначено актуальність проблеми

формування іміджу для підприємства, його сутність,
складові та інструменти формування, фактори впливу.
Питання формування іміджу підприємств на ринку спо$
живчих товарів розглядаються у [2, с. 96—101], де ви$
значено особливості брендингової політики їх вироб$
ників, роль у ній мерчандайзингу та його візуальної
складової. Пасько М.І. [3, с. 60—64] проаналізовано
різні підходи науковців до визначення іміджу підприє$
мства, подано його складові та методичний підхід щодо
оцінювання. У [4, с. 84—85] подано аналіз теоретичних
підходів до формування іміджу підприємств та особли$
вості його визначення для різних цільових аудиторій.
Останні аспекти детально розглядаються у [5]. Про$
блемі формування іміджу підприємства та визначення
його впливу на конкурентоспроможність підприємства
присвячені і дослідження Бондаренка С.М., Ліфар К.В.
[6].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Проведений аналіз наукових публікацій свідчить, що

поза увагою дослідників залишилися питання форму$
вання іміджу виробників пива в Україні з урахуванням
специфіки ринку пива. Основними завданнями статті є
дослідження особливостей галузевої структури у сфері
виробництва пива, ролі іміджу у формуванні прихиль$
ності споживачів до пивоварних компаній та їх про$
дуктів, визначення параметрів для його оцінки та роз$
роблення заходів у напрямі підвищення, збирання пер$
винної маркетингової інформації про наявність у спо$
живачів інформації про соціально$відповідальні захо$
ди виробників на ньому.

their marketing communication. The research demonstrates that image of brewing companies at the market is

developed not only under the impact of their principal activity, but also spontaneously. Therefore, such enterprises

should evaluate and develop corrective measures to achieve the expected level. The works describes components,

which can be used to evaluate conditions of the corporate image of breweries, particularly external and internal.

Components of the external image of brewing companies include their image among consumers, market partners

(primarily, suppliers and intermediaries), governmental structures and social one. It can be improved by means

of external marketing measures. The internal image of breweries is the image it has among the staff. It is influenced

be the developed measures of internal marketing. It is worth mentioning that the image of breweries at the market

primarily depends on the quality of supplied goods. Therefore, brewing companies should conduct permanent

monitoring and analysis of the information about them and their products in the Internet and mass media,

consumers' satisfaction with the companies' products and their activity in total.

Ключові слова: ринок пива України, пивоварні компанії, управління маркетингом, заходи соціально�відпо�
відального бізнесу, імідж підприємства.

Key words: beer market in Ukraine, breweries, marketing management, measures of socially responsible business,
company's image.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

На ринку алкогольних напоїв пиво користується
найбільшим попитом через ефективні маркетингові
стратегії його виробників, передусім щодо комплексу
маркетингу. Основою цих стратегій є пропозиція на
ринку нових цікавих продуктів з незвичайними смака$
ми, фінансова стійкість підприємств і їх активна політи$
ка у сфері брендингу, пропозиція на ринку пива у різно$
му упакуванні та різної місткості, активні заходи вироб$
ників у сфері традиційних та Інтернет$комунікацій,
адаптованих до особливостей різних сегментів ринку.

Місткість ринку пива в Україні (не включаючи пиво
безалкогольне, у якому вміст спирту становить до 0,5%)
у 2019 р. становила 180,2 млн дал., що складає 99,6 % у
відповідності до аналогічного періоду 2018 р. За 11 мі$
сяців 2020 р. місткість ринку пива становила 166,7 млн
дал., що складає 99,8 % у відповідності до аналогічного
періоду 2019 р. [7].

Конкурентне середовище на ринку пива є доволі го$
стре. В Україні сьогодні налічується близько 160 пиво$
варень, 20 з яких є великими та середніми підприємства$
ми. Проте рівень використання виробничих потужнос$
тей пивоварень України становить лише 45 % [8].

Основними виробниками$лідерами на ринку пива
України є компанії AB InBev Efes Україна, ПрАТ "Кар$
лсберг Україна", ТОВ ТВК "Перша Приватна Бровар$
ня" і ПрАТ "Оболонь". За підсумками 2019 р. значно по$
кращилися конкурентні позиції компанії AB InBev Efes
Україна, що обумовило погіршення конкурентної по$
зиції групи компаній Carlsberg Group на ринку Украї$
ни. Більш стійкою до конкурентної брендингової
активності компанії AB InBev Efes Україна виявилася
ТОВ ТВК "Перша Приватна Броварня", а компанія
ПрАТ "Оболонь" зуміла утримати у 2019 р. свою частку
ринку та є лідером за обсягами реалізації в економічно$
му сегменті ринку.

Протягом тривалого проміжку часу український
підрозділ компанії AB InBev не міг подолати тенденцію
до скорочення обсягів виробництва товарів. Частка рин$
ку даної компанії зменшувалася під впливом маркетин$
гових дій ПрАТ "Карлсберг Україна". Проте об'єднан$
ня діяльності Anheuser$Busch InBev — найбільшого
світового виробника пива та Anadolu Efes — найбільшого
пивоварного підприємства у Туреччині, дозволило по$
вернути на ринок України товари, які раніше користу$
валися популярністю у споживачів. Це такі марки пива
як "Білий Ведмідь", "Старий Мельник", а також
Velkopopovicky Kozel та Miller. Слід відзначити
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успішність діяльності маркетологів компанії AB InBev
Efes Україна, які зуміли правильно позиціонувати
лінійку брендів своєї компанії, атакуючи позиції кон$
курентів, формуючи найкращу маржинальність та най$
менший ефект канібалізації стосовно своїх власних ма$
рок, реалізуючи активно заходи соціально$відповідаль$
ного маркетингу для підвищення свого іміджу, пропа$
гуючи відповідальне відношення до алкогольних напоїв,
розробляючи ефективні ЕКО$програми та програми
корпоративного волонтерства [9].

ПрАТ "Карлсберг Україна" на ринку пива України
функціонує у складі трьох пивоварних заводів — у м.
Запоріжжі, м. Києві та м. Львові з сумарною виробни$
чою потужністю 1111 млн л пива у рік. Підприємство

приділяє значну увагу заходам у соціальній сфері. Зок$
рема, у травні 2020 р. на каналі "1+1" за фінансової
підтримки ПрАТ "Карлсберг Україна" проведено націо$
нальний музичний марафон "Ти не один", де проводили
збір коштів для закупівлі деяких засобів для індивіду$
ального захисту медичного персоналу та хворих Украї$
ни.

Також протягом 2018 р. та 2019 р. дане підприємство
виділило 1 млн грн на найкращі наукові проекти. ПрАТ
"Карлсберг Україна" відоме своїми еко$ініціативами
[10].

Свою нішу на ринку пива займає і ПрАТ "Оболонь",
обсяги випуску товарів якого протягом останніх років
є доволі стабільними. Воно позиціонує себе як вироб$

Характеристики Напрями дослідження 
1. Основні еконо-
мічні характеристики 
галузі 

Галузь пивоваріння, у якій сьогодні задіяно понад 10 тис. працівників, 
суттєво впливає на розвиток інших галузей економіки. Місткість ринку 
пива в Україні pа 11 місяців  2020 р. місткість ринку пива становила 
166,7  млн дал., що складає 99,8 % у відповідності до аналогічного 
періоду 2019 р. Внаслідок зростання вартості сировини та склотари ціна 
на пиво має тенденцію до зростання.  Імпорт та експорт пива протягом 
останніх років збільшилися. Збут пива характеризується сезонністю, 
суттєво зростає у літні місяці та зменшується у зимові. Найбільше пиво 
споживає молодь, особливо чоловіки у містах. У 2019 р. зросли обсяги 
реалізації пива вищої цінової категорії та зменшилися обсяги реалізації 
пива нижчої цінової категорії. Одночасно спостерігалося зростання 
обсягів реалізації імпортного пива  

2. Аналіз 
конкурентного 
середовища 

Конкурентне середовище на ринку пива є доволі гостре. В Україні 
сьогодні налічується близько 160 пивоварень, 20 з яких є великими та 
середніми підприємствами. Рівень використання виробничих 
потужностей пивоварень України становить лише 45 %. Виробники пива 
починають шукати вузькі сегменти ринку, низка закладів громадського 
харчування починають варити своє крафтове пиво. Основними товарами-
замінниками алкогольного пива є безалкогольне пиво, сидр та квас, 
обсяги продажу яких є дуже чутливими до погоди. Як товари-замінники 
пива можна розглядати і соки, мінеральну воду та інші безалкогольні 
напої. На діяльність виробників пива можуть суттєво впливати 
постачальники та ціни на їх продукцію, особливо ту, яку постачають за 
кордону. Споживачі та їх уподобання впливають на структуру товарного 
асортименту виробників, існує прихильність споживачів до певних 
пивних брендів  

3. Рушійні сили 
розвитку 

Зростання вимог споживачів до слабоалкогольних напоїв, зростання 
популярності здорового харчування, обмеження темпів зростання 
акцизного збору на пиво 

4. Конкурентна пози-
ція стратегічних груп 

Основними виробниками-лідерами на ринку пива України є компанії AB 
InBev Efes Україна, ПрАТ "Карлсберг Україна", ТзОВ ТВК "Перша 
Приватна Броварня" і ПрАТ "Оболонь". Конкурентну загрозу для 
українських пивоварних компаній складають і виробники крафтового 
пива, попит на яке зростає протягом останніх п’яти років 

5. Аналіз 
конкурентів 

Залежно від того, пиво у якому ціновому діапазоні реалізують 
виробники, вони можуть використовувати методи цінової та нецінової 
конкуренції. Методи цінової конкуренції передбачають пропозицію на 
ринку пива у нижчому ціновому сегменті, нецінової – спрямовані на 
укріплення позицій брендів, розширення асортименту продукції за 
рахунок екзотичних смаків продукції, безалкогольного пива, пропозиції 
продукції у різних видах упакування та різної місткості, у т.ч. і в 
упаковці, яка розкладається, поєднання оф-лайн та он-лайн комунікацій  

6. Ключові фактори 
успіху 

Сучасні технології виробництва, пропозиція на ринку нових цікавих 
продуктів з незвичайними смаками, пропозиція живого пива, 
привабливий дизайн упакування, фінансова стійкість підприємств і їх 
активна політика у сфері брендингу, пропозиція на ринку пива у різному 
упакуванні та різної місткості, активні заходи у сфері традиційних та 
Інтернет-комунікацій, адаптованих до особливостей різних сегментів 
ринку, високий професійний рівень менеджменту, залучення значної 
кількості посередників, реалізація заходів соціально-відповідального 
маркетингу 

7. Перспективи 
галузі та її загальна 
привабливість 

Епідемія короновірусу, зменшення доходів споживачів негативно 
вплинуть на попит на пиво, особливо у високому ціновому сегменті. 
Одночасно зменшення кількості людей, які їдуть на відпочинок за 
кордон, сприятиме збільшенню попиту на пиво. Несприятливими 
факторами, що впливають на попит на пиво, є зростання розміру акцизу, 
погіршення погодних умов літом, знецінення української валюти, що 
обумовить зростання цін на сировину. Сприятливими факторами для 
розвитку галузі пивоваріння, є зростання цін на сильноалкогольні напої  

Таблиця 1. Основні характеристики галузі пивоваріння України

Джерело: власна розробка авторів.
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ника доступного пива у нижчому та серед$
ньому ціновому рівнях, значна частка яко$
го випускається у ПЕТ$упакуванні. Цей ви$
робник пива налагодив випуск private labels
для торговельних мереж України, насампе$
ред загальнонаціональної мережі "АТБ",
що дозволило компанії "Оболонь" отрима$
ти свої конкурентні переваги та активно
протистояти у боротьбі з транснаціональ$
ними компаніями [11].

Відомим в Україні виробником напоїв
натурального бродіння, до яких належить
пиво і квас, є ТОВ ТВК "Перша приватна
броварня", що включає у себе дві пиварні —
у м. Львові та м. Радомишлі загальною ви$
робничою потужністю 2 млн гектолітрів
пива у рік [12]. Це підприємство відоме в Ук$
раїні своїм просвітницьким проектом "Моя
країна. Прекрасна і незалежна" та спонсор$
ством у сфері спорту. Такі заходи спрямо$
вані на підвищення іміджу ТОВ ТВК "Пер$
ша приватна броварня".

Конкурентну загрозу для українських
пивоварних компаній складають і виробни$
ки крафтового пива, попит на яке зростає
протягом останніх п'яти років [13]. Канали
розподілу крафтового пива — це передусім
оф$лайн$канали, які включають у себе паби та рестора$
ни, а також спеціалізовані магазини. Сьогодні на ринку
України можуть легко появитися нові виробники краф$
тового пива, частка яких є доволі невелика — близько 1
%, для порівняння у США вона становить 10 % [14, с.
112].

У таблиці 1 відображено основні характеристики га$
лузі пивоваріння України.

Проведений аналіз ринку пива України свідчить, що
на лояльність споживачів до певних виробників пива та
їх товарних марок впливає такий фактор, як імідж.

Проведений аналіз літературних джерел показує,
що у сучасних умовах для комерційного успіху підприє$
мства на будь$якому ринку необхідний його високий по$
зитивний корпоративний імідж, що підвищує конкурен$
тоспроможність підприємства за рахунок залучення
споживачів і зменшення використання ресурсів та по$
кращує його ринкові позиції.

Формування корпоративного іміджу підприємства
побудоване на припущенні, що імідж, як потужний
інструмент впливу на зовнішнє оточення, необхідно по$

стійно підвищувати, покращуючи тим самим ринкові
позиції підприємства.

Імідж підприємства може відрізнятися для окремих
груп громадськості, що пов'язане із різною їхньою по$
ведінкою щодо нього. Для широкої громадськості на
першому місці знаходиться соціальна позиція, для парт$
нерів підприємства — висока конкурентноздатність та
надійність, для персоналу формується внутрішній імідж
підприємства, тобто уявлення про нього як роботодав$
ця.

При формуванні та підтриманні високого рівня кор$
поративного іміджу важливо виділити його складові, які
формують додаткові цінності для різних суб'єктів (рис.
1).

Для виробників пива для оцінювання стану корпо$
ративного іміджу доцільно використовувати парамет$
ри, які наведено у таблиці 2.

Високий рівень корпоративного іміджу є необхід$
ною умовою для досягнення підприємством стійкого та
тривалого успіху на ринку завдяки таким чинникам [1,
с. 244]:

Складові іміджу підприємства 

Види іміджу Організація, керівники, кадри 

Профіль підприємства Товар, послуги, роботи та їхня якість  

Інформаційна база Інформаційні засоби формування 
іміджу  

Суб’єкти формування 
іміджу 

Підприємство, соціальні групи, 
засоби масової інформації  

Формування іміджу як додаткової цінності щодо її соціальної значущості 

На основі взаємозв’язку зовнішніх і внутрішніх характеристик та взаємодії в 
семантичному полі культури 

Рис. 1. Складові іміджу підприємства

Джерело: [3, с. 62].

Рівень Складові Параметри 
Імідж 
підприємства у 
споживачів 

Рівень якості товарів, характеристики то-
варів, ціна, доступність продукції, популяр-
ність брендів, фірмовий стиль підприємства 

Бізнес-імідж 
підприємства 
(передусім для 
постачальників та 
посередників) 

Рівень лояльності до партнерів, надійність 
підприємства, інформаційна відкритість  

Імідж 
підприємства для 
держструктур 

Значимість підприємства та його  товарів для 
регіону, участь в соціальних програмах, 
дотримання законів, кількість наданих робо-
чих місць, престижність підприємства 

Зовнішній 
імідж 
підприємства 

Соціальний імідж 
підприємства 

Проведення соціальних заходів, зменшення 
споживання ресурсів, зменшення шкідливих 
викидів, інформаційна відкритість підпри-
ємства,  кількість наданих робочих місць 

Внутрішній імідж підприємства Лояльність керівництва до персоналу 
підприємства, інформаційна відкритість  
керівництва, надані соціальні гарантії, 
можливості кар’єрного зростання, фірмовий 
стиль підприємства, уявлення працівників 
про місію та стратегію підприємства 

Таблиця 2. Параметри для оцінювання стану корпоративного іміджу виробників пива

Джерело: складено із використанням [15, c. 444].
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— сприяє зниженню чутливості до цін на продук$
цію підприємства;

— підвищує специфічність та унікальність продукції;
— захищає підприємство від атак конкурентів та

зміцнює його позиції щодо товарів$замінників;
— полегшує доступ підприємства до ресурсів, а саме

фінансових, інформаційних тощо;
— підвищує лояльність споживачів;
— дозволяє залучити та утримати талановитих пра$

цівників;
— дозволяє залучити нових партерів та споживачів.
Підтримувати високий рівень корпоративного

іміджу дозволяє проведення виробниками пива соціаль$
них заходів.

Згідно з проведеними маркетинговими досліджен$
нями на основі збирання та аналізу первинної марке$
тингової інформації визначено, що суспільство недо$
статньо проінформоване про організовані соціальні за$
ходи виробників пива. У вересні 2020 р. з використан$
ням сервісу Google Forms було проведене опитування
100 споживачів пива. Його результати свідчать, що пе$
реважній більшості опитаних (87,8 %) не відомо про про$
ведені соціальні заходи виробників пива. Лише 12,2 %
опитаних знайомі з такими заходами. Серед них лише
двоє осіб приймали участь у таких заходах, зокрема
"Випив — не сідай за руль" та Lviv craft beer festival. Це
свідчить, що проведення таких заходів вимагають зміни
підходів до їх проведення.

У таблиці 3 наведено рекомендовані соціальні захо$
ди для виробників пива, які дозволять підвищити їх
імідж.

Особливістю запропонованих заходів є активне за$
лучення представників цільових аудиторій, що допомо$
же виробникам пива підтримати образ соціально$відпо$
відального підприємства.

Проте виробники пива повинні не лише розробляти
заходи соціально$відповідального бізнесу, але і актив$
но інформувати про них споживачів, посередників та
широку громадськість.

Сприятимуть підвищенню рівня корпоративного
іміджу також наступні заходи [16, c. 122—123]:

— постійний моніторинг та аналіз інформації у
Інтернеті та ЗМІ, що впливає на корпоративний імідж
підприємства;

— періодичне здійснення аудиту корпоративного
іміджу підприємства та його вимірювання, подальша
оцінка результатів такого аудиту;

— формування бази даних визначених позитивних і
негативних чинників впливу у контексті крос$культур$
них комунікацій, їх подальший аналіз, інтерпретація та
можливе використання при взаємодії із зацікавленими
групами впливу;

— планування бюджету на підвищення корпоратив$
ного іміджу підприємства, здійснення контролю витра$
чання коштів;

— забезпечення мотивації персоналу підприєм$
ства стосовно участі у підвищенні корпоративного
іміджу;

— формування стратегії подальших дій підприєм$
ства відповідно до проведеного моніторингу інформації
у мережі Інтернет та ЗМІ;

— розроблення методології комунікації із ЗМІ
відповідно до крос$культурних та міжкультурних особ$
ливостей відмінностей цільових аудиторій;

— побудова підприємством ефективних взаємовід$
носин із мас$медіа, забезпечення контролю подачі
інформації для них;

— побудова комунікаційних процесів не лише із спо$
живачами та власним персоналом, а також із іншими
контактними аудиторіями (урядовими організаціями,
партнерами, ЗМІ тощо).

При розробленні заходів у сфері підвищення іміджу
пивоварного підприємства слід врахувати, що він виз$
начається як заходами цілеспрямованої діяльності ви$
робників пива, так і спонтанно споживачами та контак$
тними аудиторіями на ринку. Такий ринковий образ
може або позитивно, або негативно впливати на функ$
ціонування підприємства, тому останнє періодично по$

Заходи Цільова аудиторія Засоби розповсюдження 
інформації 

"Збережемо чисте повітря" (висаджу-
вання дерев у містах України) 

Молодь віком 18-25 
років 

Соціальні мережі, 
мобільні додатки 

"Відповідальна утилізація" (створення 
пересувних пунктів утилізації скляних 
пляшок,  алюмінієвих баночок, 
кришечок тощо) 

Особи віком 35-70 років Місцеві газети, дру-
ковані оголошення, 
буклети із розкладом 
роботи пересувних 
пунктів 

"День екологічних знань в Україні" 
(проведення тематичної лекції он-лайн) 

Особи всіх вікових 
категорій 

Радіо, соціальні мережі 

"Всесвітній день охорони праці" (показ 
інформаційного матеріалу) 

Персонал підприємства Внутрішні засоби 
розповсюдження 
інформації 

"Підтримка вітчизняної науки" 
(проведення конкурсу наукових 
проектів) 

Студенти та науковці 
вітчизняних ЗВО та НДІ 

Міністерство освіти та 
науки, соціальні мережі 

"Екотур Карпатами" (тури вихідного 
для працівників та членів їх сімей із 
використанням садиб зеленого туризму)

Персонал підприємства Внутрішні засоби 
розповсюдження 
інформації 

"Чиста вода – це природно" 
(проведення флешмобу)  

Населення України Телебачення (у розділі 
новин), соціальні мережі 

"День без автомобілів" (заохочення 
персоналу не користуватися власним 
транспортом) 

Персонал підприємства Соціальні мережі, 
внутрішні засоби 
розповсюдження 
інформації 

"Студент – це круто !" (конкурс історій 
із студентського життя") 

Молодь віком 18-25 
років, що навчається 

Соціальні мережі, сайт 
підприємства 

"Святий Миколай завітає до всіх" 
(благодійна акція, до якої можуть 
долучитися всі бажаючі) 

Діти із сиротинців, 
важкохворі діти, 
малозабезпечені родини, 
старші одинокі люди 

Телебачення, радіо, 
соціальні мережі 

Таблиця 3. Рекомендовані соціальні заходи для виробників пива

Джерело: власна розробка авторів.
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винно його оцінювати та розробляти корегувальні за$
ходи для досягнення бажаного рівня.

ВИСНОВКИ
У сучасних умовах для досягнення своїх цілей у си$

стемі управління маркетингом виробники пива належ$
ну увагу повинні приділяти підвищенню свого іміджу на
ринку. У роботі з цією метою рекомендується розроб$
ляти певні соціальні заходи, спрямовані на охорону
ними довкілля, покращання умов праці та організацію
відпочинку персоналу, підтримання вітчизняної науки,
допомогу малозабезпечним та потребуючим. Проте
аналіз зібраної первинної маркетингової інформації
свідчить, що споживачі пива мало інформовані про за$
ходи соціально$відповідального маркетингу їх вироб$
ників. Тому пивоварним компаніям слід не лише плану$
вати та організувати проведення таких заходів, але і
покращити інформування споживачів про них у системі
маркетингових комунікацій. Оскільки імідж пивоварних
підприємств на ринку формується не лише під впливом
їх цілеспрямованої діяльності, але і спонтанно, то
підприємствам необхідно постійно його оцінювати та
розробляти корегувальні заходи для досягнення бажа$
ного іміджу. У статті подано перелік параметрів, які мо$
жуть бути використані для оцінювання стану корпора$
тивного іміджу пивоварних компаній. Слід також вра$
хувати, що імідж виробників пива на ринку залежить пе$
редусім від якості пропонованих ними товарів, тому пи$
воварні компанії повинні забезпечити постійний моні$
торинг та аналіз інформації у Інтернеті та ЗМІ про них
та їх товари, задоволеність споживачів від продукції
підприємств та їх діяльності загалом.

Перспективи подальших досліджень пов'язані із
оцінюванням іміджу виробників пива та визначенням
його впливу на конкурентоспроможність підприєм$
ства.
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QUALITY CONTROL OF AUDIT SERVICES PROVISION

У статті здійснено оглядовий аналіз системи контролю якості аудиторських послуг в Україні та

зовнішні перевірки діяльності аудиторських фірм. Встановлено, що впровадження системи зовнішнього

та внутрішнього контролю якості аудиторських послуг є найактуальнішим завданням сучасного незаZ

лежного аудиту в Україні. І такий контроль повинен охоплювати всі аспекти процесу аудиту.

У статті наведено огляд матеріалів із правових та практичних засад регулювання аудиту, контролю

якості аудиторських послуг та органів суспільного нагляду за аудитом у провідних країнах ЄвропейсьZ

кого Союзу. Вказано тенденції щодо організації та регулювання аудиторської діяльності, варіанти вплиZ

ву на якість аудиторських послуг, а також застосування державних та недержавних важелів формуванZ

ня органів суспільного нагляду. Обгрунтовано критичне ставлення до регулювання аудиту, організації

та методики аудиту в Україні. Зроблено висновки та окреслено перспективи подальших досліджень.

The article provides an overview analysis of the quality control system of audit services in Ukraine and external

inspections of audit firms. It is established that the introduction of the system of external and internal quality

control of audit services is the most urgent task of modern independent audit in Ukraine. And such control

should cover all aspects of the audit process.The purpose of the study is to determine the essence of the quality

control system of audit services in countries that are members of the European Union, nonZEU countries, as well

as quality control levels, methodological principles of quality control and quality criteria for audit services in

Ukraine. Quality control of audit services involves testing of internal procedures, verification of working

documents, audit reports and other reports, contracts for the provision of audit services, internal regulations of

the audit entity, which determine the policies and procedures to be applied in the provision of audit services It

has been confirmed that the requirements for external control are also increasing in nonZEU European countries.

The article provides an overview of materials on the legal and practical principles of audit regulation, quality

control of audit services and public audit oversight bodies in all EU countries. The tendencies concerning the

organization and regulation of audit activity, variants of influence on quality of audit services, and also application

of the state and nonZstate levers of formation of bodies of public supervision are specified. The critical attitude to

the regulation of audit, organization and methods of audit in Ukraine is substantiated. It is studied that the

implementation of the requirements of the Association Agreement between Ukraine and the European Union

presupposes the fulfillment by Ukraine of the obligation to agree on the main provisions on political association

and economic integration. It has been proved that audit issues belong to the main objects of economic integration

between Ukraine and the EU, so it is natural to generalize the regulatory framework and best practices and

procedures of the main aspects of audit based on data on the EU and Ukraine. The functions of the subjects of

quality control of audit services in Ukraine are studied.
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рішення. Для ефективного забезпечення якості ауди$
торських послуг, що надаються аудиторськими фірма$
ми, актуальною проблемою є управління оцінкою та
контролем їх якості, в якому ключову роль відіграє не
лише фіксація невідповідності якості послуг стандартам
чи очікуванням клієнтів, але й виявлення внутрішніх
причин, що обумовили дану невідповідність, формуван$
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ня способів підвищення якості послуг до необхідного
рівня та контроль утримання даного рівня.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням якості та контролю якості аудиту присвя$

чено багато наукових праць таких авторів: Білуха М.Т.,
Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Єременко Д.В., Козак В.Є.,
Кузуб О.А., Лісіна В.Ю., Пантелеєв В.П., Пономарьов А.А.,
Проскуріна Н.М., Редько О.Ю. та ін. [1; 3; 4; 6]. Вітчиз$
няні науковці по$різному визначають поняття якості та
контролю якості аудиторських послуг. Проте, деталь$
ного узагальнення регулювання аудиту, контролю
якості аудиту та органів суспільного нагляду за ауди$
том не проведено.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення сутності системи

контролю якості аудиторських послуг в країнах, що вхо$
дять до Європейського Союзу, країн, що не входять до
складу ЄС, а також рівнів контролю якості, методоло$
гічних засад контролю якості та критеріїв якості ауди$
торських послуг в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

В Україні сьогодні формуються передумови для пе$
реходу до нової філософії аудиту — публічного ауди$
ту, який проводиться в інтересах суспільства для забез$
печення законної, результативної, ефективної та про$
зорої діяльності органів публічної влади. Такий підхід
дає змогу відійти від радянських стереотипів, які обме$
жують поняття "аудит" виключно підприємницькою
діяльністю у сфері бухгалтерського обліку і фінансової
звітності суб'єктів господарювання [1]. У результаті
аудит розглядається не лише як інструмент виявлення
фінансових порушень, а і як функція щодо вдоскона$
лення системи управління в цілому, у тому числі й дер$
жавного. У цьому контексті слід пригадати Міжнарод$
ну організацію вищих органів аудиту (INTOSAI), яка
функціонує з 1953 р. і є незалежним керівним органом
для вищих органів аудиту державних фінансів. Як відо$
мо, фундаментальні принципи аудиту INTOSAI склада$
ються з чотирьох керівних вказівок [2]: ISSAI 100 "Ос$
новні принципи аудиту державного сектору"; ISSAI 200
"Основні принципи фінансового аудиту"; ISSAI 300 "Ос$
новні принципи аудиту ефективності"; ISSAI 400 "Ос$
новні принципи аудиту відповідності" [9; 10]. Інакше ка$
жучи, в контексті публічних фінансів аудит бухгалтерсь$
кого обліку і фінансової звітності (фінансовий аудит) є
лише одним із чотирьох основних видів (або напрямів)
аудиту.

Як доводить світова практика, рівень розвитку пуб$
лічного аудиту є показником розвинутості громадянсь$
кого суспільства та демократичності публічного управ$
ління, його здатності оперативно й адекватно реагува$
ти на виклики сьогодення, тобто публічний аудит — це
нова філософія сприяння забезпеченню якості публіч$
ного управління справами суспільства на основі оціню$
вання результативності та ефективності діяльності
органів публічної влади із застосуванням ідеології та
принципів громадянського суспільства.

В умовах формаційної та цивілізаційної модернізації
суспільства в Україні назріла необхідність створення
повноцінного інституту публічного аудиту. Однак ідея
створення цього інституту поки що має концептуаль$
ний характер, оскільки сама необхідність практичної
участі виборців у прямому чи непрямому управлінні пуб$
лічними фінансами, власністю, інтелектуальними та
іншими ресурсами країни ще не стала невід'ємною скла$
довою системи суспільних цінностей в Україні і, відпо$
відно, законодавчо не закріплена.

Основні положення щодо стану регулювання ауди$
ту в Україні передбачено Законом України "Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність" [2],

ст. 3 якого визначає правову основу аудиторської діяль$
ності в Україні. Згідно зі ст. 3 Закону, "аудиторська
діяльність — незалежна професійна діяльність ауди$
торів та суб'єктів аудиторської діяльності, зареєстро$
ваних у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської
діяльності, з надання аудиторських послуг" [2], Крім
цього, аудиторська діяльність регулюється цим Зако$
ном, іншими нормативно$правовими актами та міжна$
родними стандартами аудиту. В разі, якщо міжнарод$
ним договором, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України, встановлено інші правила,
ніж ті, що містить цей Закон, застосовуються правила
міжнародного договору.

Для держав — членів Європейського Союзу, наприк$
лад, Директива з обов'язкового аудиту вимагає від фірм,
які виконують аудит суб'єктів суспільного інтересу,
щороку розкривати конкретну інформацію стосовно
правової структури аудиторської фірми, мережі, час$
тиною якої вона є, систем корпоративного управління
та контролю якості, фінансову інформацію й інформа$
цію щодо основи визначення винагороди партнерів.

 Влучно зазначає Пантелеєв В.П., стверджуючи, що
"головною відповіддю на виклики та претензії з боку
бізнес$середовища щодо достовірності аудиту є рішуче
та системне підвищення і підтримка високого рівня
якості аудиту" [3]. Належна якість аудиту та засоби за$
безпечення якості аудиторських послуг залишаються
грунтовними положеннями регулювання аудиту в ЄС.
Директива 2006/43/ЄС зазначає, що на якість роботи
аудитора покладаються широкі кола людей та установ.
Висока якість аудиту гарантує впорядкованість функ$
ціонування ринків, добросовісність та ефективність
фінансової звітності (параграф 9 Директиви 2006/43/
ЄС). Вважається важливим постійне забезпечення ви$
сокої якості всіх обов'язкових аудиторських перевірок,
яких вимагає законодавство Співтовариства. Через це
всі обов'язкові аудиторські перевірки мають виконува$
тися на основі міжнародних стандартів аудиту (пара$
граф 13 Директиви) [3].

Країни ЄС і всього світу працюють над посиленням
нагляду за професією аудитора шляхом удосконален$
ня чинних систем внутрішнього контролю, підвищення
довіри до професії аудитора, визнання аудиторів краї$
ни у всьому світі. Вдосконалення базових регламентів
необхідно здійснювати також зважаючи на вимоги
міжнародних стандартів та, зокрема, директив ЄС. Різні
умови ведення бізнесу в різних країнах світу обумови$
ли відсутність єдиної думки та єдиного підходу до ви$
рішення питання оцінки роботи аудиторів та аудиторсь$
ких компаній. Тому певні країни чи групи країн вико$
ристовують найбільш ефективні для них методи впливу
на якість аудиторських послуг.

Суб'єкти здійснення контролю якості аудиторських
послуг у країнах Європейського Союзу різняться (табл.
1). У Великій Британії (31 січня 2020 року Велика Бри$
танія перестала бути членом Європейського Союзу) та
у Ірландії діють п'ять професійних організацій, які офі$
ційно визнані та схвалені Міністерством торгівлі. Як у
Великій Британії, так і в Ірландії професійні організації
контролюють роботу всіх аудиторів, які внесені до реє$
стру. Існує змішана модель, яку застосовано, наприк$
лад, у Німеччині, передбачає, що існуюча суспільна
організація аудиторів та Аудиторська палата здійс$
нюють нагляд за професією, однак Аудиторську пала$
ту контролює незалежний державний орган — Комісія
нагляду за аудиторською діяльністю (нім. Abschluss$
pruferaufsichtskommission, APAK). Аналогічні інституції
утворені у Бельгії, Франції та інших країнах.

Слід зазначити, що у європейських країнах, які не
входять до ЄС, також посилюються вимоги до зовнішнь$
ого контролю. У Норвегії існує дві категорії аудиторів,
яких ліцензує Комісія з питань банківської справи,
страхування та цінних паперів. Ця комісія виступає на$
глядовим органом для аудиторів, які підконтрольні
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Міністерству фінансів. Інституції Норвегії запроваджу$
ють систему зовнішнього контролю якості аудиту через
моніторинг державних та зареєстрованих аудиторів [7].

В Україні відповідно до ст. 40 "Контроль якості ауди$
торських послуг" розділу VII "Забезпечення якості ауди$
торських послуг" Закону України "Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність" [2] зазначено, що
"контроль якості аудиторських послуг суб'єктів ауди$
торської діяльності здійснюється шляхом проведення пе$
ревірки якості аудиторських послуг суб'єктів аудиторсь$
кої діяльності щодо дотримання ними міжнародних стан$
дартів аудиту, принципу незалежності, ефективності внут$
рішньої системи контролю якості аудиторських послуг".

Контроль якості аудиторських послуг суб'єктів
аудиторської діяльності, які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств,
що становлять суспільний інтерес, проводиться Інспек$
цією (табл. 2).

Контроль якості аудиторських послуг суб'єктів
аудиторської діяльності, які надають послуги із обов'яз$

кового аудиту фінансової звітності (крім суб'єктів ауди$
торської діяльності, які мають право проводити обов'яз$
ковий аудит фінансової звітності підприємств, що ста$
новлять суспільний інтерес), проводиться Аудиторсь$
кою палатою України.

Контроль якості аудиторських послуг суб'єктів ауди$
торської діяльності, які не надають послуги із обов'яз$
кового аудиту фінансової звітності, здійснюється за
їхньою власною ініціативою Аудиторською палатою Ук$
раїни.

 Безпосередньо перевірки з контролю якості
здійснюються інспекторами, які є посадовими особами
Інспекції та працівниками Комітету з контролю якості
аудиторських послуг Аудиторської палати України.
Інспектором може бути призначено особу, яка відпові$
дає таким критеріям:

1) має досвід роботи аудитором не менше п'яти років;
2) припинила діяльність із надання аудиторських по$

слуг одноосібно або у складі суб'єкта аудиторської
діяльності;

№ 
з/п Країна Суб’єкт здійснення контролю якості аудиторських послуг 

1.  Німеччина У Німеччині існують дві професійні аудиторські організації: 
Аудиторська палата та Інститут аудиторів. З 1961 р. під керівництвом 
Міністерства економіки діє Аудиторська палата 
(Wirtschaftpruferkammer) – офіційний орган контролю за діяльністю 
всіх аудиторів країни.Членство в Аудиторській палаті є обов’язковим 
для кожного аудитора і кожної аудиторської фірми. Крім того, є 
добровільна асоціація кваліфікованих аудиторів – Інститут аудиторів 
(Institut der Wirtschaftsprufer), до якої входять 84% з 6680 аудиторів 
цього рівня підготовки [8] 

2.  Італія Загальний контроль здійснює Міністерство юстиції. Палата аудиторів, 
яка складається з окремих зареєстрованих аудиторів, є незалежною 
наглядовою організацією, має дотримуватися професійних вимог, 
визначених 4-ю Директивою ЄС. Вимоги, передбачені в «Принципах 
професійної поведінки Палати Аудиторів», обов’язкові для виконання 
всіма членами національних професійних органів [7] 

3. Нідерланди Комісія з питань перевірки якості аудиту, яка займається зовнішнім 
контролем якості аудиторської діяльності. Комісія діє в рамках 
моніторингової організації NIRVA [1] 

4. Франція Питання бухгалтерського обліку і звітності знаходяться у веденні 
Міністерства фінансів, а аудиту – Міністерства юстиції. При 
проведенні перевірки якості застосовуються два підходи: 
«горизонтальний», відповідно до якого перевіряються всі професійні 
аудитори і всі види аудиторських завдань; «вертикальний», який 
передбачає детальне вивчення документів аудиторських перевірок 
компаній, що становлять суспільний інтерес; одночасно здійснюється 
перевірка застосовуваних аудиторами процедур [7] 

5. Ірландія Процедури зовнішнього контролю якості грунтуються на системі 
моніторингу за участю штатних співробітників моніторингових 
організацій [7] 

Таблиця 1. Суб'єкти здійснення контролю якості аудиторських
послуг в країнах ЄС

Суб’єкти здійснення контролю якості  надання аудиторських послуг 
Функції контролюючого органу Функції контролюючого органу 

ІН
С
П
ЕК

Ц
ІЯ

 

1) розробляє та подає на розгляд Ради 
нагляду Порядок проведення перевірок з 
контролю якості; 
2) розробляє рекомендації щодо 
проведення перевірок з контролю якості; 
3) затверджує щорічні плани-графіки 
проведення перевірок з контролю якості; 
4) призначає інспекторів для проведення 
перевірок з контролю якості; 
5) ухвалює звіти за результатами 
перевірок з контролю якості; 
6) затверджує рекомендації щодо усунення 
недоліків внутрішньої системи контролю 
якості, виявлених за результатами 
перевірок; 
7) готує подання Раді нагляду щодо 
застосування стягнень за результатами 
перевірок з контролю якості 

А
уд
ит
ор
сь
ка

 п
ал
ат
а 
У
кр
аї
ни

 

1) бере участь у розробці Порядку проведення перевірок з 
контролю якості; 
2) розробляє рекомендації щодо проведення перевірок з 
контролю якості; 
3) розробляє щорічні плани-графіки проведення перевірок 
з контролю якості та подає їх на погодження Органу 
суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 
4) створює у своєму складі Комітет з контролю якості 
аудиторських послуг; 
5) затверджує звіти за результатами перевірок з контролю 
якості; 
6) затверджує рекомендації щодо усунення недоліків 
внутрішньої системи контролю якості, виявлених за 
результатами перевірок; 
7) застосовує до суб’єктів аудиторської діяльності 
стягнення (крім суб’єктів аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) 

Таблиця 2. Суб'єкти здійснення контролю якості аудиторських послуг в Україні
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3) підвищила кваліфікацію за відповідною програ$
мою, затвердженою комісією з атестації.

Контроль якості аудиторських послуг передбачає
тестування внутрішніх процедур, здійснення перевірки
робочих документів, аудиторських звітів та інших звітів,
договорів про надання аудиторських послуг, внутрішніх
розпорядчих актів суб'єкта аудиторської діяльності,
якими визначаються політика і процедури, які мають за$
стосовуватися при наданні аудиторських послуг, щодо:

1) дотримання застосованих міжнародних стан$
дартів аудиту, вимог щодо незалежності та інших ви$
мог цього Закону, у тому числі забезпечення достовір$
ності інформації, поданої для включення до Реєстру;

2) кількості та якості використаних ресурсів, у тому
числі дотримання вимог щодо безперервного навчання
аудиторів;

3) дотримання вимог стосовно винагороди за ауди$
торські послуги, якщо вони встановлені;

4) ефективності системи внутрішнього контролю
якості суб'єкта аудиторської діяльності;

5) достовірності інформації у звіті про прозорість,
якщо його оприлюднення передбачається цим Законом,
щодо оцінки ефективності системи внутрішнього конт$
ролю якості суб'єкта аудиторської діяльності.

ВИСНОВКИ
Реалізація вимог Угоди про асоціацію між Україною

та Європейським Союзом передбачає виконання Украї$
ною зобов'язання узгодити основні положення із пол$
ітичної асоціації та економічної інтеграції. Питання
аудиту належать до головних об'єктів економічної інтег$
рації між Україною та ЄС. Тому закономірно постає зав$
дання узагальнити нормативну базу та кращі практики
і процедури головних аспектів аудиту на основі даних
щодо країн ЄС та України.

Поряд із продовженням дослідження досвіду країн
ЄС на основі запровадження Директив ЄС потрібно вив$
чати власне досвід аудиторів України з функціонуван$
ня аудиту на новій законодавчій базі, використання про$
фесійного самоврядування аудиторів (розділ ІХ Зако$
ну України), підвищення якості аудиту та виконання
програми повернення українському аудиту заслуженої
слави "еліти сучасного бізнесу" [3].
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У статті досліджено зміну організації обліку промислових підприємств у період Другої світової війни

на території Генерального губернаторства. Історія розвитку бухгалтерського обліку та його минула пракZ

тика дозволили сформуватися сучасним обліковим системам. Звісно, історичні потрясіння суспільства,

зокрема, економічні кризи, революції чи війни, не могли знівелювати значення праці бухгалтерів та неZ

обхідність реєстрації господарських операцій. Більше того, саме завдяки таким історичним періодам можZ

на прослідкувати та проаналізувати чіткий взаємозв'язок між державним регулюванням обліку відпоZ

відно до потреб того часу, дослідити сутність та значення впливу бухгалтерського обліку як ключового

елемента відображення подальших суспільних змін. Тому у статті визначено вплив на облік підприємZ

ства зміни у інформаційних потребах та пріоритетах німецької влади. Варто зазначити, що для окупаційZ

ної влади бухгалтерський облік був ще одним інструментом контролю, який максимально використовуZ

вали для реалізації своїх цілей. В роки Другої світової війни на окупованій території бухгалтерський облік

виконував ряд завдань: оцінку активів, пасивів та результатів діяльності підприємства, контроль витрат

та аналіз цін, визначення прибутковості підприємства та планування. Для ефективної реалізації цих завZ

дання на території Генерального губернаторства і було введено в дію єдиний план рахунків для промисZ

лових підприємств, який дозволив систематизувати бухгалтерського обліку шляхом збору та упорядкуZ

вання всіх записів та змін, які вони викликають на відповідних рахунках. Проаналізовано передумови

реформи бухгалтерського обліку на території Генерального губернаторства. Визначено причини, які приZ

звели до уніфікації обліку через запровадження єдиного плану рахунків для промислових підприємств.

Надано порівняння мінімального та звичайного плану рахунків для промислових підприємств ГенеральZ

ного губернаторства. Розкрито основні етапи переходу на єдиний план рахунків для промислових

підприємств. Ця стаття не має на меті пропаганду нацистської ідеології, а всі зібрані та представлені маZ

теріали мають лише науковий характер.

The article examines the change in accounting of industrial enterprises during World War II in the General

Government. The history of accounting development and its past practice has allowed the formation of modern

accounting systems. Of course, the historical upheavals of society, particularly economic crises, revolutions or

wars, could not negate the importance of the work of accountants and the need to register business transactions.

Moreover, through such historical periods, it is possible to trace and analyze the exact relationship between

government regulation of accounting according to the needs of the time and explore the nature and significance

of the impact of accounting as a critical element in reflecting further social change. Therefore, the article identifies
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Бухгалтерський облік завжди розвивається разом із

розвитком економіки та відображає її реальність. А що
відбувається з обліком, коли одну країну окупує інша,
коли їде війна? На жаль, питання організації обліку в
такі періоди залишається і надалі малодослідженими.
Аналіз і дослідження історії обліку — досить непрос$
тий процес, а вивчення бухгалтерського обліку у період
Другої світової війни є в певній мірі викликом для вче$
них, адже багато документів того часу було втрачено
під час бойових дій. Тому дослідження організації об$
ліку промислових підприємств, які під час Другої світо$
вої війни змушені були працювати не лише для задово$
лення потреб суспільства, але і на вимоги воєнної еко$
номіки є пріоритетним для реалізації досліджень у цьо$
му напрямі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання організації обліку в період Другої світової

війни нажаль не достатньо висвітлено у наукових пра$
цях і, як правило, науковцями розглядалися особливості
обліку, або Німеччини, або Радянського Союзу. Зміни
у організації бухгалтерського обліку на окупованих
Німеччиною територіях, які були включені до складу Ге$
нерального губернаторства — нині ще мало висвітлені
у науковій літературі. Особливості радянського обліку
воєнного періоду відображені у працях таких російсь$
ких вчених: К. Циганков [2], А.І. Білоусов, А.В. Зеленін
[1], у зарубіжних дослідженнях, таких науковців:
А. Джатей (Університет Східного Вашингтона), Р. Сар$
ікас (Університет Огайо) [10]. Найбільш грунтовне дос$
лідження обліку у Генеральному губернаторстві в роки
Другої світової війни було проведено М. Тужинським
(Лодзький університет) [11]. Короткі відомості про
організацію обліку цього історичного періоду модна
побачити у працях П. Журава [12].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження процесу організації

бухгалтерського обліку промислових підприємств під
час Другої світової війти в Генеральному губернаторсті
та визначення порядку дій окупаційних властей, щодо
запровадження єдиної системи обліку, формування
нових типів єдиного плану рахунків (мінімального та
звичайного) адаптованого для окупованих територій.

the impact on the company's accounting changes in the German government's information needs and priorities.

It is worth noting that accounting was another tool of control for the occupying power, which was used to the

maximum to achieve their goals. During the World War II, in the occupied territories, accounting performed

several tasks: assessment of assets, liabilities and results of the enterprise, cost control and price analysis,

determining the enterprise's profitability and planning. To effectively implement these tasks in the General

Government's Office and introduced a single chart of accounts for industrial enterprises, which allowed to

systematize accounting by collecting and organizing all the records and changes that they cause in the relevant

accounts. The preconditions of accounting reform on the territory of the General Government are analyzed. The

reasons that led to the unification of accounting by introducing a single chart of accounts for industrial enterprises

are identified. A comparison of the minimum and usual chart of accounts for industrial enterprises of the General

Government is given. The main stages of the transition to a single chart of accounts for industrial enterprises are

revealed. This article is not intended to promote Nazi ideology, and all materials collected and presented are

scientific only.

Ключові слова: бухгалтерський облік, план рахунків, промислові підприємства, Генеральне губернатор�
ство, Друга світова війна.

Key words: accounting, chart of accounts, industrial enterprises, General Government, World War II.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зміна влади супроводжувалася змінами як у житті

суспільства загалом, так і в організації бухгалтерсько$
го обліку підприємств, які розпочинали чи продовжу$
вали свою господарську діяльність на окупованих тери$
торіях. Так, ще з 1937 року у Німеччині діяло розпоря$
дження щодо обов'язкового ведення бухгалтерських
книг та існувала досить розвиненою для тих часів  систе$
ма обліку. З початком окупації основні елементи цієї си$
стема в тому чи іншому вигляді поширювалися і на за$
хоплені території. Друга світова війна спричинила зміни
в адміністративному поділі країн світу. З кінця 1939 року
на географічній карті Європи з'явився новий окремий
автономний елемент Третього Рейху — Генеральне гу$
бернаторство, куди входила частина земель Польщі, а з
1941 року і Західної України (дистрикт Галичина).

Закономірно, що на нові захоплені території, поча$
ла поширювалась чинна в Німеччині облікова практика.
Для Генерального губернаторства — відповідно були
розроблені регламенти на основі німецьких. Нововве$
дення у бухгалтерському обліку чи не найкраще відоб$
ражали реальність того часу, тому сама облікова прак$
тика з огляду на обставини мала свої особливості, які
обумовлювалися не лише воєнним часом, але і особли$
вими потребами у інформації для окупаційної адмініст$
рації.

У роки Другої світової війни виділяли чотири основ$
ні завдання бухгалтерського обліку, реалізація яких, як
тоді вважалося, дозволить досягнути цілі, необхідні як
для розвитку самого підприємства, так і для економіки
загалом [6, c.12]:

а) оцінка ресурсів підприємства — активів, зобов'я$
зань, результатів діяльності на кінець року — прибутку
та збитків  (формування балансу та звіту про прибутки
та збитки);

б) підготовка рекомендацій для формування ціни,
контролю витрат та здійснення аналізу цін;

в) контроль та управління підприємством (розраху$
нок його рентабельності);

г) планування.
Обов'язкові для виконання нормативні документи,

як$от: розпорядження, декретиви та ін. для окупованих
територій публікувалися в Офіційному віснику Гене$
рального губернаторства для окупованих польських те$
риторій (як правило, видавався двома мовами — німець$
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кій та польській, проте був також і для дистрикту Гали$
чина варіант на німецькій та українській мові). Варто заз$
начити, що окупаційна влада на нових територіях не
відмінила всі чинні нормативи того часу, а планомірно
додавала нові, за перевіреними у себе німецькими ана$
логами.

Фактично з часу заснування Генерального губерна$
торства, було утверджене Положення про заснування
господарських товариств у Генеральному губерна$
торстві від 15 листопада 1939 року. У ньому зазначало$
ся, що у разі створення господарських товариств, вне$
сення змін до статуту та складу осіб, що керували спра$
вами компанії (у правлінні), а також у разі передачі ча$
стки компанії, якщо це обгрунтовано суспільними інте$
ресами, існувала можливість звільнення від письмової
реєстрації формальних положень та обов'язку внесен$
ня інформації до комерційного реєстру, проте зміст
справи міг бути також і юридично затвердженим [9,
c. 38]. Поширювалося це положення і на діяльність ко$
оперативів. Водночас значна частина питань, стосовно
організації бухгалтерського обліку для тих же коопе$
ративів і далі регламентуватись ще довоєнними норма$
тивними актами, наприклад, як$от: Торговий кодекс.

Представники окупаційної адміністрації чітко розу$
міли суть проблем, з якими зустрілася економіка Гене$
рального губернаторства, зокрема необхідність у дос$
товірній  інформації, щодо фінансового стану та резуль$
татів діяльності промислових підприємств, яку за умо$
ви, що підстави її формування різні, неможливо по$
рівнювати та використовувати для подальшого плану$
вання. Тому виникла потреба у застосуванні єдиного
підходу для узагальнення такої інформації і не$
обхідність у використанні єдиих облікові принципи для
її формування. Велике значення мала необхідність ство$
рення одного для всіх промислових підприємств підхо$
ду для побудови бухгалтерського обліку на основі єди$
ного плану рахунків. Таким чином, елементи системи
бухгалтерського обліку, розроблені та перевірені прак$
тикою в Німеччині, були спрощені та адаптовані до за$
стосування промисловими підприємствами окупованих
територій, але з урахуванням особливостей Генераль$
номого губернаторства.

З цієї причини було проведено суттєву підготовчу
роботу з регулювання обліку на промислових підприє$
мства в Генеральному губернаторстві. Відділ управлін$
ня з економічних питань Німеччини у Генеральному гу$
бернаторстві розробив єдиний план рахунків для про$
мислових підприємств з детальними поясненнями. Про
це зазначалося у Декреті про регулювання обліку про$
мислових підприємств [5, c. 3], який було опрелюднено
у Віснику Головної групи промислової економіки та
руху (Промислової групи). Згодом у тому ж таки Вісни$
ку надруковано було Інструкцію, щодо запровадження
правильного обліку на промислових підприємствах Ге$
нерального губернаторства. Інструкція також мала слу$
жити основою для навчальних курсів, організованих

згодом Промисловою групою, оскільки її обов'язкове
запровадження вимагало попереднього ознайомлення
та навчання великої кількості бухгалтерів.

З введенням єдиного плану рахунків для окремих
економічних груп в самій Німеччині у відзначався сут$
тєвий прогрес та початок уніфікаціі бухгалтерського
обліку. Тому основною метою інструкцій було надання
можливості промисловим підприємствам Генерального
губернаторства ознайомитись із обліковою системою,
розробленою в Німеччині та підготувати до переходу
на єдиний план рахунків. Представниками Управління з
економічних питань було перевірило низку підприємств
Генерального губернаторства. Результати даних пере$
вірок довели, що окрім невеликої кількості підприємств,
під управлінням німців, більшість субєктів господарю$
вання не обліковувала свої господарські операції належ$
ним чином, зокрема облік як правило вівся без деталь$
ного виокремлення витрат, калькуляції тобто на рівні
торгових підприємств. Тому при впровадженні система$
тизованого бухгалтерського обліку окупаційна влада не
могла використовувати чинну до тогочасну облікову
практику. Зміни у сфері організації бухгалтерського
обліку здійснювалися шляхом запровадження єдиного
плану рахунків, який було оприлюднено у 1942 році.
Через відносно погану індустріалізацію Генерального
губернаторства Промислова група не могла організу$
вати курси для окремих галузевих груп, як це було в
Рейху. Необхідна кількість учасників курсів могла бути
досягнута лише в тому випадку, якщо курси охоплюють
всю галузь. Важливо також враховувати мовні труднощі,
оскільки більшість учасників курсів не володіли німець$
кою мовою. Тому єдиний план рахунків Генерального
губернаторства було видано двома мовами, для вирішен$
ня таких мовних проблем. Завданням цього плану було
також визначення термінології в сфері бухгалтерсько$
го обліку, щоб у подальшому виключити будь$які непо$
розуміння, які можуть виникнути внаслідок помилко$
вих трактувань. Крім того, такий двомовний план ра$
хунків вважався корисним для навчання польських пра$
цівників, зайнятих у промисловості Генерального губер$
наторства, німецької мови, та у вивченні професійної
німецької термінології. Таким чином, запровадження
єдиного плану рахунків для промислових підприємств
у Генеральному губернаторстві є значним спрощенням
як для заводів, так і для інших організацій. Проте у самій
Німеччині відмінності в межах економічної групи між
великими, середніми та малими підприємствами призве$
ли до необхідності створення кількох типів плану ра$
хунків, наприклад для Економічної групи машинобуду$
вання: мінімального плану рахунків, звичайного плану
рахунків та розширеного плану рахунків (рис. 1). Осно$
ва у них одна, тому мінімальний план рахунків можна
було розглядати як попередній крок до застосування
звичайного плану рахунків, а звичайний план рахунків
знову як початковий крок до розширеного плану ра$
хунків [6, c. 10].
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Мінімальний план рахунків - містив лише найнеобхідніші рахунки і був 
спрощений настільки, що міг застосовуватися будь-яким підприємством 

Звичайний план рахунків  - включав усі рахунки, які повинні були вести 
середні та великі підприєємства, щоб відповідати німецькому законодавству 
щодо закриття рахунків (формування балансу та звіту про прибутки та збитки) 

Розширений план рахунків -  дозволяв здійснювати облік витрат за допомогою 
класів 5 і 6. Цей план давав можливість визначення вартості напівфабрикатів і 
готової продукції на основі даних бухгалтерського обліку без проведення 
інвентаризації 

Рис. 1. Характеристика типів єдиного плану рахунків Економічної групи машинобудування

Джерело: узагальнено на основі [6, c. 10].
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Оскільки економічний рівень розвитку окупованих
територій і Німеччини, як і рівень організації бухгал$
терського обліку, суттєво відрізнявся, єдиний план ра$
хунків промислових підприємств для Генерального гу$
бернаторства був у вигляді: мінімального та звичайного
плану рахунків. Для організації змін у бухгалтерському
обліку окупаційною владою застосовувався перехідний
період.

Основним пріоритетом при формуванні єдиного
плану рахунків для Генерального губернаторства була
необхідність створення такої кількості рахунків, яка би
дозволяла чітко розрізняли всі операції, що стосують$
ся статей запасів, оборотних активів та результату
діяльності, для забезпечення  прозорості. Уніфікований
план рахунків розподіляв усі рахунки на 10 класів, у
кожному класі — 10 груп рахунків, і кожен рахунок
можна було розділити на 10 субрахунків, а їх в свою
чергу на 10 інших одиниць. Звісно, різного роду деталі$
зація запроваджувалася у практиці уже залежно від
особливостей діяльності промислового підприємства.
Проте потрібно зазначити, що у зазначених у інструкції
мінімальному і звичайному плані рахунків використано
не всі з можливих субрахунків.

В Інструкції щодо правильного обліку на промис$
лових підприємствах Генерального Губернаторства,
зокрема зазначалось  [7; 8]:

1. Усі промислові підприємства Генерального Губер$
наторства мали організувати бухгалтерський облік
відповідно до мінімального плану рахунків для промис$
лових підприємств Генерального Губернаторства до
01.01.1944 р. Оскільки поширювався цей план рахунків
на всі промислові, з його введенням фактично нівелю$
валася різниця між малими, середніми та великими
підприємствами. Слід зазначити, що мінімальний план
рахунків не повністю відповідав формулюванню
мінімального плану, який був запроваджений у Німеч$
чині. Різниця виникла тому, що у плані рахунків Гене$
рального губернаторства завдяки об'єднанню низки
рахунків відбулося суттєве спрощення. Однак саме зав$
дяки такому спрощенню навіть найменше промислове
підприємство могло правильно використовувати цей
план, вважалось, що так легше було впровадити не$
обхідні зміни самостійно, оскільки вони не потребува$
ли додаткових організаційних заходів.

2. Промислові підприємства, в яких працювало по$
над 100 працівників або загальний річний оборот яких
перевищував 500 тис. злотих, також повинні були, не
пізніше 01.07.1944 р., скоригувати свій облік відповідно
до звичайного плану рахунків для промислових
підприємств Генерального Губернаторства. Аналогічно
як і мінімальний, звичайний план рахунків хоч і був роз$
роблений на основі німецького плану рахунків, проте
мав свої відмінності, оскільки враховував певні вимоги
до підприємств саме Генерального губернаторства. Від
мінімального плану відрізнявся додатковими рахунка$
ми та більшою їх деталізацією у субрахунках.

3. Введення чи використання інших планів рахунків,
крім зазначених у пунктах вище, дозволялося лише в
особливих випадках і вимагало згоди Промислової гру$
пи. Тобто, при наявності належно обгрунтованих винят$
кових обставин Промислова група могла дозволити збе$
реження існуючого або запровадження нового плану
рахунків, який відрізнявся би від запропонованого шаб$
лону єдиного плану рахунків. У таких випадках необ$
хідно було подати індивідуальну обгрунтовану заяву до
Промислової групи. Це також стосувалося і тих під$
приємств, які раніше отримали такий дозвіл.

4. Дистрикт Галичина. Дати адаптації бухгалтерсь$
кого обліку, зазначені в пунктах 1 та 2, не застосовува$
лись у дистрикті Галичина. Для промислових під$
приємств цього району терміни переходу на новий план
рахунків планували оприлюднити окремо. Однак виня$
ток, встановлений для промислових підприємств, сто$
сувався виключно кінцевої дати переходу, а тому на

практиці застосування відповідно до вказаної інструкції
звичайного чи мінімального плану рахунків підприєм$
ства, які працювали під керівництвом окупаційної вла$
ди розпочинали раніше.

5. Економічна група з енергоуправління та постачан$
ня. Інструкція не поширювалася на підприємства цієї
економічної групи. Вважалося, що підприємства з цієї
групи потребують за прикладом Німеччини спеціальних
стандартів, які планувалося розробити для  Генераль$
ного губернаторства. Тому для цих підприємств, у разі
необхідності рекомендувалося застосовувати рахунки
відповідної економічної групи Німеччини.

6. Підприємства, які знаходились у довірчому управ$
лінні.  Інструкція поширювалась і на такі підприємства,
однак вони повинні були додатково при формуванні
своєї фінансової звітності та при закритті рахунків за$
стосовувати накази Департаменту довірчого управлін$
ня Генерального губернаторства.

Цілі окупаційної влади були зрозумілими, підвищен$
ня економічного рівня окупованих територій Генераль$
ного губернаторства та досягнення максимально ефек$
тивної роботи. Основною умовою для їх досягнення
була раціоналізація діяльності підприємства, яка не$
можлива без запровадження правильного, у розумінні
німецької влади, обліку.

Такий правильний облік запроваджувався через
обов'язкове застосування промисловими підприємства$
ми Генерального губернаторства єдиного плану ра$
хунків, який відповідно міг застосовуватися [3, c. 12]:

а) у вигляді мінімального плану рахунків, який було
сформовано за спрощеною схемою необхідної кількості
рахунків був достатнім для простого обліку витрат і
здійснення розрахунків, або

б) у вигляді звичайного плану рахунків, який перед$
бачав набагато більшу кількість рахунків і дозволяв
відобразити на основі інформації з бухгалтерських книг,
не лише точний облік витрат, але і розрахунок прибут$
ку та збитків з окремим врахуванням загального резуль$
тату, визначити результат, пов'язаний з роботою
підприємства та результат, не пов'язаний безпосеред$
ньо з підприємством.

Практичне впровадження плану рахунків в обох за$
значених вище формах, залежно від розміру підприєм$
ства, дозволяло запровадити уніфікувати бухгалтерсь$
кий облік. Проте цей процес супроводжувався курсів
для бухгалтерів, які мали за цими планами рахунків пра$
цювати. Промислові підприємства, які застосовували у
бухгалтерському обліку мінімальний план рахунків з
1 липня 1944 року мали перейти на звичайний план
рахунків.

Порівняння між формами єдиного плану рахунків,
тобто між мінімальним та звичайним планом рахунків
для промислових підприємств Генерального губерна$
торства подано у таблиці 1.

План рахунків було надіслано всім промисловим
підприємствам разом із Інструкцією Промислової гру$
пи щодо правильного обліку промислових підприємств
Генерального губернаторства 20 травня 1943 р. Відпо$
відно, мінімальний план рахунків був деталізований
лише у деяких класах рахунків, окрім того було вилуче$
но деякі рахунки, які передбачав звичайний план ра$
хунків. Зокрема, слід зазначити, що клас рахунків 2 "Ра$
хунки розмежування", якого немає в мінімальному плані
рахунків, повинен був вестись у звичайному плані ра$
хунків. У цьому класі обліковувалися витрати та дохо$
ди, безпосередньо пов'язані з підприємством, і окремо
виділялися доходи та витрати. що не пов'язані з підприє$
мством [4, c. 89].

Більшість промислових підприємств Генерального гу$
бернаторства вели облік та складали бухгалтерську
звітність і до проведення нової рефоми бухгалтерського
обліку, тому з впровадженням нового єдиного плану ра$
хунків виникла необхідність узгодити відмінності відпо$
відно до інструкції. У новому плані рахунків всі рахунки
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поділяюлися на рахунки ресурсів, рахунки ефективності
та кінцеві рахунки. Усі ресурсні рахунки закривалися та
відкривалися через балансовий рахунок, вони розміщені
на рахунках класів: 0 "Рахунки інвестицій та капіталу",  1
"Фінансові рахунки", 3 "Рахунки сировини, допоміжних
матеріалів  та матеріалів, необхідні для транспортуван$
ня" та 7 "Рахунки напівфабрикатів та готової продукції".
Рахунки прибутку та збитків, закривалися у звіті про
прибутки та збитки, узагальнювалися всі витрати та до$
ходи, включалися до рахунків класів: 4 "Рахунки видів
витрат" та 8 "Рахунки реалізації та надходжень". Таким
чином, першим кроком у запровадженні мінімального
плану рахунків був розподіл рахунків, на рахунки ре$
сурсів, рахунки прибутку та збитків та їх групування за
класами. Необхідність суворого розділу рахунків запасів
та рахунків результатів — суттєва вимога, яка повинна
була виконуватися з усією скрупульозністю, для усунен$
ня так званих змішаних рахунків [3, c. 127].

Слід також зазначити, що запровадження реформи
бухгалтерського обліку було зумовлене політичною та
економічною ситуацією (насамперед війною з Радянсь$
ким Союзом), що змусило окупаційну владу посилити
свою участь у промисловому виробництві на вигідно
розташованих територіях Генерального губернатор$
ства. Основні особливості реформи бухгалтерського
обліку, запроваджені нацистською владою на польських
територіях, включених до Генерального уряду, включа$
ють [11, c. 240—241]:

— складність полягає у регулюванні як великих, так
і малих підприємств;

— зосередження обліку витрат та фінансового об$
ліку на наданні інформації, що дозволяло окупаційним
органам контролювати функціонування підприємств;

— принципова відсутність зв'язку між рахунком ви$
трат та розрахунком ціни через використання урядової
системи цін;

Мінімальний план рахунків Звичайний план рахунків 
Клас 0 

Рахунки інвестицій та капіталу 
00 Земля та будівлі 
000 Земля 
002 Будинки 
01 Машини і устаткування 
02 Інструменти, фабричне та офісне обладнання
08 Капітал та резерви (звичайні) 

00 Земля та будівлі 
000 Земля 
002 Будинки 
01 Машини і устаткування 
02 Інструменти, фабричне та офісне обладнання 
03 Обладнання, що створюється 
04 Патенти, ліцензії, концесії, права на торговельну марку тощо 
05 Акції та довгострокова дебіторська заборгованість 
06 Спеціальні пристрої певних галузей економіки 
07 Довгострокові зобов’язання 
08 Капітал та резерви 
09 Корегування вартості, резерви (спеціальні), позиції 

Клас 1 
Фінансові рахунки 

10 Каса 
11 Операції з поштовими чеками та банки 
12 Іноземні векселі, чеки 
14 Інші дебіторська заборгованість 
16 Зобов'язання 
17 Боргові векселі 
19 Приватний рахунок 

10 Каса 
11 Операції з поштовими чеками та банки 
12 Іноземні векселі, чеки 
13 Цінні папери з оборотним капіталом 
14 Дебіторська заборгованість за поставлені товари та послуги 
15 Інша дебіторська заборгованість 
16 Зобов'язання за поставлені товари та послуги 
17 Боргові векселі 
18 Інші зобов’язання 
19 Приватний рахунок 

Клас 2 
Рахунки розмежування 

Цей клас рахунків не використовують у 
мінімальному плані рахунків 

20 Витрати, не пов’язані з безпосередньою діяльністю підприємства 
(нейтральні) 
21 Доходи, не пов’язані з безпосередньою діяльністю підприємства 
(нейтральні) 
22 Надзвичайні витрати та доходи, а також суми, використовувані 
для створення та погашення виправлень та резервних фондів 
23 Вільний 
24 Вільний 
25 Відсотки та знижки 
250 Витрати 
251 Доходи 
26 Балансові списання або коригування вартості інвестиційних 
активів 
27 Втрати через ризик 
28 Розрахунок витрат 
29 Витрати, що покриваються із загального доходу 

3 клас 
Рахунки сировини, допоміжних матеріалів  та матеріалів, необхідні для транспортування 

30 Сировина 
301 Фрахт для вхідних відправлень 
302 Мито та збори 
303 Вартість доставки 
37 Комерційні товари 
39 Упаковка 

30 Сировина 
301 Фрахт для вхідних відправлень 
302 Мито та збори 
303 Витрати на доставку 
36 Набуті більші об'єкти 
37 Комерційні товари 
38 Допоміжні матеріали та матеріали, необхідні для 
транспортування 
39 Упаковка 

Таблиця 1. Порівняння мінімального та звичайного плану рахунків для промислових підприємств
у Генеральному губернаторстві



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

113www.economy.in.ua

— акцентування уваги на податковій функції фінан$
сового обліку та обліку витрат, яка є сприятливою для
фіскалізму.

ВИСНОВКИ
Отже, як би не змінювався світ і які би етапи розвит$

ку не проходило суспільство, бухгалтерський облік за$
лишається тією системою, яка змінюється під впливом
інформаційних потреб користувачів фінансової інфор$
мації. Основні зміни у організації обліку у нестабільний
період окупації здійснювався німецькою владою через
запровадження для Генерального губернаторства єдино$
го план рахунків бухгалтерського обліку, який було роз$
роблено на основі німецького. Це дозволило уніфікува$
ло облік промислових підприємств, які здійснювали свою

діяльність на даній території. Для введення нового плану
рахунків, який існував у формі мінімального та звичай$
ного плану рахунків, існував перехідний період, для про$
мислових підприємств, кінцевими датами переходу були
01.01.1944 р. на мінімальний план рахунків, та 01.07.1944
р. на звичайний план рахунків. Дослідження даного істо$
ричного етапу бухгалтерського обліку дозволяє проана$
лізувати вплив державного управління на організацію
облікову, а також залишає велику кількість запитань,
актуальних для подальших наукових досліджень як
вітчизняними так і зарубіжними науковцями.

Література:
1. Белоусов А.И., Зеленина  А.В. Особенности бух$

галтерского учета в период Великой отечественной вой$

Мінімальний план рахунків Звичайний план рахунків 
Клас 4 

Рахунки видів витрат 
40 Виробнича сировина 
41 Виплати 
410 Виплати за продукцію 
411 Загальновиробничі витрати 
42 Зарплата 
43 Соціальні виплати 
430 Обов’язкові соціальні виплати 
431 Добровільні соціальні виплати 
44 Технічне обслуговування, інструменти, 
паливо, енергія, матеріали та накладні витрати 
45 Різні податки та державні збори 
46 Різні накладні витрати 
47 Вільний 
48 Відсотки, списання та збитки, що виникають 
внаслідок ризиків 
49 Спеціальні витрати 
490 Податок з обороту 
491 Комісії з продажу 
492 Фрахт 
493 Упаковка 
494 Ліцензії від мистецтва 
497 Споживчі податки (непрямі податки) 

40 Виробнича сировина 
41 Виплати 
410 Виплати за продукцію 
411 Загальновиробничі витрати 
42 Зарплата 
43 Соціальні виплати 
430 Обов’язкові соціальні виплати 
431 Добровільні соціальні виплати 
44 Технічне обслуговування, інструменти, паливо, енергія, матеріали 
та накладні витрати 
45 Різні податки та державні збори 
46 Різні накладні витрати 
460 Оренда плата 
461 Витрати на пропаганду 
462 Поштові збори 
463 Витрати на відрядження 
464 Вантажні перевезення (якщо вони не класифікуються як вхідні 
вантажні перевезення або як вантажні перевезення за особливими 
витратами) 
465 Витрати на патенти та одноразові ліцензії 
466 Юридичні витрати та витрати за юридичні консультації 
467 Страхування 
468 Рахунки (вихідні та дохідні) 
469 Інші накладні витрати 
47 Вільний 
48 Розраховані витрати 
49 Спеціальні витрати 
490 Податок з обороту 
491 Комісії з продажу 
492 Фрахт 
493 Упаковка 
497 Споживчі податки (непрямі) 

5 і 6 клас 
Рахунки для розрахунку філій 

Класи 5 і 6 не використовуються в 
мінімальному плані рахунків 

Класи 5 і 6 не використовуються в звичайному плані рахунків 

7 клас 
Рахунки напівфабрикатів та готової продукції 

70 Запаси напівфабрикатів 
71 Запаси готової продукції 

70 Запаси напівфабрикатів 
71 Запаси готової продукції 

Клас 8 
Рахунки реалізації та надходжень 

80… 
85 Торгівля власними товарами 
86 Торгівля комерційними товарами 
87 Інші надходження 
88 Зміни у стані запасів напівфабрикатів та 
готової продукції 

80… 
85 Торгівля власними товарами 
86 Торгівля комерційними товарами 
87 Інші надходження 
88 Зміни у стані запасів напівфабрикатів та готової продукції  

Клас 9 
Рахунки закриття 

98 Рахунок прибутків та збитків 
99 Балансовий рахунок 

90 Узагальнюючий рахунок для розмежування 
91 Результат, пов’язаний з безпосередньою діяльністю підприємства 
98 Рахунок прибутків та збитків 
99 Балансовий рахунок 

Продовження таблиці 1

Джерело: сформовано на основі [7, с. 6—11].
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BANKING RISKS OF MONEY LAUNDERING: ESSENCE, TYPES AND MANAGEMENT SYSTEM

Негативна тенденція щодо зростання частки тіньового ринку актуалізує питання щодо виявлення

операцій з легалізація доходів, отриманих незаконним шляхом. Переважна більшість таких операцій

здійснюється за участю банків, тому створення ефективної системи щодо виявлення та попередження

фактів легалізації злочинних доходів законодавець покладає на банки. Статтю присвячено дослідженню

економічної сутності поняття "банківські ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом". На

основі узагальнення існуючих досліджень визначено, що складовими банківських ризиків ЛДОЗШ є риZ

зик клієнта, ризик країни та ризик продукту/послуг. У статті систематизовано фактори, що провокують

виникнення ризиків ЛДОЗШ з поділом їх на зовнішні та внутрішні. Досліджено взаємозв'язок ризиків

ЛДОЗШ із типовими ризиками банку. Описано теоретичні засади запропонованої системи управління

банківськими ризиками ЛДОЗШ, яка повинна бути прописана в нормативних документах банку, оргаZ

нічно вписуватися в загальну стратегію банку з управління активами і пасивами. У статті наведено етапи

реалізації системи управління, описано принципи, існуючі стратегії, методи оцінки  та методи управлінZ

ня ризиками ЛДОЗШ у банківській установі.

The article discusses the approaches of scientists to understanding the nature of money laundering risks in

banks and found that most scholars consider the risks of money laundering in fragments, focusing only on some
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку нашої країни відбу$

вається трансформація економіки, що призводить до
змін, у тому числі і негативних — збільшується кількість
грошей кримінального походження. Перед власниками
незаконно отриманих коштів постає питання як прове$
сти їх легалізацію, і основним гравцем в цій схемі стає
банк. Банківські установи виступають у ролі своєрідних
посередників між власниками тимчасово вільних коштів
та тими, хто їх потребує, тому вірогідність залучення
банків в кримінальні схеми є високою [23]. Необхідність
забезпечення стабільного функціонування національної
економіки та банківської системи, недостатня теоретич$
на та практична опрацьованість питань управління ри$
зиками, що виникають в діяльності банківської устано$
ви в сфері протидії легалізації доходів, отриманих зло$
чинним шляхом, а також наявність маловивчених та дис$
кусійних питань обумовлюють актуальність теми до$
слідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Вивчення сутності банківських ризиків легалізації

доходів, отриманих злочинним шляхом (далі — ЛДОЗШ),
джерел їх виникнення та управління ризиками здійс$
нювали такі науковці: І. Воробйова [6], А.О. Бойко [5],
С.О. Дмитров [4], С.Є. Ковалева [15], О.В. Кузьменко
[18], Т. Медвідь [9], Є.Ю. Мордань [23], П. Ревєнкова
[26], М. Худокормової [29], В.Р. Краліч [17], І.Б. Семе$
ген [7], М. Каратаєв [12], О.В. Уткіна [28] та інші. Не$
зважаючи на наявність численних публікацій присвяче$
них дослідженню особливостей функціонування вітчиз$
няних банківських установ у сфері протидії відмиван$
ню злочинних доходів приділяється мало уваги. Зокре$
ма дискусійними залишаються питання щодо джерел та
наслідків реалізації ризиків ЛДОЗШ у банківських ус$
тановах, потребує вдосконалення понятійний апарат та
інструментарій управління ризиками, що виникають у
діяльності банківських установ у сфері протидії
ЛДОЗШ.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико$методич$

них засад побудови та реалізації системи управління

aspects, or the reasons for their occurrence, or the consequences of their implementation, which greatly narrows

his understanding. The paper details the objects of management in terms of types of money laundering risks in

banks, namely customer risk, country risk and product / service risk. External (socioZeconomic, geographical)

and internal (organizational, financial, informational, technological) factors of income money laundering risks

in banks are described. The interrelationships of income legalization risks with other typical risks of the bank, in

particular with strategic, operational, reputational, credit, market, compliance risks and country and liquidity

risks, are considered and characterized. Based on the generalization of existing research, the author's definition

of the concept of " money laundering riskZmanagement in banks" is formed. The proposed system of money

laundering riskZmanagement in banks should be based on the methods and principles prescribed in the bank's

regulations, fit organically into the overall strategy of the bank for asset and liability management, and include

the following stages: defining goals, principles, objectives and resources for risk management; development of

methods and assessment of the effectiveness of risk management; risk identification, collection of risk information,

risk analysis, indicative risk assessment, choice of management method, risk assessment, evaluation results,

decisionZmaking, control over the implementation of decisions. The article describes the principles (adaptability,

efficiency and awareness, continuity and complexity, confidentiality, prudence and dynamism), existing strategies

(risk tolerance, moderate risk acceptance, risk localization, maximum risk avoidance, risk limitation associated

with the purchase of insurance), methods of assessment (rating, rapid assessment, probabilistic, expert

assessments) and methods of management (avoidance, transfer) of money laundering risks in banks.

Ключові слова: банк, банківські ризики, ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, ризик�
орієнтований підхід, система управління ризиками легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Key words: bank, banking risks, risks of money laundering, risk�oriented approach, risk management system of
money laundering.

банківськими ризиками легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом на сучасному етапі розвитку еконо$
міки країни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Найбільш значущими суб'єктами первинного фінан$
сового моніторингу, в чиї обов'язки входить виявлення
операцій по легалізації злочинних доходів і повідомлен$
ня про них у Державну службу фінансового моніторин$
гу України, є банки. Це універсальна категорія фінан$
сових установ, яка здійснює практично всі види фінан$
сових операцій. Більшість схем легалізації доходів по$
в'язані саме з банками. Тому основну роботу з органі$
зації системи виявлення та попередження фактів лега$
лізації злочинних доходів законодавець покладає на
банки [22].

Для більш повного аналізу основних теоретичних
положень розглянемо підходи науковці щодо трактуван$
ня сутність поняття ризиків ЛДОЗШ у банках (табл. 1).
Враховуючи особливість та природу виникнення ризиків
ЛДОЗШ у банках будемо вважати такі поняття, як ри$
зик залучення банку до процесів відмивання грошей та
ризик використання банків у процесах відмивання гро$
шей синонімічними. Також терміни "відмивання" і "ле$
галізація" можуть вживатися як взаємозамінні понят$
тя.

С.О. Дмитров, О.В. Меренкова та інші [4] вважають
досліджуване поняття "збірним" явищем, і розглядають
можливість виникнення ризиків ЛДОЗШ через прове$
дення сумнівних трансакцій або через порушення вимог
чинного законодавства. Вважаємо, наведений перелік
визначених факторів, що провокують реалізацію досл$
іджуваних ризиків є недостатнім для опису цього яви$
ща.

Такі автори, як П. Ревєнкова, О. Дудка, О. Во$
роніна та М. Каратаєва [26] джерелом походження
ризиків легалізації визначають банківську діяльність
в цілому, вказуючи, що рівень ризиків варіюється в
залежності від видів діяльності та окремих операцій
клієнтів. Однак, варто відмітити, що такий чинник, як
банківські послуги і продукти, сам по собі не впливає
на ризики легалізації, а можуть впливати на його



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

117www.economy.in.ua

рівень тільки в сукупності з чинником "клієнти" або
"внутрішнє середовище". Правильною є думка авторів
щодо розгляду цього поняття з позиції отримання
збитків, про те вони не розглядають причини, що про$
вокують банки бути залученими в злочинні схеми з
відмивання грошей.

С.Є. Ковалева [15] концентрує свою увагу на причи$
нах виникнення ризиків легалізації доходів у банку і не
говорить про причинно$наслідкові зв'язки під час реа$
лізації даних видів ризиків. Натомість, І. Воробй$
ова [6] та В.Р. Краліч [17] роблять акцент на по$
тенційних збитках, які несе фінансова установа
через участь в операціях щодо відмивання грошей.

С. Дмитров та Т. Медвідь [4] вивчають ризи$
ки в контексті використання саме послуг банку
для протиправних дій, а О.О. Глущенко та І.Б.
Семеген [7] характеризують ризик лише з по$
зиції виявлення підозрілих операцій. Проте на
ризики використання банківської установи з
метою відмивання грошей впливає рівень приваб$
ливості не лише конкретно обраної фінансової
установи, але й особливості зовнішнього сере$
довища.

Отже, більшість науковців ризики ЛДОЗШ
розглядають фрагментарно, концентруючи ува$
гу лише на окремих його аспектах, або на причи$
нах їх виникнення, або на наслідках їх реалізації,
що дуже звужує розуміння сутності даного по$
няття.

На наш погляд, О.В. Уткіна [28] найбільш вда$
ло сформувала поняття ризиків ЛДОЗШ у банку,
акцентуючи увагу на причинах виникнення ри$

зиків, характеру їх прояву та основних недоліках сис$
теми фінансового моніторингу. Саме це поняття буде
використане нами в ході дослідження.

Для побудови ефективної системи управління, не$
обхідно дослідити об'єкт управління, конкретизуючи
складові ризиків ЛДОЗШ. Залежно від джерел виник$
нення банківські ризики ЛДОЗШ поділяються на ризик
клієнта, ризик країни та ризик продукту/послуг [6; 17;
27; 26; 28].

Зовнішні фактори Внутрішні фактори 
Організаційні: ризики, пов’язані із 
кадровою політикою; управлінські ризики; 
структура власності та власники банку;  
недостатній контроль вищого керівництва 

Соціально-економічні: рівень 
тіньової економіки; рівень 
корупції; кримінальна 
діяльність; ризик інфляцій; 
недовіра населення до 
фінансової системи країни - 
ризик, пов’язаний з рівнем 
фінансової грамотності 
населення 

Фінансові: ризик втрати платоспроможності; 
ризик зниження фінансової стійкості; 
погіршення фінансового стану клієнтів або 
партнерів 

Інформаційні: ризик втрати конфіденційної 
інформації;  ризики, пов’язані із 
недостовірною інформацією;  ризики, 
пов’язані із недостачею інформації 

Географічні: заборона на 
економічні відносини з 
іноземними державами; 
держави з етнічними і 
політичними конфліктами; 
країни з активним 
сепаратистським рухом; країни, 
які підтримують тероризм 

Технологічні: рівень автоматизації 
діяльності банку; використання новітніх, 
інформаційних технологій для проведення 
фінансових операцій; недосконалість систем 
безпеки установ 

Таблиця 2. Характеристика зовнішніх та внутрішніх факторів
виникнення ризиків ЛДОЗШ

Джерело: [1; 6; 8; 9; 27; 11; 28].

Таблиця 1. Систематизація наукових поглядів щодо трактування категорії  "банківські ризики легалізації доходів,
одержаних злочинним шляхом"

Автор Трактування поняття 
С.О. Дмитров,  
О.В. Меренкова  
та інші  

Збірне поняття, що включає ризик проведення трансакцій, що мають сумнівний характер, 
і ризик порушення вимог відповідного законодавства [4] 

С.Є. Ковалева  Ризик використання кредитної організації з метою відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом, внаслідок недосконалості її системи внутрішнього проти 
легалізаційного контроля, помилкових рішень керівництва і впливу зовнішніх чинників 
(злочинна діяльність клієнтів, недоліки правового регулювання та ін.) [15] 

П. Ревєнкова,  
О. Дудка, 
О. Вороніна, 
М. Каратаєва  

Вірогідність понесення кредитною організацією втрат в результаті залучення у схемах 
надання правомірного вигляду володіння, користування або розпорядження грошовими 
коштами, отриманими в результаті скоєння злочину, через надання послуг клієнтам з 
непрозорою структурою власності і/або неясними джерелами походження капіталу [26] 

М. Худокормова  Наявний або потенційний ризик застосування до банку юридичних або регуляторних 
санкцій, отримання банком фінансових збитків або шкоди для репутації банку внаслідок 
його використання клієнтами або іншими зацікавленими особами з метою легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування терористичної діяльності [29] 

І. Воробйової  Ризиком фінансових інститутів у сфері відмивання грошей або фінансування тероризму 
слід розуміти «можливі збитки (фінансовий, матеріальний, репутаційний, іміджевий і 
т.п.) у результаті участі фінансових інститутів в операції, пов’язаній з відмиванням 
грошей або фінансуванням тероризму [6] 

С. Дмитров 
Т. Медвідь 

Ймовірність проведення фінансових операцій, метою яких є маскування коштів 
нелегітимного походження, приховування злочинних цілей їх подальшого використання 
або ухилення від виконання відповідних вимог законодавства [9] 

В.Р. Краліч  Потенційною можливістю негативно впливати на капітал і надходження установи, 
використовуючи її послуги для ЛДОЗШ [17] 

О.О. Глущенко, 
І.Б. Семеген 

Імовірністю виявлення чи не виявлення фінансової операції, яка потенційно може бути 
пов’язана з відмиванням злочинних доходів і в перспективі може негативно впливати на 
фінансове становище банківської установи [7] 

М. Каратаєв  Ризик залучення банку до процесів легалізації незаконних доходів являє собою 
вірогідність понесення кредитною організацією втрат внаслідок участі у схемах надання 
правомірного вигляду володіння, використання або розпорядження грошовими коштами, 
отриманими внаслідок здійснення правопорушення, шляхом надання послуг клієнтам з 
непрозорою структурою власності або непрозорими джерелами походження капіталу [12] 

О.В. Уткіна  Ризики свідомого або несвідомого залучення/використання банківських установ у схемах 
по відмиванню незаконно отриманих доходів, які зумовлюється факторами внутрішнього 
(неефективна внутрішньобанківська система управління ризиками, залучення працівників 
банку до процесів відмивання коштів, недосконалість інформаційних систем) та 
зовнішнього (прогалини в національному законодавстві, високий рівень тіньової 
економіки, кримінальна діяльність клієнтів, фінансова грамотність населення) 
середовищі, що не виключає, як наслідок, ймовірність отримання банками матеріальних, 
фінансових, репутаційних збитків [28] 
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Ризик клієнта пов'язаний із понесенням фінансових
втрат банку у разі встановленням ділових відносин із
клієнтом без належної перевірки його документів,
структури власності клієнта, ділової, професійної чи
особистої діяльності.

Ризик країни — це ризик, пов'язаний із співпрацею
банків з клієнтами, які проживають або зареєстровані
як юридична особа на території держави, що має еко$
номічні, соціальні, правові чи політичні передумови
щодо високої ймовірності реалізації ризику відмиван$
ня коштів.

Ризик продукту/послуг — це ризик, який притаман$
ний деяким банківським продуктам або послугам, що
нести в собі загрозу використання їх з метою відмиван$
ня коштів; ризик впровадження нового банківського
продукту/послуги; ризик, пов'язаний із керівництвом та
персоналом банку; ризик, пов'язаний із недосконалістю
інформаційно$технологічного забезпечення банку; ри$
зик, пов'язаний із змінами в законодавстві та безпеко$
вою ситуацією в країні [28].

Для формування ефективної системи управляти ри$
зиками ЛДОЗШ необхідно дослідити фактори, що про$
вокують виникнення таких ризиків у банку. Найбільш
розповсюджена класифікація факторів за сферою ви$
никнення ризиків ЛДОЗШ, за якою їх поділяють на
фактори внутрішнього та зовнішнього середовища
(табл. 2).

Зовнішні фактори ризику не залежать від діяльності
конкретної банківської установи, вони обумовлені

змінами в соціально$економічній, політичній та фінан$
совій сферах. Відповідно, банку складно на них вплива$
ти та практично неможливо контролювати. У резуль$
таті зовнішні ризики повністю перекладаються на кре$
дитну установу, що веде до втрати нею частини активів.

Внутрішні фактори ризику виникають в середовищі
функціонування самої банківської установи, виникнен$
ня яких обумовлені перш за все недосконалою внутрі$
шньобанківською системою фінансового моніторингу.
Такі фактори ризику підлягають контролю і впливу з
боку керівництва банку, як результат повинні бути зве$
дені до нуля.

Переважна більшість науковців характеризують по$
яву ризиків ЛДОЗШ як взаємозв'язок з іншими типови$
ми ризиками банку (рис. 1).

Ризик країни виникає у випадках, коли клієнт бан$
ку зареєстрований в одній з держав, щодо яких засто$
совуються міжнародні санкції, спеціальні економічні
заходи і які не беруть участі в міжнародному співробіт$
ництві у сфері протидії відмиванню коштів та фінансу$
вання тероризму (далі — ПВК/ФТ).

Стратегічний ризик може проявитися у разі прий$
няття керівництвом банку рішення про інтенсивність
нарощування клієнтської бази без проведення належ$
них перевірочних процедур щодо репутації компанії та
її засновників, відповідно існує висока ймовірність прий$
няття на обслуговування клієнтів, які мають намір ви$
користовувати розрахункові рахунки в цілях ЛДОЗШ.

Проявами операційного ризику в області ПВК/ФТ
є ненавмисні дії (бездіяльності) персоналу,
технічні збої автоматизованих систем і бізнес$
процесів, що можуть спричинити прийняття в
кредитну організацію на обслуговування
клієнтів, які здійснюють протиправну діяльність
або проводять підозрілі операцій через банк.

Згідно із законодавством комплаєнс$ризик
— це "імовірність виникнення збитків/санкцій,
додаткових втрат або недоотримання заплано$
ваних доходів або втрати репутації внаслідок
невиконання банком вимог законодавства, нор$
мативно$правових актів, ринкових стандартів,
правил добросовісної конкуренції, правил кор$
поративної етики, виникнення конфлікту інте$
ресів, а також внутрішньобанківських доку$
ментів банку" [25]. Джерелами комплаєнс$ри$
зику можуть стати встановлені факти порушень
у функціонуванні внутрішньої системи антиле$
галізаційного контролю в банках, які спричи$
нили відмивання злочинних доходів. Публіка$
ція такої інформації на офіційному сайті регу$
лятора в свою чергу призведе до виникнення
ризику втрати ділової репутації. Фінансові
інститути та інвестори можуть розцінити факт
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Рис. 1. Взаємозв'язок ризиків ЛДОЗШ і типових банківських ризиків

Джерело: [14; 28].

Таблиця 3. Систематизація наукових підходів щодо трактування
категорії "управління ризиками ЛДОЗШ"

Автор Трактування поняття 
С. Єгоричева Заходи, які здійснюються суб’єктами первинного 

фінансового моніторингу, з  визначення, оцінки, 
моніторингу, контролю ризиків, що спрямовані на їх 
зменшення до прийнятного рівня [10] 

Н. Лєонова,  
А. Романова 

Прийняття відповідних заходів боротьби з відмиванням 
злочинних доходів і фінансуванням тероризму, що сприяють 
зменшенню або зниженню ступеня виявленого ризику до 
нижчого або прийнятного рівня [20] 

Я. Корженівський Застосування відповідних положень, політик, методів та 
засобів управління та контролю за ризиками для виконання 
поточних та стратегічних цілей [16] 

О. В. Уткіна Скоординований комплекс управлінських заходів з 
організаційно-економічного, методологічного, аналітичного, 
нормативно-правового та фінансового забезпечення зі 
своєчасного виявлення (ідентифікації), вимірювання 
(оцінювання), постійного спостереження (моніторингу) та 
контролю за ризиковими подіями, пов’язаними із 
обслуговуванням клієнтів, які мають на меті здійснення 
протиправної діяльності, а також мінімізація негативних 
наслідків настання таких подій [28] 
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таких публікацій як інформацію про серйозні пору$
шення і недоліки системи внутрішнього антилегалі$
заційного  контролю, що в свою чергу призведе до
збільшення вартості запозичень на ринку позичково$
го капіталу (кредитний ризик). Масовий відтік вклад$
ників і корпоративних клієнтів, які перебувають на
розрахунково$касовому обслуговуванні, а також не$
гайне пред'явлення кредиторами миттєвого виконан$
ня банком своїх зобов'язань неминуче вплинуть на
стан ліквідності кредитної організації [2].

Отже, важливою складовою усіх банківських ри$
зиків є категорія "наслідки". Проникнення в банківсь$
ку систему коштів, що мають незаконне походжен$
ня, становить серйозну загрозу її стійкості і стабіль$
ності, оскільки різко підвищує ймовірність виникнен$
ня ряду інших ризиків притаманних банківській діяль$
ності, які згодом проявляються у вигляді фінансових
втрат, а саме:

— втрати внаслідок ризику матеріально збитку в
результаті арешту або конфіскації активів банку орга$
нами правопорядку;

— відкликання ліцензії;
— падіння вартості акцій і капіталізації установи;
— відмова іноземних партнерів від співпраці з ме$

тою мінімізації своїх ризиків бути втягнутими в схеми
по відмиванню злочинних доходів у зв'язку з наявністю
відповідної інформації про контрагента;

— зміна умов залучення коштів на внутрішньому та
міжнародних фінансових ринках у зв'язку з підвищен$
ням рівня ризику позичальника;

— затримка платежів клієнтів банку в зв'язку з не$
обхідністю більш поглибленої перевірки документів
банками — кореспондентами з метою мінімізації остан$
німи власного ризику бути втягнутими в процес відми$
вання грошей;

— відтік клієнтів та інші [30].
На підставі викладеного можна зробити висновок

про те, що діяльність комерційного банку в сфері про$
тидії ЛДОЗШ, схильна до сукупності взаємопов'язаних
ризиків, для мінімізації яких банки повинні виробити
комплекс заходів, спрямованих на усунення джерел та$
ких ризиків для кожного ризик$фактора окремо. Управ$
ління такими ризиками в банку необхідно здійснювати
комплексно, передусім, побудувавши єдину систему їх
управління, яка буде базуватися одночасно на основі
міжнародних стандартів і вимог українського законо$
давства та відображати сучасні особливості та об'єктив$
ні зміни зовнішнього середовища функціонування бан$
ку.

Перед розглядом системи управління банківськими
ризиками ЛДОЗШ, варто уточнити сутність категорії
"управління ризиками ЛДОЗШ". Наявні трактування в
економічній літературі даного поняття представлені в
таблиці 3.

Узагальнивши розглянуті визначення, під управлін$
ням банківськими ризиками ЛДОЗШ будемо розуміти
сукупність аналітичних, організаційно$економічних,
фінансових та інших заходів, спрямованих на своєчас$
не виявлення, аналіз, оцінку, попередження та контроль
ризиків, що виникають при наданні послуг клієнтам,
діяльність і операції яких відносяться до категорії сум$
нівних, а також на мінімізацію можливих негативних
наслідків ризику відмивання коштів для банківської ус$
танови [30].

Зокрема до заходів мінімізації можуть належати: за$
пит додаткових документів, їх аналіз, відмова від укла$
дення договору банківського рахунку (вкладу), відмова
у виконанні розпорядження клієнта про здійснення опе$
рації та ін. У загальних рисах управління ризиками
ЛДОЗШ полягає в прийнятті відповідних заходів протидії
відмиванню коштів для зниження або зменшення оціне$
ного ступеня ризику до нижчого або прийнятного рівня.

Управління ризиками ЛДОЗШ у банку повинне ба$
зуватися на принципах, представлених у таблиці 4.

Оцінці та управлінню ризиками відмивання злочин$
них доходів в останні роки приділяється велика увага з
боку міжнародних організацій, зокрема Financial Action
Task Force on Money Laundering (далі — FATF). З ме$
тою зміцнення і захисту цілісності фінансової системи
в лютому 2012 р. було затверджено оновлені 40 реко$
мендацій FATF, які є компіляцією 40 + 9 рекомендацій
FATF (у попередній редакції 2003 року).

Одним з ключових напрямків ПВК/ФТ, позначених
у новій редакції Рекомендацій FATF, є оцінка ризиків,
пов'язаних з відмиванням грошей, фінансуванням теро$
ризму та поширення зброї масового знищення, і реалі$
зація ризик$орієнтованого підходу, який впроваджуєть$
ся в практику національних антилегалізаційних систем
і дозволяє компетентним органам і кредитно$фінансо$
вим установам застосовувати такі заходи запобігання
або обмеження ВК/ФТ, які будуть сумірні з оціненим
ризиком. Це дозволяє розподіляти ресурси найбільш
ефективним чином і знизити витрати на здійснення
фінансового моніторингу в цілях ПВК/ФТ. Принцип
розподілу ресурсів грунтується на тому, щоб спрямо$
вувати ресурси з урахуванням пріоритетів щодо концен$
трації основних зусиль на найбільш важливі ризики [13].

Відповідно до Положення НБУ [24] банківська ус$
танова повинна розробити програму управління ризи$
ком ЛДОЗШ, яка повинна містити методику виявлення
та оцінки ризику; порядок присвоєння та терміни пере$
гляду рівня ризику; порядок обліку і фіксування резуль$
татів оцінки рівня ризику.

Водночас єдиної затвердженої методики оцінки ри$
зиків ЛДОЗШ для кредитних організацій немає. Кожен
банк розробляє її самостійно на основі законодавчих
актів, нормативних документів Державної служби
фінансового моніторингу України, Національного бан$
ку України, рекомендацій FATF, і з урахуванням влас$
них особливостей діяльності, що створює для банку
певні труднощі в здійсненні даного напрямку роботи.

Етапи управління ризиками ЛДОЗШ у банківській
установі представлено на рисунку 3.

Розглянемо кожен елемент біль детально. Відпові$
дальність за організацію системи внутрішнього контро$
лю з метою ПВК/ФТ та системи управління ризиком
залучення банку в зазначені процеси лежить на керів$
нику банку. Запорукою ефективного функціонування
такої системи є незалежність даного напрямку від інших
напрямків діяльності банку [21]. Керівництво банку виз$
начає цілі, принципи, завдання і ресурси для управлін$
ня ризиками ЛДОЗШ.

Підрозділом внутрішнього контролю розробляєть$
ся стратегія управління ризиком залучення банку в про$
цеси легалізації злочинних доходів, яка включає набір

Принцип Сутність 
Адаптованість Обрані підходи з управління ризиком легалізації 

повинні відповідати рівню ризику зовнішнього та 
внутрішнього середовища 

Оперативність та 
інформованість 

Полягає у швидкому реагуванні, своєчасній 
підготовці та поданні інформації Спеціально 
уповноваженому органу про підозрілі фінансові 
операції 

Безперервність та 
комплексність 

Безперервний процес прийняття рішень, що 
здійснюється на всіх рівнях управління за рахунок 
взаємодії всіх підрозділів банку 

Конфіденційність Полягає у збереження конфіденційності відомостей 
про внутрішні документи банку, розроблені в цілях 
ПВК/ФТ; документи, рахунки та вклади клієнтів 

Обачність Полягає у дотриманні умов належної ідентифікації, 
верифікації клієнта (принцип „знай свого клієнта”) 

Динамічність Наявність та аналіз накопиченого досвіду у сфері 
ПВК/ФТ повинен використовуватись для навчання 
та постійного вдосконалення процесу управління 
ризиком легалізації 

Таблиця 4. Принципи управління ризиками ЛДОЗШ у банку

Джерело: [28].
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правил, на основі яких приймаються рішення і способи
вибору варіанта цих рішень. Ризикові стратегії банку
охарактеризовані в таблиці 5.

Політика банку з управління ризиками ЛДОЗШ по$
винна передбачати моніторинг відкритих ризикових
позицій і управління негативними відхиленнями в трає$
кторії їх проходження. До таких механізмів відносять$
ся методики оцінки зацікавленості банку у відносинах з
клієнтом з урахуванням ризику залучення в зазначені
процеси, а також політика банку по роботі з клієнтами,
віднесених до групи високого ризику. Підхід, заснова$
ний на оцінці ризику, повинен враховувати, що загроза
відмивання доходів різна в залежності від категорії
клієнта, від використання ним банківських продуктів /
послуг і способів їх надання.

На етапі оцінки ризику банк самостійно обирає
найбільш прийнятний метод оцінки ризиків ЛДОЗШ, який
відповідає розміру та ресурсній базі банку. Наявні методи
оцінки ризиків ЛДОЗШ представлено на рисунку 4.

Результати, отримані в ході розрахунків параметрів
ризику, в обов'язковому порядку повинні знайти відоб$
раження в конкретних діях підрозділів по роботі з
клієнтами. Ризик проведення клієнтом підозрілих опе$
рацій повинен безпосередньо впливати на прийняття
управлінських рішень при розробці стратегії подальшої
співпраці з клієнтом і визначенні параметрів такої
співпраці.

Всі дані, отримані в ході іден$
тифікації та вивчення клієнта,
повинні бути занесені в елект$
ронну анкету, до якої співробіт$
ники матимуть постійний доступ
в оперативному режимі, що
свідчить про необхідність інфор$
маційного забезпечення проце$
су управління ризиком залучен$
ня банку в процеси відмивання
грошей.

Після завершення процеду$
ри оцінки ризику перед керів$
ництвом банку стоїть питання
щодо обрання ефективних ад$
міністративних методів їх уп$
равління. У банківській прак$
тиці виділяють два основні ме$
тоди:

— метод уникнення ризику, що полягає у відмові
банком від встановлення договірних відносин і надання
послуг "сумнівним" клієнтам, а також проведення опе$
рацій клієнтів, щодо яких є достатньо підстав вважати,
що метою їх проведення є легалізація злочинних до$
ходів. Рішення про відмову в прийнятті ризику може
бути прийнято як на стадії розгляду заявки клієнта про
прийом на обслуговування, так і на стадії, коли клієнт
вже обслуговується в банку;

— метод трансферту (передачі) ризику. Банки не
мають права відмовити клієнту в проведенні операції,
тому в цілях мінімізації ризику може бути використа$
ний метод трансферту (передачі) ризику, основу якого
складає принцип інформування уповноваженого орга$
ну про всі операції, які формально містять критерії
підозрілості, знімаючи з себе відповідальність за дії
своїх клієнтів [2].

Окрім адміністративних методів, також можуть ви$
користовуватися економічні, які передбачають розроб$
ку і реалізацію такої політики банку, основу якої скла$
дають механізми економічного впливу на рівень
прийнятих ризиків і нейтралізація наслідків ризиків
шляхом створення резервів. Економічні методи реалі$
зуються через створення резервів для компенсації
можливих збитків або через встановлення лімітів на па$
раметри проведених операцій або обсяги прийнятих
ризиків [30].

Також можна виділити окрему
групу методів впливу на ризик банку,
до яких відносяться навчання і підго$
товка персоналу банку і отримання
державних гарантій. Вибір конкрет$
них методів управління ризиками за$
лежить від досвіду керівника та мож$
ливостей банку.

На останньому етапі процесу уп$
равління слід визначити набір пара$
метрів, які могли б об'єктивно відоб$
разити фактичну реалізацію підроз$
ділами стратегії управління ризиками
ЛДОЗШ і правил внутрішнього конт$
ролю з метою ПВК/ФТ. Такі дані мо$
жуть бути отримані на основі аналізу
діяльності банку шляхом здійснення
процедур внутрішнього контролю та
проведення незалежного аудиту.

Загалом управління банківськи$
ми ризиками ЛДОЗШ є динамічним
і безперервним процесом. Жодна
програма не може виявити всі
банківські операції, спрямовані на
відмивання коштів. Нині безперер$
вно вигадають нові способи обходу
банківських програм по виявленню
незаконних операцій, і тільки доб$

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначення цілей, принципів, завдань і 
ресурсів для управління ризиками ЛДОЗШ 
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Рис. 3. Етапи управління банківськими ризиками ЛДОЗШ

Джерело: [30].

Стратегія Сутність 
Стратегія, 
толерантна до 
ризику 

Має місце у випадках, коли банк з метою поліпшення власних бізнес-
показників свідомо приймає рішення про проведення операцій клієнта, 
при цьому маючи достатньо підстав вважати, що реальною метою їх 
проведення може бути легалізація доходів, отриманих злочинним 
шляхом, і (або) фінансування тероризму 

Стратегія 
помірного 
прийняття ризику 

Проявляється в ситуації, коли банк надає перевагу відмовляти клієнтам у 
проведенні високоризикових операцій в особливо великих розмірах, що 
дозволяє уникнути залучення в найбільш типові схеми відмивання 
злочинних капіталів 

Стратегія 
локалізації ризику 

Відображає прагнення банку до обмеження кількості і обсягів операцій 
клієнтів, які відносяться до підвищеного рівня ризику  

Стратегія 
максимально 
можливого 
уникнення ризиків 

Банк встановлює жорсткі вимоги до всіх клієнтів щодо максимально 
можливого обсягу даних, необхідних при встановленні ділових відносин з 
ними та безумовному використанні банком при виникненні відповідних 
підозр права на відмову в обслуговуванні клієнта 

Стратегія 
лімітування 
ризиків 

Банк встановлює відповідні нормативи або заходи у процесі розробки 
політики здійснення фінансового моніторингу (наприклад, при виявленні 
високоризикованих клієнтів, зумовлених проведенням операцій із 
готівкою, може бути прийняте рішення про його позачергову перевірку 
персоналом банку або про закриття рахунку) 

Стратегія, 
пов’язана з 
купівлею 
страховки 

Банк купує страховку на випадок, якщо в результаті здійснення 
«відмивання» коштів, отриманих злочинним шляхом, він понесе певні 
втрати (наприклад, застосування санкцій або втрата ділової репутації 
може стати причиною скорочення депозитних вкладів, і, як наслідок, 
призведе до зменшення прибутків 

Таблиця 5. Стратегії управління ризиками ЛДОЗШ

Джерело: [3; 19; 4; 28].
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ре налагоджена система по
ПВК/ФТ в кредитних орга$
нізаціях, яка повинна знахо$
дитися в безперервному роз$
витку і враховувати всі особ$
ливості сучасного банківсько$
го бізнесу, здатна істотно
мінімізувати ризики, пов'язані
з ЛДОЗШ.

З урахуванням вищевикла$
деного, сформуємо систему
управління банківськими ри$
зиками ЛДОЗШ, яка представ$
лена на рисунку 5. Ефективна
реалізація розробленої систе$
ми з високою часткою ймовір$
ності гарантує захист банку
від ризику і дозволяє обмежи$
ти можливі фінансові наслідки
прояву цих ризиків, сприяючи
підвищенню стабільності та
надійності комерційного бан$
ку, а також не допустити по$
трапляння злочинних доходів
і засобів, призначених для
підтримки тероризму, в фінан$
совий і інші сектори економіки, тим самим забезпе$
чуючи економічну безпеку держави.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Розглянуто підходи науковці щодо трактування сут$

ності поняття ризиків ЛДОЗШ у банках та визначено,
що більшість науковців ризики ЛДОЗШ розглядають
фрагментарно, концентруючи увагу лише на окремих
його аспектах, або на причинах їх виникнення, або на
наслідках їх реалізації, що дуже звужує розуміння сут$
ності цього поняття. У ході дослідження використову$
вали визначення О.В. Уткіної [28], яка на наш погляд
найбільш вдало сформувала поняття ризиків ЛДОЗШ у
банку, акцентуючи увагу на причинах виникнення ри$
зику, характеру їх прояву та основних недоліках систе$
ми фінансового моніторингу.

Деталізовано та охарактеризовано об'єкти управ$
ління у розрізі видів банківських ризиків ЛДОЗШ за
джерелами їх походження, а саме ризик клієнта, ризик
країни та ризик продукту/послуг.

Описано зовнішні (соціально$економічні, гео$
графічні) та внутрішні (організаційні, фінансові, інфор$
маційні, технологічні) фактори виникнення ризиків
ЛДОЗШ.

Розглянуто та охарактеризовано взаємозв'язки ри$
зиків ЛДОЗШ з іншими типовими ризиками банку, зок$
рема з стратегічним, операційним, репутаційним, кре$
дитним, ринковим, комплаєнс
ризиками та ризиками країни та
ліквідності.

Визначено, що управління
банківськими ризиками ЛДОЗШ
ва рт о роз гляда ти як  с у$
купність аналітичних, органі$
заційно$економічних і фінан$
сових заходів, спрямованих на
своєчасне виявлення, оцінку,
попередження та контроль ри$
зикових подій, що виникають
у зв'язку з наданням послуг
клієнтам з непрозорою струк$
турою власності і (або) неяс$
ними джерелами походження
капіталу, а також мінімізацію
можливих негативних наслід$
ків для банку.

Єдиної затвердженої методики оцінки ризиків
ЛДОЗШ для банків немає. Кожен банк розробляє її
самостійно на основі законодавчих актів, норматив$
них документів Державної служби фінансового мо$
ніторингу України, Національного банку України,
рекомендацій FATF, і з урахуванням власних особ$
ливостей діяльності, що створює для банку певні
труднощі в здійсненні зазначеного напряму роботи.

Запропонована система управління банківськими
ризиками ЛДОЗШ повинна грунтуватися на методах
і принципах, прописаних у нормативних документах
банку, органічно вписуватися в загальну стратегію
банку з управління активами і пасивами, та включати
такі етапи: визначення цілей, принципів, завдань і ре$
сурсів для управління ризиками ЛДОЗШ; розробка
методики та оцінки ефективності управління ризика$
ми ЛДОЗШ; ідентифікація ризику, збір інформації
про ризик, аналіз ризику, індикативна оцінка ризику,
вибір методу управління, оцінка ризику, результати
оцінки, прийняття рішень, контроль за виконанням
прийнятих рішень.

Розглянуто та охарактеризовано принципи управ$
ління, наявні стратегії управлянні, методи оцінки та ме$
тоди управління ризиками ЛДОЗШ.

Дослідження виконане у рамках держбюджетної
науково$дослідної роботи 0120U100473 "Формування
інструментарію детінізації економіки України на основі
каузального моделювання траєкторій взаємодії фінан$
сових посередників".

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Внутрішній контроль в цілях протидії ризикам ЛДОЗШ 
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Рис. 5. Система управління ризиками ЛДОЗШ у банківській установі

Рис. 4. Методи оцінки ризиків ЛДОЗШ

Джерело: [28; 4].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинговий 
метод 

Експрес-
оцінка 

Імовірнісний 
(Байесівський) 

підхід 

Метод 
експертних 
оцінок (метод 

«Дельфі») 

Методи оцінки ризиків ЛДОЗШ 

Система оцінених коефіцієнтів певних напрямів діяльності кількох 
об’єктів ризику (або одного об’єкта у динаміці за кілька періодів) з 
подальшим визначенням рангу (місця, рейтингу) кожного об’єкта 
оцінювання стосовно рівня ризику 

Сума бінарних показників як експрес-оцінка внутрішньобанківських 
ризиків використання послуг банків або його структурних одиниць для 
легалізації кримінальних доходів надає кількісну характеристику 
ступеня ризику та дозволяє на її основі отримати якісну 
характеристику досліджуваного ризику 

Полягає у поданні одержаної інформації про відповідність діяльності 
банку комплексу нормативів у вигляді бінарних показників, які у свою 
чергу є основою для розрахунку імовірності появи 
внутрішньобанківського ризику 

Група експертів, що займається аналізом ризику, висловлює власні 
суб’єктивні судження як про минулу ситуацію, так і про перспективи 
її розвитку 
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METHODS OF FORECASTING THE NET PROFIT OF THE ENTERPRISE

У статті розглянуто ряд методів для прогнозування прибутку, зокрема такі математичні інструменти,

як показники динаміки часового ряду, трендові моделі, регресійний аналіз.

Прогнозування на основі часового ряду економічних показників відноситься до одновимірним меZ

тодів прогнозування, що базуються на екстраполяції, тобто продовження на майбутнє тенденції, що споZ

стерігалася в минулому.

За такого підходу передбачається, що прогнозований показник формується під впливом великої

кількості факторів, виділити які або неможливо, або щодо яких відсутня інформація.

Нині налічується велика кількість типів кривих росту для економічних процесів. Найбільш часто в

економіці використовуються поліноміальні, експоненціальні і SZподібні криві зростання.

Проведено прогнозування чистого прибутку з використанням поліноміальних, експоненціальних і SZ

подібних кривих зростання  з побудовою лінійних, логарифмічних та степеневих трендів.

За представленими розрахунками можна зроблено висновок, що всі три моделі мають досить високе

значення коефіцієнта детермінації. Найкращими в цьому випадку є лінійна та степенева модель.

Метод регресійного аналізу вважається найдосконалішим з усіх використовуваних нині нормативZ

ноZпараметричних методів. Його доцільно застосовувати для обгрунтування проектних, прогнозних чи

очікуваних показників. Для цього необхідно підставити в одержане рівняння регресії проєктні значення

факторів.

Використання регресійного аналізу дозволило нам визначити функцію, згідно з якою було встановZ

лено вплив параметрів моделі на залежну змінну.

 З метою використання інструментарію регресійного аналізу, підібрано та обгрунтувано рівняння

зв'язку, що відповідає характеру аналітичної стохастичної залежності між досліджуваними ознаками. В

якості результативної ознаки використано показник чистого доходу, який найкращим чином відбиває

ступінь ефективності діяльності підприємств.

Здійснено побудову математичних моделей для визначення величини чистого прибутку за вказаниZ

ми методиками.

Таким чином, отримані результати моделювання дозволяють не тільки спрогнозувати загальні поZ

казники оцінки його діяльності, а й визначити розвиток підприємства у майбутньому.

The article considers a number of methods for profit forecasting, including mathematical tools  such as time

series dynamics indicators, trend models, regression analysis.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
В умовах ринкової економіки стабільність та

успішність розвитку підприємства вимагає сучасних
підходів і методів. Для досягнення бажаних результатів
необхідно застосовувати новітні наукові розробки та
рекомендації. Одним з ефективних інструментів для за$
безпечення конкурентоспроможності підприємства є
використання економіко$математичних методів і моде$
лей. Ці методи дають змогу прогнозувати економічні та
фінансові показники підприємства, моделювати вироб$
ничу й інвестиційну діяльність, оптимізувати систему
управління. У зв'язку з тим, що суть економічної діяль$
ності будь$якого підприємства полягає в отриманні
прибутку, тому прогнозування величини прибутку є
актуальним завданням.

Для того щоб мати змогу ефективно управляти
діяльністю підприємства слід дотримуватися таких
кроків:

— виявлення факторів, які мають значний вплив на
основні показники роботи підприємства;

— визначення міри впливу того чи іншого чинника
на результуючий показник.

Нинішній етап розвитку інформаційний технологій
надає можливості використовувати економіко$матема$
тичні моделі для того щоб встановлювати зв'язки між
результуючою ознакою та основними факторами. Крім
того, з'явилася можливість здійснювати прогноз зна$
чень результуючих показників. У цьому дослідженні ми
і будемо використовувати економіко$статистичні мето$
ди. Головною метою побудови економіко$математичної
моделі показників діяльності підприємства є отриман$
ня ефективного інструменту їх прогнозування та вра$
хування впливу зовнішніх і внутрішніх чинників.

Forecasting based on a time series of economic indicators refers to oneZdimensional forecasting methods

based on extrapolation, that is the continuation of the observed trend for the future in the past.

This approach assumes that the projected indicator is formed under the influence of a large number of factors,

which are either impossible to identify or for which there is no information.

Currently, there are a large number of types of growth curves for economic processes. Polynomial, exponential

and SZshaped growth curves are most often used in economics.

The method of extrapolation based on the soZcalled growth curves of economic dynamics is used. Net profit

forecasting was performed using polynomial, exponential and SZshaped growth curves with the construction of

linear, logarithmic and power trends.

According to the presented calculations, it can be concluded that all three models have a fairly high value of

the coefficient of determination. The best in this case are linear and power model.

The method of regression analysis is considered the most perfect of all currently used normativeZparametric

methods. It is advisable to use it to justify the design, forecast or expected indicators. For this purpose it is

necessary to substitute in the received regression equation design values of factors.

The use of regression analysis allowed us to determine the function according to which the influence of the

model parameters on the dependent variable was established.

In order to use the tools of regression analysis, the equation of connection is selected and substantiated,

which corresponds to the nature of the analytical stochastic relationship between the studied features. The net

income indicator, which best reflects the degree of efficiency of enterprises, was used as a productive feature.

Mathematical models were constructed to determine the amount of net profit according to these methods

Thus, the obtained modeling results allow not only to predict the general indicators of evaluation of its

activities, but also to determine the development of the enterprise in the future.

Ключові слова: прогнозування, чистий прибуток, собівартість реалізованої продукції, рентабельність
активів, коефіцієнт автономії, середній темп приросту, середній приріст, трендові моделі, регресійний аналіз,
коефіцієнт множинної кореляції, коефіцієнт детермінації.

Key words: forecasting, net profit, cost of sales, profitability of assets, autonomy coefficient, average rate of gain
average gain, trend models, regression analysis, coefficient of multiple correlation, determination coefficient.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
В економічній літературі існує велика кількість нау$

кових праць українських та зарубіжних учених, спе$
ціалістів, присвячених дослідженню, прогнозуванню
економічних і фінансових показників підприємства.
Значну роль визначенню доцільності та ефективності
здійснення прогнозування показників економічної
діяльності приділили у своїх працях такі українські
вчені: К.І. Редченко, Т.В. Головко, Ю.І. Ільєнко,
Г.В. Шершньова [7], Н.Ф. Алексєєва, О.І. Яшкіна. Ме$
тоди і моделі прогнозування висвітлювалися у працях
О.Є. Ширягіна, І.С. Кондіуса. Прогнозування економі$
чних показників на основі дослідження тренд$сезонних
процесів розглядалося І.І. Скрильник, М.В. Замашкою
[10, c. 117—122], Р.М. Окань [11, с. 166—173], Н.С. Вла$
сенко [12, с. 155—160].

Використання математичних методів моделювання
і прогнозування для вирішення різних проблем на мікро$
і макрорівні розглядається, зокрема, в роботах А.М. Єрі$
ної, специфіка використання методів прогнозування в
умовах ринку — в працях Е. Тихонова, фінансове про$
гнозування та прогнозування фінансового стану органі$
зації — в працях І.Т. Балабанова, Г. Земитана, Е. Брес$
лава.

Питання щодо прогнозування розвитку підприємств
за допомогою трендового та кореляційно$регресійно$
го аналізу досліджувалися вітчизняними і закордонними
економістами, зокрема такими: О.С. Кравець, М.А. Ко$
рольов, Л.О. Бойко, Ю.О. Борох,  О.М. Гострик,
Л.С. Стригуль, В.М. Степанишин, Л.О. Тисовський,
Н. Дрейпер, Г. Сміт, А.М. Гольдберг та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної
проблеми. Хоча і існують значні досягнення у викорис$
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танні інструментів економіко$математичного моделю$
вання, слід зауважити, що застосування математичних
методів прогнозування економічних процесів, особли$
во на рівні виробничих підприємств, знаходиться прак$
тично на початковому етапі.

МЕТА СТАТТІ
Метою дослідження є здійснення прогнозування

фінансових показників діяльності підприємства за до$
помогою показників динаміки часового ряду, з викори$
станням трендових моделей, з використанням регре$
сійного аналізу. В якості об'єкта дослідження виступає
ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних конст$
рукцій".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Отримання даних щодо передбачення можливих або

бажаних змін фінансових результатів сучасних під$
приємств становить важливий елемент формування
стратегії їхньої діяльності. Основою для розробки се$
редньо$ та довготермінових прогнозів фінансової діяль$
ності підприємства загалом та його структурних під$
розділів зокрема виступає прогнозування [9, с. 239].

Прогнозування прибутку — це процес розробки си$
стеми заходів для забезпечення його формування в не$
обхідному обсязі і ефективного використання відпо$
відно до завдань розвитку підприємства у майбутньому
періоді. Прогнозувати прибуток окремо за доходами і
витратами неможливо, оскільки вони безпосередньо
беруть участь у його формуванні. Залежно від характе$
ру діяльності підприємства кількість показників плану
може бути змінена. Під час складання прогнозу важли$
во забезпечити належний рівень обгрунтування показ$
ників і створити передумови їх виконання [1, с. 272].

Опираючись на досвід розвинутих країн, можна
стверджувати, що прогнозування такого важливого для
будь$якого підприємства показника як прибуток, доз$
воляє оминути  неправильних розрахунків і відповідно
витрат з ними пов'язаних. З метою нейтралізації ризи$
ку неприбутковості та поліпшення фінансової діяль$
ності прибуток доцільно піддавати постійному аналізу
та прогнозуванню. Тому надважливим постає питання
як визначити та застосувати прогнозну модель на рівні
підприємства.

Як відомо, будь$яке підприємство стикається з пев$
ними чинниками, що мають вплив на нього. Методами
статистики можливо оцінити результат їх дії. Основу
таких методів становлять побудова та аналіз відповід$
ної математичної моделі. Якщо ми маємо справу з бага$
тофакторними моделями або явищами, то для таких
випадків краще використовувати методи множинного
кореляційно$регресійного аналізу. Ці методи дозволя$
ють оцінити зовнішні та внутрішні зв'язки між факто$
рами, що утворюють модель та визначити як функціо$
нує та розвиваються в динаміці результуюча ознака [3,
с. 18].

Ймовірнісні зв'язки завжди мають місце діють між
результуючими чинниками та показниками, в умовах ре$
альної економіки. Тому слід використовувати апарат
економіко$математичного моделювання для результатів
факторного аналізу [4, с. 115—116].

Як кореляційний, так і регресійний аналіз потрібен
для аналізу статистичних даних. На основі цього аналі$
зу можна виявити математичну залежність між ознака$

ми, що досліджуються та встановити за допомогою ко$
ефіцієнтів кореляції порівняльної оцінки щільності
взаємозв'язку, що має певне числове значення.

За таких умов досить простим і водночас досить
поширеним підходом до здійснення прогнозу зміни зна$
чень часового ряду є використання показників динамі$
ки [2, с. 10]. Доцільність їх застосування зумовлена та$
кими чинниками: вони мають достатньо простий алго$
ритм дослідження; не потребують важких технічних
розрахунків; використовуються для відносно невелико$
го обсягу вихідних даних.

Найчастіше використовуються прогнозування при
допомозі  середнього темпу росту та середнього при$
росту. До недоліків цих методів відносять те, що при
проведенні розрахунку відповідних середніх показників
(прогнозних значень) використовуються лише крайні
значення часового ряду. На прогнозування середні зна$
чення ряду не впливають. Через це при їх використанні
кількість рівнів динамічного ряду не перевищує чоти$
рьох$п'яти, при тому, що динамікою середини ряду мож$
на знехтувати [5, с. 42].

Розглянемо застосування наведених методів до по$
казника чистого прибутку підприємства ПрАТ "Біло$
церківський завод залізобетонних конструкцій". Резуль$
тати прогнозування занесемо до таблиці 1.

З представлених розрахунків видно,  що прогноз
чистого прибутку на 2020 р., за середнім темпом приро$
сту становить 38543 тис. грн, прогноз середнім прирос$
том становить 31380 тис. грн.

Іншим поширеним підходом до прогнозування є ви$
користання трендових моделей [8, с. 78]. Основною
ціллю трендових моделей є здійснення на їх основі про$
гнозу стосовно розвитку процесу, що досліджується, на
майбутній проміжок часу. Прогнозування економічних
показників за допомогою часового ряду є одновимір$
ним методом прогнозування, який основується на ек$
страполяції, а саме продовженні на майбутнє тенденції,
яка була в минулому. Прогнозований показник, при та$
кому підході, формується під впливом великої кількості
чинників, які не вдається виділити або стосовно них
відсутня інформація. В такому разі хід зміни такого по$
казника зв'язують не з факторами, а із плином часу, що
виявляється в створенні одновимірних часових рядів.
Аналіз на основі трендових моделей використовують у
випадках визначення загальної тенденції змін. У тако$
му разі, прогнозування значень результуючого показ$
ника виконується базуючись на динаміці його значень у
минулих періодах.

Тепер коротко оглянемо метод екстраполяції на
основі кривих росту економічної динаміки. Застосуван$
ня такого методу при прогнозуванні базується на таких
припущеннях:

— часовий ряд економічного показника має пере$
важну тенденцію або тренд;

— загальні умови, що визначили як розвивається
показник минулого, залишаться без суттєвих змін про$
тягом періоду попередження.

Нині існує велика кількість типів кривих росту для
використання в економічних процесах. В економіці до$
сить часто використовують експоненціальні, поліномі$
альні та S$подібні криві зростання.

Найпростіші криві росту мають вигляд:
— поліном першого ступеня:    (1);
— поліном другого ступеня: (2);

Чистий прибуток, тис. грн 
Середній 
темп 
росту 

Середній 
приріст Прогноз на 2020 р., тис. грн 

2015 р. 2016 p. 2017 p. 2018 p. 2019 p. 2019 p./ 
2015 p.

2019 p./ 
2015 p.

За середнім 
темпом росту

За середнім 
приростом 

6546 13456 14275 19363 26413 1,46 4967 38543 31380 

Таблиця 1. Прогнозування на основі показників динаміки часового ряду

Джерело: розраховано на основі фінансової звітності ПрАТ "Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій".
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— степенева функція:    (3);
— логарифмічна функція:      (4);
де X — фактор часу.
Розглянемо застосування наведених залежностей

до прогнозування показника чистого прибутку. Резуль$
тат прогнозування відображені на рисунках 2, 3, 4. Для
зручності їх аналізу і зіставлення на рисунках також
відображені значення коефіцієнтів детермінації.

Рівняння для визначення прогнозованого значення
чистого прибутку має вигляд:   (5).

Коефіцієнт детермінації становить: 0,9531. Підста$
вивши дані в рівняння отримаємо прогнозоване значен$
ня чистого прибутку 29703 тис. грн.

Рівняння для визначення прогнозовано$
го значення чистого прибутку має вигляд:

  (6).
Коефіцієнт детермінації становить:

0,8885. Підставивши дані в рівняння отри$
маємо прогнозоване значення чистого при$
бутку 25158 тис. грн.

Рівняння для визначення прогнозовано$
го значення чистого прибутку має вигляд:

  (7).
Коефіцієнт детермінації становить:

0,9583. Підставивши дані в рівняння, отри$
маємо прогнозоване значення чистого при$
бутку 28305 тис. грн.

Результати прогнозування занесемо до
таблиці 2. За даними результатами можна
стверджувати, що всі три моделі мають до$
статньо високе значення коефіцієнта детер$
мінації. Найкращими в цьому випадку є
лінійна та степенева модель.

Ще одним поширеним підходом до прогнозування є
використання інструментарію регресійного аналізу,
основне завдання якого полягає в визначенні впливу
чинників на результуючий показник. Передусім для цьо$
го потрібно обрати та обгрунтувати  рівняння зв'язку,
яке має відповідність характеру аналітичної стохастич$
ної залежності між ознаками, що досліджуються.
Рівняння регресії вказує на те як змінюється результу$
юча ознака (Y) під впливом зміни факторних ознак (X

і
).

Можна сміливо стверджувати, що метод регресій$
ного аналізу являється найдосконалим серед всіх нор$
мативно$параметричних методів, які зараз використо$

Рис. 1. Прогнозування чистого прибутку за допомогою лінійного тренду

Рис. 2. Прогнозування чистого прибутку за допомогою
логарифмічного тренду

Рис. 3. Прогнозування чистого прибутку за допомогою степеневого тренду
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вуються. Його слід використовувати для того, щоб об$
грунтувати прогнозні, проєктні або очікувані показни$
ки. Для цього слід підставити в отримане рівняння рег$
ресії проектні значення факторів.

З метою більш ретельного аналізу діяльності
підприємства було проведено регресійний аналіз ступе$
ня впливу незалежних змінних величин на залежну. В
якості результативної ознаки обрано показник чисто$
го доходу підприємства. Такий показник найкраще
відображає ступінь ефективної діяльності підприємства.

Розглянемо побудову лінійної багатофакторної рег$
ресійної моделі для показника чистого доходу Y. У ролі
чинників оберемо показники собівартості реалізованої
продукції (X

1
), рентабельності активів (X

2
), коефіцієн$

та автономії (X
3
). Вихідні дані для проведення розра$

хунків занесемо до таблиці 3.
За допомогою регресійного аналізу ми визначили

функцію, за допомогою якої встановлено як впливають
параметри моделі на залежну зміну. Рівняння регресії з
параметрами, що оцінюються, в загальному вигляді по$
казує наступна формула [6, с. 49]:

(8).
Щоб визначити коефіцієнти регресії моделі, вико$

ристано первинні дані, що показують поточний стан ви$
робництва (табл. 3).

Результатом аналізу є пропорційний розподіл міри
якості по залежним показникам на основі результатів
господарської діяльності підприємства. Лінійна модель
має вигляд:

(9).
Проаналізувавши коефіцієнти регресії, можна ви$

значити ступінь впливу факторних чинників на резуль$
туючу зміну.

Значення залишкової дисперсії та коефіцієнт мно$
жинної кореляції, що ми отримали, показують тісноту
зв'язку результуючого показника з факторними показ$
никами, тобто вони дають характеристику якості вибо$
ру рівняння регресії. Значення показника R = 0,9815 по$
казує, що в рівнянні існує дуже тісний кореляційний
зв'язок, що характеризує залежність результуючого по$
казника від факторів, що входять у модель.

Коефіцієнт детермінації R2 показує частку варіації
результативного значення (Y), яка пояснюється зміною
факторів X

1
, X

2
, X

3
. Тобто R2 показує, що 96,34% варіації

чистого прибутку пояснюється змінами використаних
факторів. На частку факторів, які не увійшли до моделі,
припадає лише 3,66%.

Отримавши результати, можна стверджувати, що
модель яку ми побудували підібрана вірно.

Підставимо значення собівартості реалізованої про$
дукції (X

1
), рентабельності активів (X

2
) та коефіцієнта

автономії (X
3
) в рівняння регресійної моделі. В резуль$

таті розрахунків було отримано прогнозне значення
чистого прибутку (Y): 24706 тис. грн.

Для того щоб оцінити вплив факторної ознаки на
результуючу використовуються коефіцієнти еластич$
ності Єі, що дозволяють визначити, на скільки відсотків
зміниться результуюча ознака при зміні факторної оз$
наки на один відсоток при фінансовому значенні інших
факторів.

(10),

де   — коефіцієнт регресії при і$му факторі
,  — середнє значення факторної та резуль$

тативної ознаки.

За результатами розрахунку цього показника отри$
мані наступні значення його значення:

Є(X
1
) = 1,608173056

Є(X
2
) = $ 0,384655938

Є(X
3
) = 3,387305989.

Проаналізувавши значення, які ми отримали, мож$
на стверджувати, що фактором, який найбільш впливає,
є коефіцієнт автономії, приблизно в половину менше
впливає собівартість реалізованої продукції.

Отже, результати моделювання, які ми отримали,
дають можливість не тільки здійснити прогноз загаль$
них показників оцінки діяльності підприємства, а й виз$
начити його розвиток в майбутньому.

ВИСНОВКИ
У статті розглянуто практичне застосування таких

математичних інструментів, як показників динаміки ча$
сового ряду, трендових моделей, регресійного аналізу.
В якості величини, що прогнозується, було обрано по$
казник чистого доходу підприємства.

Виконано прогнозування чистого прибутку підприє$
мства на основі показників динаміки часового ряду за
середнім темпом приросту та за середнім приростом.

Здійснено прогноз значення чистого прибутку з ви$
користання лінійного, логарифмічного та степеневого
тренду. Побудовано моделі для кожного з вказаних
трендів.

Для регресійного аналізу було побудовано модель за$
лежності чистого прибутку від собівартості реалізованої
продукції, рентабельності активів та коефіцієнта автономії.
Проаналізовано якість обраної моделі та визначено, який
із факторів має найбільший вплив на чистий прибуток.
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PORTER'S FIVE FORCES FUZZY MODEL IN THE ASSESSMENT OF THE COMPETITION LEVEL
IN THE DOMESTIC DAIRY PROCESSING INDUSTRY

У статті представлено методичний підхід до стратегічної діагностики стану конкуренції у вітчизняній

молокопереробній галузі на основі застосування нечіткої моделі п'яти сил М. Портера та інструментарію

нечіткоZмножинної теорії. З метою досягнення поставлених цілей у роботі застосовуються методи страZ

тегічного аналізу та нечіткі методи багатокритерійного оцінювання. Для представлення лінгвістичних

оцінок експертів використовуються нечіткі числа в триангулярній формі з трикутними функціями наZ

лежності. Для практичного застосування запропонованого алгоритму модель реалізована у вигляді фреймZ

ворку в Excel. Розрахункова схема дає змогу проводити імітаційне моделювання залежно від модифіZ

кації переліку визначених факторів та корекції міркувань експертів. Розроблену методику апробовану

для аналізу рівня конкуренції вітчизняної молокопереробної галузі. З метою унаочнення одержаних реZ

зультатів побудовано нечіткий п'ятикутник, який відображає рівень конкуренції в галузі за кожною з 5Z

ти сил моделі Портера та дає змогу розрахувати нечітке значення інтегрального рівня конкуренції. МеZ

тодичний підхід може бути використаний у стратегічному плануванні діяльності підприємств.

The article features a methodological approach to the strategic assessment diagnostics of the competitiveness

state in the domestic dairy processing industry by applying Porter's five forces model and fuzzyZset theory tools.

The article utilizes methods of the strategic analysis and fuzzy methods of multiZcriteria assessment to meet the

set objectives. It applies fuzzy numbers in a triangular form with triangular membership functions to provide

experts' linguistic estimates. We apply the Fuzzy AHP method to determine the fuzzy coefficients of the factor

importance for each of the membership functions, Fuzzy Saw method to calculate fuzzy values of the

competitiveness level for each of Porter's five forces and the integral competition level, COA (Center Of Area)

method for defuzzification of the obtained values. For the practical application of the proposed algorithm, the

model is implemented as a framework in Excel and contains data entry blocks received from experts in the form

of linguistic estimates of paired comparisons of factors for each of Porter's five forces and the forces themselves,

a block for transforming these estimates into fuzzy numbers written in a triangular form with the corresponding

membership functions, blocks of aggregation of fuzzy matrices of paired comparisons of factors and fuzzy matrices

of paired comparisons of five forces, a unit for calculating fuzzy values of the influence level of each of the 5

forces of the Porter model and the general competitiveness level in the industry, a block for defuzzification of

these values. The calculation scheme allows us to conduct simulation modeling, depending on the modification

of the list of certain factors of the external environment and the correction of experts' considerations. The

developed technique has been tested for the competitiveness analysis of the domestic dairy processing industry.

In order to illustrate the obtained results a fuzzy pentagon has been built, which reflects competitiveness in the
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Молочна продукція в Україні залишається однією з

найважливіших складових споживчого кошика населен$
ня. Частка витрат на молочні продукти становить 15% від
загальних витрат на харчування. Попри те, що в останні
роки спостерігається зростання обсягів імпорту, все ж
основу ринку молочної продукції в Україні становлять
товари вітчизняного виробництва. Ринок молочних про$
дуктів України дуже різноманітний і досить конкурент$
ний. Чисельність тільки великих гравців складає близько
10—15, кількість дрібних локальних виробників переви$
щує кілька сотень. Адаптація вітчизняних молочних ви$
робників до європейських технологічних норм виробниц$
тва і контролю якості продукції, а також активне про$
никнення продукції європейських виробників на
внутрішній ринок України ще більше загострює конку$
рентну боротьбу в галузі. Посиленню рівня конкуренції
сприяють також кризові явища в економіці України, її
нестабільність, обумовлена низкою чинників: скорочен$
ня поголів'я корів, зменшення обсягів виробництва мо$
лока, недостатня кількість якісної сировини, складні по$
годні умови, а також проблеми, спричинені пандемією ко$
ронавірусу. Для прогнозування та розуміння тенденцій
ринку вітчизняної молочної продукції надзвичайно важ$
ливим є грунтовний структурний аналіз галузі, який на
думку М. Портера "є ключем до розуміння поточного
становища, проведення відповідних стратегічних дослі$
джень і, отже, формулювання конкурентних стратегій"
[14, c. 79]. Така процедура потребує грунтовних знань
логіко$причинних зв'язків у галузі та базується, як пра$
вило, на експертних міркуваннях й оцінках, які мають
"розмитий", нечіткий характер. На думку Фляйшера
Крейга (директора Odette Research) та Бенсуссана Бабе$
та (директора MindShifts Group Pty. Ltd), "ефективний
аналіз потребує досвіду, добросовісного внеску, інтуїції
та моделей, а також … навіть відтінку спокою. Він потре$
бує постійної зміни комбінацій мистецтва і науки, здо$
рового глузду та інформаційних моделей, інтуїції та вка$
зівок" [11, с. 88]. Для здійснення структурного аналізу
підприємства можуть бути використані інструменти стра$
тегічної діагностики макросередовища (PESTEL$аналіз,
ЕТОМ$аналіз), мікрооточення (класична модель п'яти
сил М. Портера, індекси Херфіндаля$Хіршмана, Розенб$
люта, індекс концентрації ринку, методи конкурентного
аналізу), матриці Дж. Вільсона тощо.

industry for each of the 5 forces of M. Porter's model and allows calculating the fuzzy value of the integral level

based on a weighted fuzzy assessment of the influence of each of these forces with the subsequent defuzzification

of this value. A developed methodological approach can be used while conducting a strategic audit of an enterprise

microenvironment, in a competitive analysis, in a strategic planning of enterprises' activities as a basis for the

development and implementation of effective competitive strategies.

Ключові слова: нечіткі множини, нечіткий багатокритерійний аналіз, лінгвістичні змінні, терм�множи�
на, нечітка модель п'яти сил Портера, Fuzzy AHP�метод, Fuzzy SAW�метод.

Key words: fuzzy sets, fuzzy multicriteria analysis, linguistic variables, term�set, Porter's fuzzy force assessment
model, fuzzy AHP�method, fuzzy SAW�method.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам стратегічної діагностики зовнішнього
середовища підприємств присвячені роботи І. Ан$
соффа [1], М. Портера [14], К. Фляйшера, Б. Бенсус$
сана [11]. Серед останніх публікацій, в яких проведені
дослідження стану молокопереробної галузі, оцінюван$
ня рівня конкуренції на ринку молочної продукції, роз$
глянуті перспективи його розвитку слід відзначити праці
В.В. Джеджули, І.Ю. Єпіфанової, М.Ю. Дзюбка [3], В.А.
Дроздової, А.П. Вєкшиної [4], О.О. Масляєвої [5], С.О.
Степанчук, Ю.Ю. Єфісько [6], С.В. Тивончук, Я.О. Ти$
вончук, Т.П. Павлоцької [7], Т.Е. Чернухи, В.І. Ємця
[9]. У вітчизняних дослідженнях, як правило, викорис$
товуються традиційні інструменти стратегічного аналі$
зу, зокрема у роботі [10] для оцінювання ринку молоч$
ної продукції застосовано класичну модель п'яти сил М.
Портера, причому кожна з цих сил розглядається че$
рез призму наявних можливостей і загроз. У роботі [2]
авторами зроблена спроба окреслити можливості зас$
тосування досить нового та перспективного напряму в
стратегічній діагностиці, а саме інструментів нечітко$
множинних описів для аналізу рівня галузевої конку$
ренції.

Попри значну кількість досліджень, які стосуються
стратегічного аналізу стану конкуренції в молокопере$
робній галузі, існує нагальна потреба у вдосконаленні
та розвитку методичного забезпечення оцінювання рин$
кової ситуації у вітчизняній молочній галузі, яке б вра$
ховувало галузеві особливості та специфіку релевант$
ної інформації і даних про ринок.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою роботи є розробка методичного підходу на

основі застосування нечіткої моделі п'яти сил М. Пор$
тера та апробація нечітко$множинного інструмента$
рію багатокритерійного аналізу для потреб оцінюван$
ня рівня конкуренції в молокопереробній галузі Ук$
раїни.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині у вітчизняній молокопереробній галузі функ$
ціонує близько 220 підприємств, із яких 80 виробляють
90% продукції з незбираного молока. У 2019 році до

трійки лідерів молока входять три
компанії: "Данон Україна" (13,15%),
"Молочний альянс" (11,19%) та
"Лакталіс" (9,95%). До найбільших
виробників входять компанії, що
мають майже однаковий асорти$
мент продукції (табл. 1).

Розрахунок індексу Херфін$
даля$Хіршмана (HH трохи біль$
ший 700) дає змогу стверджувати,
що ринок молочної продукції є
слабко концентрованим за умови
лідерства 5$ти компаній (табл. 1),
які мають частку ринку більше
8%, про що свідчить достатньо ви$

Таблиця 1. Частки найбільших підприємств вітчизняної молочної галузі

Джерело: [8].
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соке значення індексу концентрації ( 93,525 =CR ) (це
значення характерне для помірно коцентрованих
ринків).

Для грунтовного аналізу та кра$
щого розуміння особливостей функ$
ціонування ринку молочної про$
дукції доцільно використовувати
класичну модель 5$ти сил Портера,
яка включає в себе три сили "гори$
зонтальної" конкуренції: загроза по$
яви продуктів$замінників, загроза
появи нових гравців, рівень конку$
рентної боротьби, та дві сили "верти$
кальної" конкуренції: ринкова влада
постачальників і ринкова влада спо$
живачів. Така модель базується на
експертних оцінках факторів для
кожної з визначених "сил" моделі. З
метою врахування неформалізова$
них, нечітких вхідних даних, думок і
суджень експертів пропонується
розроблений авторами методичний
підхід на основі теорії нечітких мно$
жин [15] (рис. 1), який розширює
можливості традиційного аналізу.

На етапі 1 для оцінювання стану
конкуренції у вітчизняній молокопе$
реробній галузі були залучені
провідні фахівці та управлінці однієї
з провідних компаній, які мають ве$
ликий досвід роботи на ринку молоч$
ної продукції та відповідні навички.

На етапі 2 відповідно до розроб$
леної анкети експертам необхідно
було для кожної з 5$ти сил моделі
Портера визначити перелік факторів,
які найбільшою мірою впливають на
рівень конкуренції в галузі. Після об$
робки результатів опитування рес$
пондентів було виділено такі чинни$
ки (рис. 2).

На рисунку 2 уведено такі позна$
чення:

IREC — інтенсивність суперниц$
тва серед існуючих конкурентів
(Intensity of Rivalry among Existing
Competitors): IREC

1
 — кількість існу$

ючих конкурентів; IREC
2
 — бар'єри

виходу з галузі; IREC
3
 — цінова кон$

куренція; IREC
4
 — конкуренція за

витратами на виробництво; IREC
5
 —

можливості для ринкового зростан$
ня; IREC

6
 — індекс концентрації рин$

ку;
TNE — загроза появи нових грав$

ців (Threat of New Entrants): TNE
1
 —

кількість потенційних конкурентів, TNE
2
 — вхідні бар'є$

ри; TNE
3
 — привабливість галузі; TNE

4
 — необхідність

значних інвестицій; TNE
5
 — високий рівень диференці$

ації продукції;
PSP — загроза появи продуктів$за$

мінників (Pressure from Substitute Pro$
ducts): PSP

1
 — наявність товарів$замін$

ників; PSP
2
 — рівень сприйняття дифе$

ренціації продукту; PSP
3
 — порівняння

ціни та якості продуктів$замінників; PSP
4

— схильність споживачів до купівлі про$
дуктів$замінників;

 BPВ — ринкова влада покупців
(Bargaining Power of Buyers): BPВ

1
 — по$

пит на молочну продукцію; BPВ
2
 — купі$

вельна спроможність населення; BPВ
3
 —

коефіцієнти еластичності за ціною і до$
ходами; BPВ

4
 — нерівномірність спожи$

вання;
BРS — ринкова влада постачальників

(Bargaining Power of Suppliers): BPS
1
 —

Рис. 1. Етапи застосування нечіткої моделі 5Mти сил Портера для аналізу стану
конкуренції в молокопереробній галузі України

Джерело: розроблено авторами.

Рис. 2. Ієрархія проблеми оцінювання рівня конкуренції
в молокопереробній галузі України

Джерело: розроблено авторами.
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кількість постачальників (сировинні зони); BPS
2
 — якість

сировини; BPS
3
 — ціна сировини (цінова конкуренція);

BPS
4
 — наявність санітарно$гігієнічних умов зберіган$

ня та транспортування молока; BPS
5
 — сезонність.

3$й етап передбачає застосування методу Fuzzy AHP
[13] для визначення нечітких вагових коефіцієнтів кон$
курентних сил моделі та вагових коефіцієнтів факторів
для кожної з 5$ти сил моделі Портера. Для цього необ$
хідно виконати декілька кроків.

1. Отримання від експертів з використанням терм$
множини, наведеної у таблиці 2, лінгвістичних оцінок
попарних порівнянь

а) конкурентних сил моделі Портера;
б) у межах кожної з цих п'яти сил ідентифікованих

факторів.
Далі необхідно трансформувати одержані лінгвіс$

тичні оцінки в нечіткі числа з відповідними функціями
належності знову ж таки, використовуючи шкалу, на$
ведену в таблиці 2 та рисунку 3.

Таким чином, наприклад, при попарному порівнянні
конкурентних сил моделі Портера одержимо K  не$

чітких матриць розмірності 55×  ( K  — кількість екс$

пертів):  
5555
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2. Для агрегації нечітких матриць скористаємося
наступним співвідношенням:
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Аналогічним чином можна одержати нечіткі агре$
говані матриці парних порівнянь визначених факторів
для кожної з п'яти сил моделі Портера: IWF ~  — для IREC,

EWF ~  — для TNE,  PWF ~ — для PSP, BWF ~  — для BPВ, SWF ~  —
BPS.

Проілюструємо застосування методу Fuzzy AHP для
обчислення вагових коефіцієнтів конкурентних сил.

3. Відповідно до методології Fuzzy AHP для одер$

жаної матриці F~  розрахуємо нечіткі числа:
 );;()...;...;...(~ 5
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Нечіткі коефіцієнти важливості кожної з 5$ти кон$
курентних сил моделі Портера одержимо на основі та$
ких співвідношень:
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4. Ці значення необхідно нормалізувати. Для цього
спочатку дефазифікуємо одержані числа, використову$
ючи метод COA (Сentre Оf Аrea) [12] за допомогою та$
кого співвідношення:
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Далі для нормалізації скористаємося такою форму$
лою:
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З метою полегшення подальшого використання

одержаних вагових коефіцієнтів переозначимо їх таким
чином:

 IIII WWWWWWW ~);;();;( 321
111 ==γβα ;

 EEEE WwwwWWW ~);;();;( 321
222 ==γβα ;

Лінгвістичні терми для визначення 
відносної важливості сили 

(факторів) (i-ї  з  j-ю) 
Позн. ija~  jia~  

Рівноцінні (Еqual)  E )1;1;1(  )1;1;1(  
Помірна перевага (Moderate)  M )4;3;2(  )21;31;41(  
Сильна перевага (Strong) S )6;5;4(  )41;51;61(  
Дуже сильна перевага (Very Strong) VS )8;7;6(  )61;71;81(  
Надзвичайно сильна перевага 
(Extremaly Strong) ЕS )9;9;8(  )81;91;91(  

Проміжні (intermediate) нечіткі значення 
Дуже слабка перевага (між Е та М)  E_M )3;2;1(  )1;21;31(  
Перевага (між М та S) M_S )5;4;3(  )31;41;51(  
Cильна перевага (між S та VS) S_VS )7;6;5(  )51;61;71(  
Дуже сильна перевага (між VS та 
ES) VS_ES )9;8;7(  )71;81;91(  

Таблиця 2. Шкала переведення лінгвістичних термів у нечіткі триангулярні числа

Джерело: [13].

Рис. 3. Трикутні функції належності термів при застосуванні Fuzzy AHP
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На етапі 4 експертам необхідно оцінити впливу кож$
ного фактора для кожної з 5$ти сил моделі Портера на
основі терм$множини (табл. 3). Після цього лінгвістичні
оцінки мають бути переведені у нечіткі числа з відпові$
дними функціями належності (табл. 3, рис. 4). Наприк$
лад, для факторів, які впливають на інтенсивність су$
перництва серед існуючих конкурентів конкурентної

сили (IREC) матимемо наступні оцінки:  ),,(~
321
k

j
k

j
k
j

k
j IIII = ,

де  lj ,1= ,  Kk ,1= .
5$й етап передбачає агрегацію нечітких експертних

оцінок, одержаних на етапі 4. Наприклад, для факторів,
які впливають на інтенсивність суперництва серед існу$
ючих конкурентів, це здійснюється за наступною фор$
мулою:
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На 6$му етапі визначаємо нечіткі значення рівня кон$
куренції за кожною з 5$ти сил моделі Портера, викори$
стовуючи метод Fuzzy SAW та формули (3) — (7):
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Етап 7. Для дефазифікації нечітких значень рівня
впливу кожної з 5$ти сил Портера можна скористатися
формулами, аналогічними (1), або ж за допомогою ме$
тоду BMP [12].

На 8$му етапі отримані нечіткі зважені значення
інтегрального впливу кожної з 5$ти сил моделі Порте$
ра можна зобразити на діаграмі у вигляді нечіткого 5$
ти кутника (рис. 5), який дає змогу зробити висновок
про рівень впливу конкурентних сил на стан конкуренції
у молокопереробній галузі, а саме про те, що головни$
ми чинниками, є цінова політика постачальників сиро$
вини, тиск споживачів та конкуренція між наявними
підприємствами$конкурентами. Вплив товарів$замін$
ників та загроза появи нових конкурентів є незначни$
ми.

Зазначимо, що отримані результати (як у вигляді
нечітких, так і дефазифікованих значень рівня впливу
конкурентних сил на конкуренцію в галузі) можуть слу$

гувати серйозним підгрунтям для формування страте$
гічної поведінки підприємств на відповідних ринках, для
формулювання стратегій конкурентної боротьби.

На рисунку 5 уведені такі позначення:  
i

I
ii IWI =* ;

 
i

E
ii EWE =* ;  i

P
ii PWP =* ;  i

B
ii BWB =* ;  i

S
ii SWS =* ,  3,2,1=i .

Для визначення інтегрального значення рівня кон$
куренції скористаємося співвідношенням (8):

 SWBWPWEWIWCT SBPEI ~~~~~~~~~~~
⊗⊕⊗⊕⊗⊕⊗⊕⊗= (8).

Таким чином
 ⊕⊕⊕= );;();;();;(~

332211332211332211 PWPWPWEWEWEWIWIWIWCT PPPEEEIII

 =⊕⊕ );;();;( 332211332211 SWSWSWBWBWBW SSSBBB

 ;;( 22222222221111111111 SWBWPWEWIWSWBWPWEWIW SBPEISBPEI ++++++++=

  );;() 3213333333333 TCTCTCSWBWPWEWIW SBPEI =++++ .
Для визначення інтегрального рівня конкуренції в

галузі можна скористатися також нечітким значенням
"площі" одержаного нечіткого п'ятикутника:

;(~
11111111111111111111 IWSWSWBWBWPWPWEWEWIWPS ISSBBPPEEI ×+×+×+×+×=

Терми (рівень впливу фактора) Позначення 
Нечітке 
трикутне 
число 

Вкрай несуттєвий вплив 
(Extremely no Significant)   ЕnS (0; 0; 1)  

Дуже низький вплив (Very Low) VL (0; 1; 2) 
Низький вплив (Low) L (1; 2; 3) 
Середній вплив (Medium) М (2; 3; 4) 
Високий  вплив (High) Н (3; 4; 5) 
Дуже високий вплив (Very 
High) 

VН (4; 5; 6) 

Надзвичайно високий вплив 
(Extremely High) 

ЕН (5; 6; 6) 

Таблиця 3. ТермMмножина оцінювання факторів
кожної з 5Mти сил Портера

Джерело: [12].

Рис. 4. Графічне представлення функцій належності
термів

Рис. 5. Діаграма оцінювання впливу на рівень конкуренції
в галузі на основі нечіткої моделі 5Mти сил Портера

Джерело: розроблено авторами.
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 ;22222222222222222222 IWSWSWBWBWPWPWEWEWIW ISSBBPPEEI ×+×+×+×+×

 =×+×+×+×+× )33333333333333333333 IWSWSWBWBWPWPWEWEWIW ISSBBPPEEI

 );;( 321 SPSPSP= .
Дефазифіковане значення площі знаходимо за фор$

мулою:
 

11213 3/))()((~ SPSPSPSPSPPS def +−+−= .
Зазначимо, що максимальне нечітке значення площі

при визначених вагових коефіцієнтах 5$ти сил моделі
Портера становитиме:
 ;(6~

1111111111
max ISSBBPPEEI WWWWWWWWWWPS ++++×=

 ;2222222222
ISSBBPPEEI WWWWWWWWWW ++++

 );;() max
3

max
2

max
13333333333 SPSPSPWWWWWWWWWW ISSBBPPEEI =++++ ,

а дефазифіковане згідно з методом СоА:
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max
1

max
3max
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)()(~ SP

SPSPSPSP
PS def +
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Відношення max~/~
defdef PSPS  може, таким чином, визнача$

ти інтегральний рівень конкуренції в галузі.
Для практичного застосування запропоновано$

го алгоритму (рис. 1) модель була реалізована у виг$
ляді фреймворку в Excel і містить такі основні блоки
(рис. 6).

Розрахункова схема дає змогу проводити імітацій$
не моделювання залежно від модифікації переліку ви$
значених факторів зовнішнього оточення та корекції
міркувань експертів.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Запропонований методичний підхід передбачає мо$
дифікацію класичної моделі оцінювання рівня конку$
ренції в галузі (моделі 5$ти сил Майкла Портера) на ос$
нові застосування інструментів теорії нечітких множин.
Це дає змогу більш комплексно і гнучко підійти до про$
цесу аналізу стану конкуренції в галузі за рахунок ура$
хування нечіткості інформації, одержаної від експертів.

Дана методика може бути використана при прове$
денні стратегічного аудиту мікрооточення підприєм$
ства, у конкурентному аналізі, при стратегічному пла$
нуванні діяльності підприємств як основа для розробки
й реалізації ефективних конкурентних стратегій.

Подальші дослідження за даною темою можуть бути
спрямовані на

1) уточнення переліку факторів, які визначають
рівень конкуренції в галузі для кожної з 5$ти сил мо$
делі Портера;

2) використання у якості вихідних даних не тільки ек$
спертних оцінок, а й статистичної інформації (у вигляді
"точних" даних) за факторами конкурентних сил моделі;

3) більш репрезентативне анкетування фахівців та
експертів молокопереробної галузі з наступним засто$
суванням процедури узгодження їх міркувань та оцінок;

4) розробку моделі з урахуванням сценарних про$
гнозів;

5) розробку експертної системи на основі логіко$
лінгвістичних моделей та експертної бази знань для виз$
начення рівня конкуренції в галузі;

6) адаптацію даної моделі для аналізу рівня конку$
ренції в інших галузях шляхом формування відповідно$
го переліку факторів для кожної з конкурентних сил
Портера.
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METHODS OF ANALYSIS AND ASSESSMENT OF REGIONAL FEATURES OF INNOVATIVE
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

У статті здійснено теоретичний аналіз наукових підходів щодо розвитку регіонів, враховуючи ефекZ

тивність інноваційної діяльності підприємств. Для визначення та аналізу методики та оцінки регіональZ

них особливостей розвитку інноваційного підприємництва запропоновані сучасні показники та напряZ

мки, які обов'язково повинні бути врахованими під час аналізу зазначеної методики, а саме: застосуванZ

ня методики оцінювання на основі аналізу фінансових показників дає змогу виявити відповідність або

невідповідність (надлишок або нестачу) коштів для розвитку інноваційного підприємництва регіону; звеZ

дення оцінювання розвитку інноваційного підприємництва регіону до одного кількісного значення, що

значно полегшує економічну інтерпретацію отриманих результатів; простота розрахунків і наочність

результатів графічного методу дослідження, а також гнучкість, оскільки кількість і склад індикаторів,

які беруть участь в оцінюванні, може змінюватись.

The article provides a theoretical analysis of scientific approaches to regional development, taking into

account the effectiveness of innovative activities of enterprises. To determine and analyze the methodology and

assess the regional features of innovative entrepreneurship, modern indicators and directions are proposed, which

must be taken into account in the analysis of this methodology, namely: the application of evaluation methods

based on analysis of financial indicators allows to identify compliance or lack) of funds for the development of

innovative entrepreneurship in the region; reduction of the assessment of the development of innovative

entrepreneurship in the region to one quantitative value, which greatly facilitates the economic interpretation of

the results; simplicity of calculations and clarity of the results of the graphical research method, as well as

flexibility, as the number and composition of indicators involved in the evaluation may vary.

Regional innovation infrastructure always includes participants in innovation processes that take place at

the regional level, their interaction, forms of organization, direct and feedback between them. It reflects the

features of innovative regional development and is an integral part of the national innovation infrastructure.

While the innovation infrastructure of the region should ensure the joint efforts of local authorities, scientific

and technical organizations and the business sector for the sustainable economic development of the regions.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Розвиток регіонів, враховуючи ефективність інно$

ваційної діяльності підприємств, є запорукою та ваго$
мим чинником для розвитку економіки нашої держави.
Для визначення та аналізу методики та оцінки регіональ$
них особливостей розвитку інноваційного підприємниц$
тва відомими українськими вченими такими: В. Денисюк,
О. Доценко, С. Казмірчук, Л. Ковальська, О. Князь, Т. Мі$
левська, М. Мартьянов Н. Рудь, В. Чабан, Л. Федулова
були запропоновані сучасні показники та напрямки, які
обов'язково повинні бути врахованими при аналізі заз$
наченої методики, а саме:

— застосування методики оцінювання на основі ана$
лізу фінансових показників дає змогу виявити
відповідність або невідповідність (надлишок або неста$
чу) коштів для розвитку інноваційного підприємництва
регіону;

— зведення оцінювання розвитку інноваційного
підприємництва регіону до одного кількісного значен$
ня, що значно полегшує економічну інтерпретацію отри$
маних результатів;

— простота розрахунків і наочність результатів гра$
фічного методу дослідження, а також гнучкість, оскіль$
ки кількість і склад індикаторів, які беруть участь в оці$
нюванні, може змінюватись [1—10].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Розробляючи методику аналізу та оцінки регіональ$
них особливостей розвитку інноваційного підприємниц$
тва, важливим є врахування таких напрямків, а саме:

— оцінювання стадій розвитку інноваційного
підприємництва регіону (фундаментальні дослідження,
прикладні дослідження, дослідно$конструкторські роз$
робки, комерціалізація, прикладна розробка, іннова$
ційний продукт);

— оцінювання форм інтеграції науки та виробницт$
ва як складових інноваційного підприємництва регіону;

When developing a methodology for analysis and evaluation of regional features of the development of

innovative entrepreneurship, it is also important to take into account such areas as: regional development of

innovation in science and technology; financial and economic indicator; institutional conditions; international

cooperation in innovation and science and technology; information support and creation of innovation structures.

The methodology of regional features of development of innovative entrepreneurship, in our opinion, should

include such areas as:

— regional development of innovation and science and technology, which includes: introduction of publicZ

private partnership in scientific, technical and innovation spheres; development and implementation of tools for

state support of innovation and the formation of an effective state order in the scientific and innovative spheres

in the regions;

— stimulating cooperation in the field of R&D of industrial corporations and science parks, which intensifies

the process of development of innovative entrepreneurship in the regions; integration of academic, university

and branch sectors of scientific sphere for increase of efficiency of use of intellectual potential of the state in

regions;

— implementation of the most modern scientific projects aimed at creating fundamentally new technologies

and samples of modern products that form the basis for the intensive development of highZtech (and related)

sectors in the regions.

Ключові слова: підприємництво, інновації, регіональний розвиток, наука, виробництво, інноваційний про�
дукт.

Key words: entrepreneurship, innovations, regional development, science, production, innovative product.

— оцінювання підприємницького доходу. Для кож$
ного напряму оцінювання розвитку інноваційного
підприємництва виділяють індивідуалізовану систему
показників;

— розрахунок інтегрального індексу інноваційного
підприємництва регіону [5, с. 66—72 ].

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Формулювання цілей статті: визначити методику
аналізу та оцінки регіональних особливостей розвитку
інноваційного підприємництва.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як слушно зазначає Л.Л. Ковальська, оцінювання
розвитку інноваційного підприємництва до основних
показників оцінки розвитку інноваційного підприємниц$
тва регіону включають: фундаментальні дослідження,
комерціалізація, прикладна робота, інноваційних про$
дукт, наука, виробництво та оцінювання підприємниць$
кого доходу [5, с. 66—72 ].

До основних видів наукової і науково$технічної
діяльності, результати якої можуть стати об'єктом інно$
ваційної діяльності у регіонах належать:

— фундаментальні дослідження;
— прикладні дослідження;
— дослідно$конструкторські розробки;
— дослідно$експериментальні розробки;
— організаційно$економічна робота;
— промислове виробництво нових товарів [6].
Для показників стимуляторів рівень розвитку інно$

ваційного підприємництва вчені визначають за такою
формулою:

[1],

в якій — рівень розвитку інноваційного підприє$
мництва регіону за i$тим показником стимулятором;
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 — фактичне значення показника інновацій$
ного підприємництва регіону;

 — максимальне значення показника інновац$
ійного підприємництва регіону.

Для аналізу дестимуляторів (показники, які негатив$
но впливають на розвиток інноваційного підприємниц$
тва регіону) застосовують наступну формулу:

[2],

у цій формулі  — рівень розвитку інноваційного
підприємництва регіону за і$тим показником дестиму$
лятором;

 — це мінімальне значення показника іннова$
ційного підприємництва регіону.

Визначення інтегрального показника інновацій$
ного підприємництва регіону (ІПіа) та кожній з груп
буде розраховуватись за такою формулою:

де  — стандартизований показник інноваційного
підприємництва для і$того регіону,

А n — кількість показників, що досліджуються.
Отже, комплексне оцінювання розвитку інновацій$

ного підприємництва передбачає розрахунок інтеграль$
ного індексу шляхом зведення різнопланових показ$
ників у єдиний індекс, розрахунок якого дозволить по$
рівняти регіони за рівнем інноваційного підприємницт$
ва.

Так, важливими елементами даної методики є про$
дукування наукових знань та інновацій, їх комерціалі$
зації та використання, інформаційного забезпечення
інноваційного розвитку [7, с. 69—76].

Також методика аналізу та оцінки регіональних
особливостей розвитку інноваційного підприємниц$
тва та трансформації в інноваційній сфері повинні та$
кож включати права інтелектуальної власності,
фінансово$кредитне забезпечення (зокрема, інститут
спеціальних фондів), наукову та інноваційну інфрас$
труктуру, систему наукових, науково$технічних та
інноваційних програм різного рівня, статистичну
звітність [7, с. 69—76].

До основних принципів інституційних трансфор$
мацій в інноваційній сфері науковці відносять:

— системність інституційних процесів: необхідність
врахування взаємодії та супідрядності різних рівнів гос$
подарського механізму та інноваційної сфери, в межах
яких проходять інституційні трансформації;

— узгодженість інституційних процесів в інно$
ваційній сфері із загальними соціально$економічними
інституційними трансформаціями: забезпечення повно$
ти врахування витрат та ефектів (включаючи оцінку еко$
логічних, соціальних та інших факторів), однорідності
та достовірності всіх складових;

— комплексність оцінки інституційних процесів:
врахування всебічних наслідків інституційних процесів
як в межах інноваційної сфери діяльності, так і поза її
межами;

— варіативність шляхів розвитку інституціонально$
го середовища: розробка можливих сценаріїв інститу$
ціональних трансформацій в інноваційній сфері залеж$
но від загальнонаціональних цілей розвитку суспільства
та внутрішніх закономірностей і можливостей інно$
ваційного розвитку економіки;

— динамічність процесів інституційних змін в інно$
ваційній сфері: систематичне поповнення і уточнення
напрямів інституційних процесів в інноваційній сфері в

середньо і довгостроковій перспективі по мірі надход$
ження інформації щодо пріоритетності соціально$еко$
номічного розвитку країни, інтенсивності використан$
ня ресурсів та особливостей впливу світових інтегра$
ційних процесів;

— адаптивність інституційних процесів: гнучкість і
своєчасне коригування напрямків та структури іннова$
ційних змін в інноваційній сфері залежно від проявів
непередбачуваних змін;

— керованість інституційними процесами: цілеспря$
мованість інституційних трансформацій на основі реа$
лізації державної інноваційно$промислової політики,
запровадження відповідних фінансово$економічних
механізмів щодо управління інноваційним розвитком
економіки [4; 6; 9].

Регіональна інноваційна інфраструктура завжди
включає учасників інноваційних процесів, які відбува$
ються на рівні регіону, їх взаємодію, форми організації
прямий й зворотній зв'язок між ними. Вона відображає
особливості інноваційного регіонального розвитку і є
невід'ємною частиною національної інноваційної інфра$
структури. Водночас інноваційна інфраструктура регі$
ону повинна забезпечувати об'єднання зусиль місцевих
органів влади, науково$технічних організацій й підприє$
мницького сектору з метою сталого економічного роз$
витку регіонів.

При розробці методики аналізу та оцінки регіональ$
них особливостей розвитку інноваційного підприємниц$
тва важливим також є врахування таких напрямів: регіо$
нальний розвиток інноваційної на науково$технічної
сфери; фінансово$економічний показник; інституційні
умови; міжнародна співпраця у інноваційній та науко$
во$технічній сферах; інформаційна підтримка та ство$
рення інноваційних структур.

Методика регіональних особливостей розвитку
інноваційного підприємництва, на нашу думку, повинна
включати такі напрями:

1. Регіональний розвиток інноваційної та науково$
технічної сфери, який включає:

— запровадження державно$приватного партнер$
ства в науково$технічній та інноваційній сферах;

— розробку та впровадження інструментів держав$
ної підтримки інноваційної діяльності та формування
ефективного державного замовлення у науковій та інно$
ваційній сферах у регіонах;

— стимулювання кооперацій у сфері НДДКР про$
мислових корпорацій та наукових парків, що активізує
процес розвитку інноваційного підприємництва у регіо$
нах;

— інтегрування академічної, вузівської і галузевих
секторів наукової сфери задля підвищення ефективності
використання інтелектуального потенціалу держави у
регіонах;

— реалізація найсучасніших наукових проектів,
спрямованих на створення принципово нових техно$
логій і зразків сучасних продуктів, що створюють осно$
ву інтенсивного розвитку високотехнологічних (і пов'я$
заних з ними) секторів у регіонах;

— максимальна прозорість і публічність при визна$
ченні основних пріоритетних напрямів розвитку науки
та інновацій у регіонах;

— спрямування вітчизняного науково$технічного
потенціалу на забезпечення потреб інноваційного роз$
витку економіки України у регіонах й організацію ви$
робництва високотехнологічної продукції;

— заохочення молодих учених до роботи у вищих
навчальних закладах у регіонах, наукових установах та
організаціях;

— стимулювання кооперацій у сфері НДДКР про$
мислових корпорацій та наукових парків, що активізує
процес розвитку інноваційного підприємництва у регіо$
нах;

— інтегрування академічної, вузівської і галузевих
секторів наукової сфери задля підвищення ефективності
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використання інтелектуального потенціалу держави у
регіонах;

— створення Фонду науково$інноваційного розвит$
ку при місцевих органах влади, який виконував би роль
посередника між університетами, науково$дослідними
інститутами, громадськими науковими організаціями
(ради молодих вчених) з однієї сторони та підприємства$
ми, установами та організаціями області — з іншої сто$
рони;

— запровадження в структурі обласних бюджетів
обов'язкової статті видатків на сприяння науково$тех$
нічному та інноваційному розвитку регіонів;

— розробка і прийняття нормативних актів про ча$
сткове фінансування наукових досліджень за кошти
місцевих органів влади.

2. Фінансово$економічний напрямок, який включає:
— передбачення фінансування на забезпечення дер$

жавної політики у сфері трансферу технологій та інно$
ваційної діяльності;

— підвищення ефективності та результативності
державних видатків на реалізацію науково$дослідних та
інноваційних проєктів;

— перегляд системи фінансування та управління
науковою і науково$технічною діяльністю вищих на$
вчальних закладів;

— нарощування частки бюджетних коштів, що спря$
мовуються на фінансування фундаментальної науки та
прикладних наукових і технічних розробок;

— застосування спрощених процедур закупівлі (на
підставах, передбачених Законом про державні за$
купівлі) для фінансування за рахунок державних коштів
науково$дослідних і дослідно$конструкторських робіт
(НДДКР);

— підвищення рівня фінансової автономії наукових
установ і вищих навчальних закладів у розпорядженні
коштами, отриманими від замовників різних форм влас$
ності за виконання НДДКР;

— передбачення фінансування на забезпечення дер$
жавної політики у сфері трансферу технологій та інно$
ваційної діяльності;

— здійснення прозорих процедур оцінки науково$
дослідних та інноваційних проектів;

— надання пріоритетів у фінансуванні комплексних
робіт — науково$дослідна робота, дослідно$конструк$
торська робота — впровадження у виробництво;

— посилення вимог до виконання інноваційних роз$
робок в інтересах зростання економіки та обороноздат$
ності України;

— залучення венчурних та дотаційних фондів для
співфінансування перспективних інноваційних розро$
бок та наукових проектів, запровадження системи от$
римання податкового кредиту;

— сприяння розвитку інфраструктури фінансової
підтримки науки та інноваційної діяльності (створення
фондів підтримки наукових ініціатив, фінансово$кре$
дитних компаній, венчурних фондів);

— проведення постійного моніторингу пільгового
оподаткування прибутку підприємств від виконання
ними інноваційних проектів;

— проведення (у разі потреби) коригування меха$
нізму реалізації пільг шляхом зміни частки податку, що
залишається у розпорядженні підприємств або, можли$
во, і всієї схеми застосування пільг;

— зменшення періоду комерційного впроваджен$
ня наукових досягнень, запровадження використання
податкових та фінансово$кредитних інструментів за$
лучення коштів приватного сектору економіки у нау$
кову і науково$технічну діяльність для розвитку ре$
гіонів;

— сприяння розвитку фінансово$кредитних інсти$
тутів, зокрема, венчурних компаній, інвестиційних
фондів з метою активізації підтримки недержавними
інвесторами інноваційної, наукової та науково$техніч$
ної діяльності;

— виділення в Держбюджеті України окремих про$
грам із конкурсного фінансування науково$дослідних
та дослідно$конструкторських робіт для підвищення
рівня конкуренції та розширення кола претендентів на
отримання коштів;

— звільнення установ$виконавців НДДКР за госп$
договірною тематикою від сплати податку на додану
вартість, що суттєво підвищило б кількість замовників
НДДКР та стимулювало б виконавців госпдоговірних
тем у наукових установах.

3. Інституційні умови, які включають:
— запровадження державно$приватного партнерства

в науково$технічній та інноваційній сферах у регіонах;
— розробка та впровадження інструментів держав$

ної підтримки інноваційної діяльності у регіонах;
— розробка та впровадження інструментів держав$

ної підтримки інноваційної діяльності та формування
ефективного державного замовлення у науковій та інно$
ваційній сферах, яке визначається стратегією розвитку
суспільства і є головною умовою активізації наукової
політики і системи її реалізації у регіонах;

— удосконалення нормативно$правової бази у сфері
наукової, науково$технічної та інноваційної діяльності,
у тому числі з проблем використання прав на результа$
ти наукової і науково$технічної діяльності, які були
отримані за кошти Держбюджету України;

— передбачення можливості більш широкого впро$
вадження практики здійснення наукових досліджень з
конкретних проблем за замовленням державних органів
влади всіх рівнів або суб'єктів господарювання.

4. Міжнародна співпраця у інноваційній та науко$
во$технічній сферах, яка включає:

— проведення наукових досліджень за рахунок
грантів, стимулюючих координацію і співпрацю між на$
уковцями різних державних та недержавних органі$
зацій;

— стійкість стратегічних міжнародних господарсь$
ких зв'язків у межах кластерної системи, включаючи її
міжрегіональні та міжнародні зв'язки;

— посилення конкурентоспроможності сектору на$
укових досліджень і розробок, забезпечення його інтег$
рації в Європейський дослідницький простір;

— забезпечення створення спільно з іноземними
партнерами наукових центрів та інститутів для виконан$
ня науково$дослідницьких програм із наданням їх учас$
никам відповідних документів про підвищення кваліфі$
кації;

— збільшення кількості публікацій у провідних зару$
біжних виданнях, що входять до реферативної бази да$
них і наукометричної платформи SciVerseScopus або
включені до рейтингу SJR (SCImagoJournalRankindicator).

5. Напрям інформаційної підтримки та створення
інноваційних структур у регіонах:

— створення системи інформаційного забезпечен$
ня учасників науково$технічної та інноваційної діяль$
ності у регіонах;

— забезпечення доступності інформації про конкур$
си для всіх учасників наукової і науково$технічної діяль$
ності зі створенням спеціальної Інтернет$сторінки, на
якій має розміщуватися інформація про поточні наукові
конкурси, результати проведення попередніх конкурсів
і звіти про науково$дослідну роботу з виконання кон$
курсних робіт;

 — створення сприятливих умов для розвитку інно$
ваційних структур, що забезпечуватимуть комерціалі$
зацію результатів науково$дослідних та дослідно$кон$
структорських робіт (венчурних фондів, технологічних
бізнес$інкубаторів, промислово$фінансових груп, інжи$
нірингових центрів) у регіонах;

— забезпечення трансферу технологій з державно$
го сектору до приватного; надання державою консульта$
ційних послуг суб'єктам інноваційної діяльності; ство$
рення дієвої системи охорони та захисту інтелектуаль$
ної власності у регіонах.
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ПІДСУМОВУЮЧИ ВИКЛАДЕНИЙ МАТЕРІАЛ,
МОЖНА ЗРОБИТИ ТАКІ ВИСНОВКИ

На основі теоретичного аналізу щодо розвитку
регіонів для визначення та аналізу методики та оці$
нки регіональних особливостей розвитку інновацій$
ного підприємництва запропоновані сучасні показ$
ники та напрямки, які обов'язково повинні бути вра$
хованими при аналізі зазначеної методики, а саме:
застосування методики оцінювання на основі аналі$
зу фінансових показників дає змогу виявити від$
повідність або невідповідність (надлишок або неста$
чу) коштів для розвитку інноваційного підприємниц$
тва регіону; зведення оцінювання розвитку інновац$
ійного підприємництва регіону до одного кількісно$
го значення, що значно полегшує економічну інтер$
претацію отриманих результатів; простота розра$
хунків і наочність результатів графічного методу
дослідження, а також гнучкість, оскільки кількість і
склад індикаторів, які беруть участь в оцінюванні,
може змінюватись.

При розробці методики аналізу та оцінки регіональ$
них особливостей розвитку інноваційного підприємниц$
тва важливим також є врахування таких напрямів: регіо$
нальний розвиток інноваційної на науково$технічної
сфери; фінансово$економічний показник; інституційні
умови; міжнародна співпраця у інноваційній та науко$
во$технічній сферах; інформаційна підтримка та ство$
рення інноваційних структур.
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INFORMATION PROVISION FOR DEVELOPMENT MANAGEMENT IN THE HEALTHCARE SYSTEM

У статті досліджено створення системи маркетингових досліджень в організації охорони здоров'я.

Визначено сучасні особливості нової економіки, основою якої є інформаційні технології, тенденції розZ

витку електронної торгівлі послугами і товарами. Узагальнено закордонний досвід вирішення проблем

забезпечення необхідного внутрішньою та зовнішньою економічною і технологічною інформацією регіоZ

нальних підприємств і різних комерційних структур. Приділено увагу легальним формам і методам отZ

римання необхідної комерційної інформації про конкурентів у межах проведення заходів з конкурентZ

ної розвідки та проекту надання консалтингових послуг. Обгрунтовано створення регульованої держаZ

вою системи інформаційного забезпечення українських медичних установ. Узагальнені сучасні напрями

в управлінні інформаційною діяльністю медичні організації та надано алгоритм проведення відповідноZ

го маркетингового дослідження. У межах теми проведеного дослідження уточнено наступні поняття:

маркетингова інформація, система інформації, внутрішня інформація, зовнішня інформація, система

маркетингових досліджень, планування отримання інформації. Узагальнено методи прийняття і реаліZ

зації її управлінських рішень у процесі маркетингової діяльності організації охорони здоров'я. Доведено

систематизацію зовнішніх джерел інформації в процесі маркетингових досліджень: індивідуальні звіти,

спеціалізовані дослідження, звіти фірм з ділових послуг, державні установи, компанії з інформаційного

обслуговування, обгрунтовано підходи до створення інформаційної служби маркетингу організації охоZ

рони здоров'я.

The article examines the creation of a system of marketing research in the organization of health care. The

modern features of the new economy, the basis of which is information technology, trends in the development of

electronic commerce of services and goods. The foreign experience of solving the problems of providing the

necessary internal and external economic and technological information of regional enterprises and various

commercial structures is generalized. Attention is paid to legal forms and methods of obtaining the necessary

commercial information about competitors within the framework of competitive intelligence activities and the

project of providing consulting services. The creation of a stateZregulated system of information support of

Ukrainian medical institutions is substantiated. The modern directions in management of information activity

of the medical organization are generalized and the algorithm of carrying out the corresponding marketing

research is given. Within the theme of the research the following concepts are specified: marketing information,

information system, internal information, external information, system of marketing researches, planning of

receiving information. The methods of making and implementing its management decisions in the process of

marketing activities of the health care organization are generalized. The systematization of external sources of

information in the process of marketing research is proved: individual reports, specialized researches, reports of

business services firms, state institutions, information service companies, approaches to creation of information

service of marketing of health care organization are substantiated.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З
ВАЖЛИВИМИ АКТУАЛЬНИМИ ЗАВДАННЯМИ

За останні роки в основі постійно розвиваються ви$
робничо$господарських відносин виникла принципово
нова субстанція, названа інформацією, яка стала
найбільш затребуваним продуктом сучасної світової
економіки. При цьому інформатизація останньої йде
двояким чином, що відображає дві головні складові цьо$
го процесу: матеріальну і нематеріальну. По$перше —
це широке використання сучасних технічних засобів
(комп'ютерів) для отримання, обробки і передачі інфор$
мації по мережевих каналах зв'язку; по$друге — вплив
самої інформації (її змісту, адресатів, форм і методів
поширення) на економічне життя, а також на сферу охо$
рони здоров'я. Останнє сьогодні (у 2020 р.) обумовлено
неочікуваною пандемією коронавірусу SARS$Cov$2
(Інфекція COVSD$19).

Формування інформаційних мереж першими поча$
ли США, що володіють для цього відповідними, кращи$
ми в світі умовами. І сьогодні за показниками інформа$
тизації Америка значно випереджає інші держави.
Близько 45% всіх витрат американських компаній йде
на придбання комп'ютерної техніки; загальні витрати на
покупку і обслуговування інформаційних технологій
вже перевищують 500 млрд дол. На початку XX ст, зав$
дяки інформаційним технологіям в промисловості США
забезпечувалося понад 3/4 новостворюваної вартості,
а американські компанії контролювали 40% світового
телекомунікаційного ринку і близько 70% обороту
інформаційних послуг. Найбільший парк персональних
комп'ютерів і супер ЕОМ дозволяє вважати США од$
нією з небагатьох країн, що володіють постіндустріаль$
ної економікою.

Реформування сфери охорони здоров'я в Україні
було розпочато у 2000 р. з затвердженням Указу Пре$
зидента України Конституції розвитку охорони здоро$
в'я населення України [7]. Найбільш серйозна трансфор$
мація цієї середи почалася у 2014 р. з проголошення
нової моделі на основі принципу "гроші йдуть за паціє$
нтом". Узагальнення існуючого досвіду вже розпочатих
реформ обумовлюють підвищення зацікавленості до ре$
зультативності прийнятих у цьому напрямі управлінсь$
ких рішень. Це у свою чергу викликає увагу до марке$
тингового аспекту результативності досягнутих рішень
та його інформаційного забезпечення.

ОСТАННІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ,
НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Сучасним проблемам охорони здоров'я в Україні,
системам її інформаційного забезпечення та відповід$
ним маркетинговим дослідженням присвятили свої
праці наступні вітчизняні фахівці: Барзилович. А. [1], За$
харченко В. [3], Карлаш В. [5], Квасний Л. і Килівник О.
[6], Ілляшенко С. і Литовченко І. [8], Подольчак Н. [9],
Терешкевич Г. [12]. Так, Барзилович А. підкреслює: "Ре$
формування системи охорони здоров'я в Україні відбу$
вається шляхом реформування чотирьох рівнів галузі:
конституційного, загального, соціального та потенці$
ального, що в цілому визначає напрям трансформації
та вектор розвитку галузі" [1, с. 138].

In this study, first of all, attention was paid to the marketing information of health care organizations.

Therefore, the incoming information must be differentiated according to the relevant marketing parameters. In

addition, it is necessary to filter the information in order to free it from accidental or insignificant data. Hence,

the effective functioning of such a system should be based on a developed information service, which provides in

its activities the unity of data processing and full information support.

Ключові слова: маркетинг, інформація, охорона здоров'я, система, технологія, організація, консалтинг.
Key words: marketing, information, health care, system, technology, organization, consulting.

Терешкевич Г. звертає увагу на філософсько$етичні
аспекти: "Органам публічного управління необхідно
розробити заходи щодо впровадження в життя засад
біоетики та розширення їх викладання, які б врахову$
вали приклади, гідні наслідування, що зумовило б не
тільки фахову підготовку працівників органів і установ
охорони здоров'я, студентів, інтернів, курсантів$лікарів
та провізорів системи медичної освіти, а й виховання їх
у дусі любові до ближнього, милосердя, готовності до
самопожертви в ім'я хворих, співчуття їм угорі, високої
гуманності, моральності" [12, с. 102].

Квасний Л. і Килівник О. на основі проведеного дос$
лідження вважають скерувати зусилля держави, науко$
вих установ, медичних закладів та підприємств на ство$
рення і вдосконалення таких видів інновацій, які б сприя$
ли покращенню процесів медичних послуг, а саме: фор$
мування нових бізнес$моделей, що поєднані із горизон$
тальною чи вертикальною інтеграцією організації охо$
рони здоров'я; зміна способів придбання споживачами
медичної допомоги та її використання; створення інно$
ваційних технологій і впровадження технологічних про$
цесів, що сприятимуть розробленню нових методичних
продуктів і лікарських засобів [6, с. 65].

Карлаш В. підкреслює, що "... державне регулюван$
ня в сфері охорони здоров'я є сукупністю організацій$
но$економічних механізмів впливу держави на діяль$
ність продуцентів послуг сфери охорони здоров'я, мета
яких — надання якісних і доступних послуг; воно сприяє
підвищенню стійкості до впливів зовнішнього середо$
вища і розвитку галузі" [5, с. 164]. Подольчак Н. та його
колеги роблять висновок: "Так, ефективним механізмом
ХХІ ст. у публічному управлінні постає саме маркетинг,
котрий можна застосовувати у певній державі, а саме —
публічний маркетинг" [9, с. 158]. Чубукова О. наполя$
гає: "Ефективні види комунікацій повинні здійснювати$
ся за вимогою широкого спектра маркетингових і мер$
чендайзингових інструментів для динамічного розвит$
ку і зростання" [2, с. 107]. Ілляшенко С. і Литовченко І.
Прийшли до висновку, що останніми роками "... в Ук$
раїні вже спостерігається зміщення акцентів у марке$
тинговій діяльності комерційних організацій у бік вірту$
ального середовища, стає актуальним формування та
використання інтернет$маркетингу як основної марке$
тингової концепції ведення бізнесу" [8, с. 541].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування підходів до створен$

ня системи інформаційного забезпечення маркетингу
організації охорони здоров'я.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Ядром і рушійною силою нової економіки є інфор$

маційний технології. За розрахунками фахівців у США
у другій половині у 50% продуктивності досягнуто шля$
хом технологічних нововведень і використання досяг$
нень науки. Але головною тенденцією в сфері інфор$
маційних технологій є активний розвиток Інтернету. У
2019 р. гарантований доступ до глобальної мережі
Інтернет у країні мали понад 20 млн громадян, у тому
числі понад 65% з них могли ним користуватися вдома.
Використання Інтернету для електронної комерції за$
жадало принципово нової організації бізнесу. За дея$
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кими оцінками обсяг електронної комерції типу "фірма —
споживач" досягала в США в 2003 р. 120 млрд дол.

Топ$менеджери найбільших підприємств одностайні
в своїй оцінці: поставки товару з використанням засобів
електронної комерції стануть єдиною сферою, де ком$
панії будуть відрізнятися, а швидкість і якість будуть
вирішальними факторами конкурентоспроможності.
Така точка зору Уелча Д. — Багаторічного СЕО General
Electric — відомого СВІТОВОГО виробника медичного
обладнання [13, с. 429]. Прикладом активної взаємодії
постачальників і споживачів може служити досвід ве$
ликого оптового продавця комп'ютерних систем Ingam
Micro. В рамках єдиної мережі не тільки здійснюється
підбір потрібної конфігурації комп'ютерів і уточнення
технічних специфікацій, а й узгоджуються ціни. У ме$
режі беруть участь 520 виробників, що представляють в
єдиному форматі інформацію про 20 тис. виробів. Вона
об'єднує понад 75 тис. Користувачів, з яких 7 тис. роз$
міщують у ній свої замовлення. Даний сервер — один з
найбільш відвідуваних: 2 млн звернень на день.

Ще більше перспектив у електронній торгівлі між
фірмами, яка розвивається навіть активніше, ніж елек$
тронна торгівля з фізичними особами. Фірма Forrester
Research показувала її збільшення в 2003 р. тільки в
США до 1,3 трлн дол. Великобританія і Німеччина увій$
дуть в стадію гіперросту електронної торгівлі через два
роки. Наприклад, Microsoft більше 90% комплектуючих
закуповує в рамках своєї корпоративної мережі, до якої
підключені найбільші постачальники і більше 6 тис.
Співробітників фірми, симптоматично, що ця компанія
не займається пошуком потрібних товарів 8 каталогах
інших фірм. Навпаки, вона надає постачальникам місце
на своєму сервері, що не тільки забезпечує єдність фор$
матів, але і сприяє конкуренції між постачальниками.
Така замкнута на собі схема окупалася протягом року
за рахунок скорочення чисельності працівників,

Розвиток сучасних інформаційних технологій і все$
світньої комп'ютерної мережі Інтернет поступово по$
чинає змінювати весь вигляд світової економіки. Ком$
панії, що діють у цій галузі, виходять на перший план,
випереджаючи за темпами зростання продукції, капіта$
лізації (тобто ринкової вартості своїх акцій) і зайнятості
колишніх лідерів, наприклад, автомобільну та харчову
промисловості. Ці ж компанії лідирують за кількістю і
вартісним масштабам злиттів і поглинань, в тому числі
міжнародних. Причому все це стосується фірм, які ви$
робляють не тільки самі комп'ютери і все приладдя до
них, а й "м'яку продукцію", тобто програмне забезпе$
чення. Водночас почала змінюватися відповідним чином
і вся інфраструктура економіки розвинених країн: ри$
нок робочої сили, ділова орієнтація компаній (особли$
во багатогалузевих конгломератів),

Слідом за все більш широким поширенням електрон$
ної торгівлі в мережі Інтернет з'явилися "електронні
фінанси", що дозволяють здійснювати різні фінансові
(банківські, фондові) операції спочатку в сфері ділової
комерції, а потім у сфері звичайного споживчого ринку
(для приватних осіб). Поки ці процеси в більшості країн
знаходяться на стадії інтенсивного розвитку, але немає
сумнівів в тому, що ця тенденція вже в найближчі роки
отримає все більшого розвитку разом з ростом загаль$
ної комп'ютеризації.

Нарешті, все зростаюче значення в сучасній світовій
економіці набуває такий нематеріальний фактор, як
сама інформація, глобальна і різнобічна за охопленням,
величезна за масштабами, безперервна за часом. Саме
інформація стає першою ланкою в причинно$наслідко$
вого ланцюжку економічного розвитку. За нею йдуть
очікування і прогнози, що впливають на спрямування
фінансових потоків, а через них — на розподіл мате$
ріальних ресурсів, структуру і динаміку як реального
сектора економіки, так і соціальної сфери. Робота в
Інтернеті вже сьогодні є сферою виробничої діяльності
багатьох компаній (наприклад, складання програм, до$

відкових сайтів, каталогів, журналів, вироблення мар$
шрутів для переробки інформаційних потоків, матері$
ального аналізу стану пандемій пов'язаних з різними
інфекціями т.д.).

Потужні інформаційні технології дозволяють реа$
лізувати на місцевому рівні ті функції, які раніше
здійснювалися тільки на державному. (Наприклад, що$
денний аналіз захворюваності на Сovid$19 на регіональ$
ному рівні). Одночасно багато локальних функції, по$
долавши національно$державні бар'єри, стали інтегру$
ватися в глобальний виробничий процес. При цьому виг$
рає той. хто отримує інформацію першим і оперативно
реагує на зміну ринкової кон'юнктури. У зв'язку з цим в
доповіді Центрального розвідувального управління
США, названому "Японія$2000", стверджувалося, що
економічна міць цієї країни багато в чому визначається
постійним збором інформації, на підставі якої і здійсню$
ються вибір і розробка найбільш конкурентоспромож$
них технологій. Але є и протилежні точки зору: США у
травні 2020 р. висунули претензію до Всесвітньої орга$
нізації охорони здоров'я про недостатню інформо$
ваність світу про стан з пандемією та коронавірусом.

Досвід Японії широко використовується в інших
країнах, також зазнають все більшу потребу в різнобі$
чної інформації, в тому числі і про різні державні й при$
ватні підприємницьких структурах за кордоном. При$
чому відомості такого роду цікавлять зараз не тільки
уряду, але і комерційні приватні підприємства, банки і
фірми. Зокрема, за свідченням колишнього директора
ЦРУ Вулсі Дж., Який покинув свій пост у 1994 р., 40%
всіх запитів, які приходили в його відомство, зачіпали
сферу економіки. На базі цього повним ходом йде зро$
стання координуючих структур як на регіональному, так
і на планетарному рівні. І це при тому, що вивчення кон$
курентів силами спеціалізованих відділів самих під$
приємств, банківських груп здійснюється вже тривалий
час. Так, наприклад, кошти, які направляються амери$
канською корпораціє "Дженерал Моторс" на протидію
конкурентам, порівняні з бюджетом розвідки Франції.

Проблемами забезпечення необхідної зовнішньої і
внутрішньої економічної і технологічної інформацією
національних підприємств і різних комерційних струк$
тур займаються в багатьох країнах світу. В Японії вже з
1958 р. при Міністерстві промисловості існує зовніш$
ньоторговельна організація, яка займається збором і
аналізом економічної інформації, має тісні зв'язки з на$
ціональними підприємствами і офіційні представництва
у всіх економічно розвинених країнах [3, с. 404—406]. У
Франції функції подібного координуючого органу ви$
конує створений в 1995 році при прем'єр$міністрі комі$
тет з питань конкурентоспроможності та економічної
безпеки. У його складі є представники політичних, про$
мислових, фінансових і наукових кіл.

У підвищенні конкурентоспроможності французь$
ких підприємств і банків важлива роль відводиться інсти$
туту "Інтелком", який відповідає за інформування діло$
вих кіл країни з широкого кола економічних питань, що
становлять практичний інтерес. Крім того, інститут,
укомплектований чинними і відставними співробітника$
ми французької розвідки і контррозвідки, займається
навчанням державних службовців і бізнесменів ефек$
тивній роботі з інформацією. При цьому основна увага
приділяється легальним формам і методам отримання
необхідних відомостей: аналізу господарської діяль$
ності підприємства$конкурента, а також різним науко$
во$технічним публікаціям, вивчення механізму дії служб
фірми аж до провокування інцидентів з метою виявлен$
ня слабких сторін [3, с. 401—403].

Крім того, навчальна програма, що враховує орга$
нізаційні основи підприємницької діяльності (вибір
стратегії, технологій, кооперації з іншими фірмами),
містить такі розділи, як захист комерційної таємниці,
протидія спецслужбам ймовірних конкурентів і т.д. Крім
навчальної функції, на інститут покладено координа$
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цію взаємодії різних аналітичних органів в рамках
єдиної системи спеціальної науково$технічної інфор$
мації. Важливим напрямком діяльності інституту є кон$
сультування. Не всі консультовані структури є держав$
ними, і інтереси приватних фірм не завжди збігаються з
інтересами держави.

Особливу роль відіграють розвідувальні методи ве$
дення конкурентної боротьби, що застосовувалися ра$
ніше лише в суворо визначених областях. Попереджу$
вальні методи економічної розвідки дозволяють
підприємствам або уряду своєчасно з'ясувати наміри,
можливості конкурентів, а також визначити заходи
щодо забезпечення власної безпеки. Розробляються
заходи протидії можуть здійснюватися як щодо певних
банків, корпорацій, так і по відношенню до економіч$
них союзів держав і окремих осіб, дії яких спрямовані
на нанесення шкоди національній економіці [3, с. 379].

Досвід багатьох держав, у тому числі і європейсь$
ких, свідчить про те, що крім створення інформаційної
системи, що сприяє прийняттю обгрунтованих рішень в
області економіки, особливу увагу розвідка приділяє
розробці механізмів подолання захисних структур краї$
ни при експансії на її внутрішній ринок. Розвідка вив$
чає національні особливості населення в сфері спожи$
вання, розробляє і здійснює по своїх каналах заходи
щодо інформаційно$психологічному впливу з метою
дискредитації економічних або фінансових зусиль як
окремих підприємств, банків, так і економічних союзів
держав, чия діяльність спрямована на підрив національ$
ної безпеки, а також з метою їх дезінформації.

Розумно допустиме використання розвідки в бізнесі
з метою створення надійної системи забезпечення на$
ціональних економічних інтересів актуально і для нашої
країни. Така стратегія неможлива без створення бага$
торівневої системи інформації (центральний апарат, ре$
гіональні органи, підприємства і банки), яка обслуговує
як державні, так і приватні структури (при відповідно$
му правовому забезпеченні), без вдосконалення струк$
тури федерального і місцевого управлінь. Останнє пе$
редбачає створення спеціальних органів в системі вико$
навчої влади, які б координували проходження інфор$
маційних потоків між державними та підприємницьки$
ми структурами. Держава покликана відігравати про$
відну роль в забезпеченні інформацією економічних
структур, здійснювати гнучкий контроль над загальною
інформаційною системою і забезпечувати правову базу
для її життєдіяльності, а також здійснювати навчання
представників ділових кіл основам інформаційної куль$
тури [3, с. 245—247].

Створення регульованої державою системи інфор$
маційного забезпечення українських організацій при їх
взаємодії із зарубіжними партнерами забезпечить
інформаційну підтримку вітчизняному капіталу, а також
координацію дій різних підприємницьких структур в
інтересах загальнонаціональної стратегії економічно$
го розвитку. Крім того, створення інформаційної та
координуючою системи буде об'єктивно сприяти появі
передумов для забезпечення рівних умов конкуренції та
мирного співіснування різних угруповань національно$
го капіталу [3, с. 293].

У таблиці 1 відображена сучасна спрямованість якіс$
них і структурних змін в цілях, технології, організації
та лідерстві, що роблять визначальний вплив на управ$
лінську діяльність і оволодіння передовий інформацією
(знаннями) в різних областях матеріального та немате$
ріальних виробництва.

Науково$технічний прогрес сприяв появі і викорис$
тання небачених раніше можливостей інформаційних і
телекомунікаційних технологій, чому різко підвищився
рівень взаємозв'язків у ринковому середовищі. Не ви$
падково нині в великих масштабах наростають інвестиції
в наукомісткі галузі в тому числі в сфері охорони здо$
ров'я. Наукомісткими вважаються виробництва, де по$
казник ступеня наукоємності (питома вага витрат на

НДДКР у вартості готової продукції) коливається від
7 до 15%, наднаукоємною — де цей показник більше
15%). Відбувається глибока інтеграція матеріального і
нематеріального виробництв, коли високі технології в
усі більшою мірою поширюються в сфері послуг, а ма$
теріальна сфера в свою чергу стає найбільшим спожи$
вачем спеціалізованих послуг. Так, наприклад, розви$
вається електрона комерція у сфері охорони здоров'я
— договірні відносини (купівля$продаж, доставки, фак$
торинг, лізинг, інвестиційні контракти, банківські послу$
ги і т. п.), які здійснюються в електронній формі, без
паперових носіїв.

Під впливом різних факторів, в тому числі зазначе$
них в таблиці 1, в сучасному управлінні сферою охоро$
ни здоров'я; відбуваються нові, нерідко революційні
зміни. У різних масштабах і модифікаціях народжують$
ся горизонтальні структури, мережеві організації,
"внутрішні$ринки" організації медичного обслуговуван$
ня. Як ніколи раніше, зростають вимоги до професійної
підготовки та ролі керівників до їх знань і інтелектуаль$
ному потенціалу. У цих умовах доступ до інформацій$
них ресурсів за допомогою нових інформаційних і те$
лекомунікаційних технологій оволодіння передовими
знаннями їх розподіл і використання стають головним
джерелом і ключовим фактором розвитку матеріально$
го і нематеріального виробництв, забезпечення сталого
зростання якості медичного обслуговування та медич$
ного страхування на довгострокову перспективу.

Які йдуть звідси висновки для України? Якщо Украї$
на на найближчі роки судилася роль відстав і наздога$
няючого учасника світової системи охорони здоров'я (а
це саме так, оскільки, незважаючи на величезний потен$
ціал — територія, населення, природні ресурси, то на$
здоганяти потрібно не вчорашній і навіть не сьо$
годнішній, а завтрашній день індустріально розвинених
країн. А це означає максимальну увагу інформатики та
інформаційних технологій. звідси колосальна, воісти$
ну вирішальна роль освіти для сьогодення і майбутньо$
го нашої країни, так як основи конкурентоспромож$
ності національної системи охорони здоров'я в умовах
масштабної інформатизації закладаються в школах,
коледжах, інститутах.

Закономірно, що питаннями освіти в найбільш роз$
винених країнах займаються на найвищому рівні. Так,
наприклад, на одній із зустрічей "великої сімки" був
проголошений принцип довічного навчання, якого ви$
магає наростаюча динаміка науково$технічного та еко$
номічного прогресу. Саме система освіти в широкому
сенсі (включаючи постійне навчання і перенавчання) по$
кликана готувати кадри, здатні забезпечити прорив Ук$
раїни в постіндустріальне та інформаційне суспільство,
витримати гостру конкуренцію в глобальних масштабах
і зайняти гідне місце в світовій системі охорони здоро$
в'я. Економічна криза 2020 р., Загальною точкою зору,
драматично змініть звичних для нас картину світу. Для
країни, що знаходиться на кордоні між Європою і не
Європою і політично і економічно, важливо завдання —
зважити та співставити всі існуючі можливості, щоб зро$
бити правильний вибір.

Далі слід звернути увагу до інформаційного забез$
печення маркетингу в організаціях охорони здоров'я.

У 2018 р. в Україні було розпочато низку медичних
реформ, які було заплановано завершити у 2020 р. Вони
передбачили спрямування усіх напрямів медицини до
сучасного рівня якісного обслуговування відповідно до
усталених європейських підходів. У березні цього року
було створено Національну Службу здоров'я України,
яка підписала біль шести сотен договорів з комуналь$
ними медичними закладами та лікарями — ФОП, які
надають первинну медичну допомогу. Пацієнти мають
право обирати лікаря незалежно від форми власності,
фінансування лікування здійснюється Національною
службою здоров'я. Її партнерами станом на 01.04.2019 р.
стали 1238 медичних закладів, які надають первинну
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медичну допомогу: з них 117 — приватні клініки, 110 —
лікарі$ФОП [1, с. 138].

Пошук оптимальних рішень, що дозволяють орга$
нізації максимально задовольняти часом протиріччя ви$
моги ринку, невіддільна від системи збору та багато$
аспектного аналізу великого обсягу різноманітної
інформації. В умовах посилення конкуренції в сфері ме$
дичного обслуговування інформація стає вирішальним
фтором, що забезпечує виживання не тільки одному або
кілька організацій, а й цілих видів діяльності. По суті,
вона є одним з головних видів стратегічної сировини,
що містить у своєму складі комбінацію знань, ідей, про$
грам. Не випадково орієнтовані на маркетинг компанії
вважають діяльність по дослідженню ринків ключовим
фактором успіху. Саме тому 90% компаній промисло$
вості, торгівлі та медичної сфери послуг в США, Німеч$
чині — Великобританії в тій чи іншій мірі здійснюють
ринкові дослідження.

Надійна, добре організована в медичній організації
система інформаційного забезпечення, своєчасно і
об'єктивно відображає поточний ринковий процес, роз$
криває перспективу її розвитку. У зв'язку з цим витра$
ти на ринкові дослідження в найбільш розвинених краї$
нах зростають навіть швидше, ніж масштаби міжнарод$
них комерційних операцій. Слід враховувати, що інфор$
маційний ресурс — це найдорожчий і дефіцитний ресурс
будь$якої країни. Він дорожче і багато в чому важливі$
ше ресурсу техніки і технології. Так, на думку експертів,
нині названі витрати становлять приблизно 0,5% обо$
роту в Західній Європі, 0,8% — у Великобританії і дося$
гають 1% в США і Японії. У США інформаційний комп$
лекс по вкладах коштів займає друге місце після агро$
промислового комплексу.

Наше суспільство перебуває на шляху до того, щоб
стати суспільством інформатики. Все більша частка ро$
бочого часу, приватних справ пов'язана з інформацій$
ною технікою, а ефективність діяльності — з достовір$
ністю інформації, надійністю інформаційних пристроїв,
досконалістю імунної системи інформатики. Інформа$
ційна техніка вже зараз є ключовою технологією кон$
курентоспроможності багатьох галузей виробництва і
сфери послуг однієї з провідних засад підвищення ефек$
тивності економіки будь$якої держави в цілому. Інтег$
ровані комп'ютерні системи припускають обов'язкову
організацію в рамках всієї виробничої системи уніфіко$
ваного інформаційного потоку, погоджує шляхом пла$
нування в єдине ціле наукові дослідження і розробки,
виробництво та інші галузі господарської діяльності.

Маркетингова інформація — це сукупність даних і
відомостей про стан і вимогах ринку, що надходять в
організацію з навколишнього зовнішнього ринкового
середовища, а також зсередини самої організації, які
можуть використовуватися в управлінні і обслугову$
ванні процесу надання послуг, розподіл, збут і отриман$
ня прибутку (визначення автора). Повний інформацій$
не забезпечення являє собою сукупність різних видів
достовірних вихідних даних, одержуваних при аналізі
ситуацій і відбуваються на ринку процесів, а також на$

явних можливостей організації для
вироблення і обгрунтування правиль$
ної стратегії і тактики його маркетин$
гової діяльності [4, с. 98]. У деяких
джерелах інформаційне забезпечен$
ня маркетингу визначається як су$
купність реалізованих рішень по но$
менклатурі і обсягу видів здійснених
послуг, розміщення і формам органі$
зації виробництвами і надання послуг
і звернення, необхідних для нормаль$
ного функціонування організації у
ринкових умовах.

Збір даних фірма може здійсню$
вати самостійно або найняти комер$
ційну дослідницьку організацію. Пе$

реваги першого підходу полягають в детальному знанні
діяльності фірми, повному доступі до інформації,
зручність збору і зберігання даних, впевненості в лояль$
ності осіб, які збирають ці дані. Недоліки — вплив ке$
рівництва фірми і упередженість думок. При залученні
сторонньої дослідницької організації переваги і недо$
ліки прямо протилежні.

До будь$якої інформації, що надходить зазвичай
ставляться такі вимоги:

— цінність (корисність) змісту і достовірність;
— своєчасність надходження до користувачів (опе$

ративність);
— висока насиченість і лаконічність змісту (до$

статність);
— сумісність з даними інших організацій (вітчизня$

них і зарубіжних);
— зручність кодування для прискорення її передачі

та обробки;
— доступність і зручність сприйняття (зрозумілість);
— незалежність змісту від форми подання;
— мінімальність витрат на збирання, сортування,

обробку та передачу користувачам;
— конфіденційність (захищеність від можливості

нанесення шкоди організації з боку конкурентів).
Вид і обсяг інформації залежать від цілей і завдань

фірми. Тому потрібно заздалегідь визначити мету збо$
ру інформації, виділити найбільш істотні завдання, які
потрібно вирішити, проаналізувати і усунути мож$
ливість появи помилок (неточності при зборі даних, не$
об'єктивність деяких посадових осіб і т.п.) [10, с. 109].
Зазвичай початкової інформаційної стадією є збір і
аналіз даних економічного стану самої організації. Тут
вивчаються і аналізуються ті провідні чинники (зовнішні
і внутрішні), від яких найбільшою мірою залежить ви$
робничо$господарська діяльність. Особливо ретельно
при цьому опрацьовуються питання, пов'язані з умова$
ми конкурентного середовища, місцем реалізації по с $
луг і їх ринковою часткою. Такий аналіз проводиться в
залежності від стану справ на ринку, але не рідше одно$
го разу на рік (у кінці встановленого звітного періоду).
Головне завдання аналізу полягає у виявленні відбува$
ються на ринку і в суспільстві змін для внесення відпо$
відних коригувань у процес організації подальшої
роботи.

Знання інформації про себе, про зовнішнє середо$
вище і поточної (оперативної) обстановки на ринку
дозволяє організації грамотно і своєчасно вживати
відповідних заходів адекватні дестабілізуємо впливів,
постійно адаптувати свої ресурси і виробничі можли$
вості до змінюється умов навколишнього середовища,
що забезпечує досягнення побіленої кінцевої мети з
максимально можливих практичних результатом при
оптимальних витратах. Відсутність об'єктивної інфор$
мації про стан на конкуруючих ринках, як правило,
завдає шкоди підприємницької діяльності. Отже, од$
ним з головних рецептів економічного добробуту
практично будь$якої організації є постійний аналіз
власного стану.

Таблиця 1. Сучасні напрями в управлінні інформаційною діяльністю

Показник Традиційне управління Нове керівництво 
Основа технології 
(джерела розвитку) 

Капітал (речові фактори 
виробництва) 

Знання, досвід, інформація, енергія 
творчості, «розумні» машини 

Основа організації Жорстка ієрархія, закритість Корпоративне співтовариство, 
підприємливість, співпраця, маркетинг, 
комплексне управління якістю 

Стиль діяльності 
керівництва 

Адміністративний диктат, 
жорсткий контроль 

Інтелектуальне лідерство, 
цілепокладання, інновації (постійні 
зміни), надання більшої свободи дій, 
соціальне партнерство, культура 

Головний ресурс 
економіки 

Технічний розвиток, 
матеріальні ресурси 

Кадровий потенціал 

Мета виробництва Отримання максимального 
прибутку 

Максимальне задоволення запитів 
споживачів 
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За визначенням, система інформації —
це сукупність прийомів, методів і засобів
збору, класифікації, аналізу, передачі і
поширення інформації, використовува$
ної при прийнятті рішень в рамках мар$
кетингової програми медичної органі$
зації (рис. 1).

Організація і умови функціонування
маркетингової системи інформації зале$
жать від профілю діяльності кожного
конкретного підприємства, а функції
відповідних служб по суті своїй єдині.
Вони включають у себе: визначення зав$
дань і цілей дослідження, активний пошук
і вивчення потрібних даних, їх реєстра$
цію, обробку, аналіз і вироблення реко$
мендацій щодо коригування стратегії і
тактики проведення подальших робіт.

Розрізняють такі основні види інфор$
мації в організації: внутрішню, зовнішню
і дослідницьку. Інформаційна база (су$
купність впорядкованої і формалізованої
відповідним чином інформації) маркетин$
гу може також містити різні види інфор$
мації: постійну (що накопичуються відомості для вирі$
шення систематично повторюваних завдань) або епізо$
дичну (своєчасні дані, необхідні для прийняття опера$
тивних рішень по непередбачених змін ринкової ситу$
ації), інформацію пасивного, активного, загального
уривчастого характеру, диференційовану за змістом або
термінів надання і т.д.

Внутрішня інформація враховує внутрішньо фірмові
фактори, ситуації і процеси. Вона розкриває внутрішній
стан організації (потенціал фірми), базуючись на до$
слідженні даних оперативної виробничо$господарської,
економічної, бухгалтерської та статистичної звітності.
Сюди входять показники витрат, дані про рух товарів,
доходи та витрати, фінансові умови, виробничі потуж$
ності та оперативний рівень їх завантаження, співвідно$
шення цін, науково$технічні переваги, форми і методи
управління та ін.

Крім того, тут можуть враховуватися: зниження мо$
тивації персоналу до продуктивної праці, зміна органі$
заційних структур, витік секретів фірми і т.д. Така
інформація розкриває "секрет фірми", тому її зазвичай
отримують власними силами в рамках даної організації,
не вдаючись до послуг спеціалізованих дослідницьких
організацій. У приблизний перелік для аналізу внут$
рішніх можливостей входять такі показники:

— Фінансові ресурси — нинішні і майбутні надход$
ження готівки і потреби в ній; доступність капіталу, в
тому числі позикового; можливості переміщення коштів;
мети щодо прибутків і дивідендів.

— Людські ресурси — число працівників широкого
профілю; число працівників, що володіють навичками
діяльності за окремими функціями; можливості пере$
міщення працівників з однієї організації на іншу.

— виробничі ресурси — обсяг надання послуг та
продажу, витрати виробництва; вузькі місця і рівень ви$
користання виробничих потужностей; здатність мобі$
лізувати додаткові ресурсів; монополістичні характери$
стики; відношення до міжнародної діяльності; адапта$
ція послуг продукції, необхідна для продажу її за кор$
доном; співвідношення між початковим і стимульованим
попитом; наявність транспорту.

Якщо раніше в Україні система внутрішньо фірмо$
вої інформації орієнтувалася в основному на зовнішніх
користувачів (статистична та інша звітність), то в сучас$
них умовах вона виконує насамперед завдання забезпе$
чення ефективного функціонування самої організації.
Для підвищення оперативності управління виробницт$
вом в деяких зарубіжних фірмах були створені високо$
ефективні внутрішньо фірмові комп'ютерні системи, що
поєднують всі наявні технічні засоби обробки цифро$

вої, текстової та графічної інформації. Наприклад,
широкий розвиток у великих промислових компаніях
отримала система SCOPE (Systems for the Corporate Pro$
cessing Environment) — система для внутрішньо фірмо$
вої обробки інформації, що дозволяє планувати і конт$
ролювати процес впровадження нової техніки і управл$
інську діяльність.

Зовнішня інформація надає відомості про розвиток
зовнішньої діяльності організації; стан і перспективи
ринку, його структурою і доступності; поведінці спожи$
вачів і посередників; діях і можливостях конкурентів;
технічних і технологічних нововведеннях, заходи дер$
жавно$правового регулювання і діях місцевої влади і
т. д. Важливе значення надається вивченню ідеології,
економічних і соціологічних факторів, соціально$пол$
ітичним характеристикам досліджуваних регіонів, тен$
денціям і прогнозам національного і світового розвит$
ку. Для отримання потрібних даних тут можуть бути ши$
роко використані публікуються в різних країнах стати$
стичні матеріали, кон'юнктурні огляди, спеціальні пуб$
лікації, науково$технічні і комерційні довідкові видан$
ня та ін.

Дослідницька інформація (система маркетингових
досліджень) — це необхідні різнобічні відомості (зібрані
та проаналізовані фахівцями), зроблені на їх основі ви$
сновки і рекомендації, що дозволяють успішно викону$
вати поставлені перед компанією завдання. Передусім
сюди входять такі дані; ємність або потенціал ринку,
його насиченість товарами і послугами; структура і ве$
личина попиту на продукцію; розподіл ринку між кон$
курентами, їх частки; наявність вільних ринкових ніш;
інформація про споживачів (позитивні і негативні сте$
реотипи і переконання аудиторії, бажані торгові марки
і компанії, основні мотиви покупки, прийнятні цінові
діапазони, реакція на рекламні стратегії і т.д.); порівнян$
ня з іншими фірмами за ознакою конкурентних можли$
востей; ставлення громадськості та інші важливі чинни$
ки.

Дослідження середовища бізнесу робляться для
зменшення невизначеності в процесі прийняття рішень,
розширення або звуження списку розглянутих альтер$
натив, оцінки достоїнств існуючих програм. Результа$
том маркетингового дослідження, як правило, є агре$
гована інформація про ринок, конкурентів, мотивацій$
них факторах та ін. Така інформація дозволяє більш
комплексно, глибоко і об'єктивно розкрити зміст окре$
мих елементів ринку і всієї маркетингової діяльності
медичного закладу знижує ризики при прийнятті та
реалізації управлінських рішень. Цьому випадку дослі$
дження проводяться різними методами:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний центр МОЗ України, 
Національна служба здоров’я України 

Управління 
охорони 
здоров’я 

облдержадмі-
ністрації 

Підрозділи 
охорони 
здоров’я 
місцевих 
органів 
влади

Академія 
медичних 
наук 

України 

Навчальні 
заклади 
сфери 
охорони 
здоров’я  

Внутрішня 
інформація

Обробка і 
аналіз даних

Зовнішня 
інформація

Маркетингова система інформації 

Система маркетингових досліджень 

Рис. 1. Маркетингова система інформації у сфері охорони здоров'я
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1) пошук і обробка корисної офіційно опублікова$
ної інформації (без зайвих витрат) через вивчення до$
відників, статистичних збірників, спеціальних журналів
і т.д. Це так звані "жорсткі" дані, отримані "кабінетним"
методом дослідження. Вони доступні всім, і тому воло$
діння такою інформацією не дає жодної переваги. Такі
дослідження проводять з метою виявити загальноеко$
номічні тенденції і процеси, вивчити розміри і до$
ступність ринку, рівень і стан цін на товари і т.д.;

2) за допомогою "польових" досліджень, пов'язаних
з отриманням первинної, часто оригінальної інформації
безпосередньо з конкретного ринку і в певні терміни,
маркетологи отримують "м'які" дані, що дають страте$
гічну перевагу в інформації. Тут застосовуються спе$
ціальні обстеження, різні опитування, тестування; ви$
користовуються пробні продажі, ринкові випробуван$
ня, спостереження, експерименти, експертизи. Все це
дозволяє виявити наміри і поведінку споживачів і по$
стачальників (посередників) на ринку; дослідити став$
лення до споживчих параметрах пропонованих на про$
даж різновид послуг; дає можливість оцінити ефек$
тивність реклами та ін.

Проблема переходу організації на планування своєї
діяльності по типу "інформація — стратегія — тактика —
детальне рішення" загалом дуже складна і вимагає знач$
них тимчасових і фінансових ресурсів для свого успіш$
ного вирішення. При цьому одним з найбільш ефектив$
них засобів може служити впровадження в організацію
комплексних інформаційних систем стратегічного уп$
равління (Strategie Management Information Systems).
Інформаційні системи такого класу — це цілий комп$
лекс апаратного і програмного забезпечення, що аку$
мулює велику кількість інформації про саму організа$
цію (елементи мікросередовища, структура організації,
опис інформаційних і товарних потоків усередині орга$
нізації), дані про зовнішнє середовище (ринках органі$
зації, конкурентів, постачальників, посередників, у
кожній конкретній ситуації.

Мета роботи такої інформаційної системи — на осно$
ві аналізу великої кількості взаємопов'язаних факторів,
що описують взаємодію "фірма — ринок", виробити
найбільш раціональну стратегію і сформувати ефектив$
ний комплекс заходів, що дозволяє оптимальним чином
використовувати наявні ресурси і з максимальною віро$
гідністю забезпечувати досягнення поставлених цілей.
Можуть бути різні варіанти реалізації такого типу сис$
тем в залежності від ступеня детальності і коректності
одержуваних рішень: від компактних міні$консульта$
ційних програм до дуже складних комплексів, потенц$
ійно здатних стати "мозком" організації.

По суті, з розвитком технічних засобів інформацій$
ного забезпечення управлінської діяльності медичної
організації (комп'ютерної мережі, телекомунікацій) ста$
ло можливим, з одного боку, накопичувати бази даних
внутрішньо фірмової інформації, а з іншого — отриму$
вати негайно всю необхідну для оперативної діяльності
інформацію і використовувати її в процесі управління.
Для прискорення цього процесу фахівцями створені
пакети прикладних програм (ППП) і стандартних про$
грамних засобів. Великі бібліотеки прикладних програм
створені фірмами ІВМ, "Діджитал еквіпмент", "Хьюл$
лет Паккард"; розробкою ППП займаються і спеціалі$
зовані невеликі фірми. Таким чином, впровадження ком$
п'ютерних систем маркетингових досліджень в інфор$
маційно$управлінську діяльність медичного закладу,
спричинило за собою виникнення і розвиток нових видів
професійної діяльності, пов'язаних з обслуговуванням
комп'ютерної техніки, а саме: програмістів. операторів,
обробників і зберігачів інформації.

Всі маркетингові дослідження проводяться для оцін$
ки тих чи інших особливо важливих нині маркетинго$
вих параметрів і визначення їх прогнозних значень, а та$
кож з метою опрацювання тих проблем, від яких зале$
жать стан і розвиток організації. Залежно від того, які

оцінки потрібно отримати, виділяють кілька типів мар$
кетингових дослідженні, що визначаються:

— створенням нової послуги / нового вибору;
— оптимізацією асортименту і вдосконаленням

здійсненням послуг;
— раціоналізацією політики надання послуг;
— організацією або розвиток сервісу;
— формуванням прибуткової цінової політики;
— проведенням ефективної рекламної кампанії та

ін.
Враховуючи те що зазначено вище, наведемо дані

про основні види маркетингових досліджень, що були
проведені на 798 фірмах у США, більшість з яких реа$
лізували свої послуги/продукцію на внутрішньому рин$
ку (табл 2).

Загалом процедуру проведення досліджень можна
уявити комплексом послідовно чергуються, узгоджених
за часом і між собою характерних етапів (рис. 2). Це сво$
го роду алгоритм вирішення проблеми в концепції мар$
кетингового дослідження в організації медичного про$
філю.

З рисунка 2 видно, що загальна постановка завдан$
ня включає в себе вибір мети і пріоритетів щодо визна$
чення та вирішення будь$якої конкретної актуальної
проблеми. Далі формується основа майбутнього дослі$
дження — робоча гіпотеза (розподіл усіх припущення
щодо сутності і шляхів вирішення проблеми; основа для
визначення системи показників, що включає в себе ос$
новні напрями всієї розробки і систему характеризують
роботу показників). Потім оцінюються джерела, шля$
хи і способи збору (отримання) потрібної інформації, а
також наявних в організації для цих цілей фінансових і
трудових ресурсів.

У разі позитивного рішення подальша процедура
визначається розробкою робочого інструментарію
(цілеспрямований вибір сукупності методів і засобів
збору, обробки, аналізу та узагальнення отриманої
інформації) і забезпеченням засобами реалізації марке$
тингових досліджень.

Підсумком проведених робіт є обгрунтовані виснов$
ки за отриманими даними і видача диференційованих за
різними рівнями управління рекомендацій щодо кори$
гування маркетингових програм. Загальні результати
оформляються зазвичай у вигляді короткого викладу
суті проведеного дослідження (науковий звіт).

Вибір форми та способів проведення досліджень
визначається економічною доцільністю і необхідністю
збереження комерційної таємниці (конфіденційна нау$
ково$технічна, управлінська, виробнича, торговосбито$
вая і інша інформація, що сприяє досягненню переваги
над конкурентами і вилучення прибутку, а також дає
право на захист своїх інтересів у взаємовідносинах з
державою і іншими суб'єктами ринкових відносин, вона
не відома широкому колу осіб і передається при обста$
винах, що накладають на одержувачів інформації зобо$
в'язання по дотриманню її конфіденційності).

Дотримання конфіденційності — найважливіша
умова успіху в бізнесі (конфіденційна інформація — це
будь$яка інформація, яка відноситься до діяльності
фірми і може бути використана в небажаних для неї ас$
пектах) [3, с. 314]. Нерозголошення закритих відомос$
тей необхідно на всіх етапах — від попередньої пророб$
ки проектів, експериментальних і науково$дослідних
робіт, підготовки і ведення переговорів до випуску і збу$
ту продукції. В іншому випадку очікувані результати
багаторічних досліджень і витрачені на це кошти можуть
бути втрачені.

У розвинених країнах поряд з "комерційної" таєм$
ницею використовуються поняття "виробнича", "госпо$
дарська", "банківська" таємниця або термін "секрети",
тобто свідомо приховуються від стороннього відомості
про справжній стан підприємницької діяльності. При
цьому в одних країнах її таємниці захищені криміналь$
ним правом з жорсткими санкціями (аж до позбавлен$
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ня волі), а в інших — ні відповідних законів, діють ко$
декси (акти) фірм. Але в будь$якому випадку жодна іно$
земна фірма не починає ніяких переговорів, що не ук$
лавши угоди про конфіденційність.

Необхідність у "секретах" викликана тим, що для
вивчення ринків збуту (особливо зарубіжних) підприє$
мства не завжди мають можливість створити власну
інформаційну базу через відсутність фінансів, спеціаль$
них знань, відповідного обладнання, віддаленості
місцезнаходження об'єкта дослідження, мовного бар'$
єру та ін. Тому у усьому світі широке застосування знай$
шла інформація, одержувана на комерційній основі че$
рез залучення спеціалізованих консультативних фірм і
дослідницьких організацій, які проводять повний цикл
обслуговування, який включає в себе розробку і видачу
готових рекомендацій по темі дослідження, тобто спе$
ціалізуються на комплексному вивченні ринку.

Крім того, малі фірми нерідко укладають угоди для
спільного фінансування централізованої служби мар$
кетингу. Слід зазначити, що основна маса зарубіжних
компаній воліє використовувати змішану форму орга$
нізації і проведення ринкових досліджень. Так, опиту$
вання 232 компаній США показав, що 85% з них корис$
туються послугами сторонніх організацій і 90% мають
власні відділи вивчення ринку [11, с. 19].

У період проведення економічних реформ в Україні
виникла реальна потреба в професійних консультацій$
них послугах. Нині в Україні відкрилися офіси багатьох
західних консалтингових компаній: Coopers & Lybrand,
Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Water$
house, що спеціалізуються на аудиторські послуги, інте$
рес яких до аудиту пов'язаний не стільки з небезкорис$
ливим виконанням найдорожчою на сьогодні послуги,
скільки з отриманням прямого доступу до конфіден$
ційної інформації підприємства$замовника. Зокрема
збір їх цікавить інтенсивно ведеться в рамках кампанії
по підготовці бізнес$планів інвестиційних проектів. У
кризових умовах без серйозної реорганізації під$
приємств і пошуку внутрішніх резервів на інвестиції з
боку розраховувати на успіх неможливо. Сюди входять
такі послуги:

— аналіз стану справ у власника проекту, діагнос$
тика його проблем;

— маркетингові дослідження в рамках проекту, ви$
роблення маркетингової політики з випуску продукції і
конкретних заходів щодо її реалізації;

— оптимізація структури оподаткування та бухгал$
терського обліку;

— створення ефективної системи фінансового ме$
неджменту;

— реорганізація структур і систем управління пер$
соналом

— та інші, пов'язані з перекладом підприємства з по$
точного стану в бажане.

Якщо здійснюється тільки збір бізнес$планів, то це,
як правило, — одна з форм промислового шпигунства.
Західні консалтингові фірми і численні посередницькі
структури формують портфелі інвестиційних проєктів,
що містять крім техніко економічних показників інфор$
мацію про нові технології і ноу$хау без будь$яких фінан$
сових зобов'язань зі свого боку і без дотримання прий$
нятих у світовій практиці юридичних процедур. У цьо$
му випадку некомпетентність українських замовників
іноземні консультанти використовують у своїх інтере$
сах.

Таким чином, при виборі на Заході партнерів для
співпраці вітчизняним підприємцям слід бути обереж$
ними і укладати договір (контракт) про проведення до$
сліджень тільки з авторитетними інститутами, що вхо$
дять у спеціалізований союз (об'єднання) інститутів з
вивчення ринку. В іншому випадку належну якість про$
ведених робіт та збереження комерційної таємниці не
можуть бути гарантовані. Крім того, не можна недооці$
нювати і небезпека витоку конфіденційної інформації,

втрати комерційної таємниці, здатних завдати шкоди
виробництву (наприклад, ноу$хау або відомості про кон$
флікти). На практиці доведено, що втрата 20% що ста$
новить комерційну таємницю інформації (яка стала здо$
биччю конкурентів) протягом півтора місяців в половині
випадків призводить до руйнування фірми. Найбільш
видними представниками консультаційних фірм, рек$
ламних агентів і торгово$промислових асоціацій, осна$
щених сучасною технікою збору і обробки інформації,
які мають широку мережу філій у багатьох країнах світу,
є: "А.С. Нільсон "," Маркетинг Рісеч корпорейшн оф
Америка "," Артур де Літтл ", інститути Геллапа і Хар$
ріса (США), Ей Джі Бі (Великобританія)," Джетро ","
Маркетинг Рісеч сервіс "(Японія) та ін. Ці дослідні інсти$
тути відносяться до числа так званих агентів з повним
циклом обслуговування — від складання дослідного
проєкту до ви Дачі готових рекомендацій з широкого
кола товарів і ринків.

Їх поле діяльності — виробничо$господарської, ко$
мерційної та соціальної — як поза підприємства, так і
всередині його, характеризується наступними перева$
гами: безперервністю процесу збору інформації; ста$
більністю і отлаженностью організаційної структури;
високим рівнем професіоналізму і якості виконуваних
робіт і т.д. Водночас багато хто з них основну увагу при$
діляють вузькоспеціалізованим досліджень. Так. філія
Інституту Нільсона в Австрії, виконуючи окремі комп$
лексні замовлення, спеціалізується, в основному, на
трьох великих товарних групах: продовольчі товари,
напої та медикаментах.

Число організацій, що займаються збором і оброб$
кою інформації про внутрішню (національної) і міжна$
родному середовищі бізнесу, а також число публікацій,
присвячених цьому питанню, в достатній мірі велике.
Але все ж основні джерела якісної інформації — це
фірми, що існують за рахунок її продажу; фірми, що
пропонують різні послуги в зв'язку зі світовою і регіо$
нальним (територіальним) бізнесом; державні установи
та міжнародні організації. Всі зовнішні джерела інфор$
мації умовно можна розділити на такі види.

1. Індивідуальні звіти — виконують діючі майже в
будь$якій країні організації, що спеціалізуються на ви$

Вид проведених досліджень 

Кількість 
фірм, які 
проводять 

дослідження,%
Дослідження товару 

Вивчення потенціалу і можливостей створення 
нового виробу / послуги 
Дослідження товарної конкуренції 
Випробування існуючих товарів / послуг 
Дослідження упаковки (дизайн і характеристика) 

 
84 
85 
75 
60 

Дослідження товарного ринку 
Оцінка ринкового потенціалу 
Визначення характеристики ринку 
Аналіз частки ринку 
аналіз продажів 
Дослідження каналів збуту 

93 
93 
92 
89 
69 

Кон'юнктурні дослідження 
Короткострокові прогнози (до одного року) 
Довгострокові прогнози (більше одного року) 
Дослідження кон'юнктурних тенденцій 
Цінові дослідження (тенденції) 
Маркетингова інформаційна система 

85 
82 
86 
81 
72 

Дослідження соціально-правових чинників 
Нормативно-правове середовище і законодавство 
Дослідження політичної і соціальної обстановки 

51 
40 

Рекламне дослідження 
мотиваційні дослідження 
Дослідження засобів масової інформації 
Дослідження ефективності реклами 

48 
61 
67 

Таблиця 2. Основні види маркетингових досліджень

Джерело: [11, с. 12].
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вченні ринку, і фірми, які надають відповідні консуль$
таційні послуги. Природно, якість і вартість подібної
діяльності варіюються в дуже широкому діапазоні. Як
правило, таке джерело інформації є найбільш дорогим
через індивідуальний характер дослідження, з$за чого
розподілити його вартість між декількома фірмами
практично неможливо. Однак той факт, що клієнт може
визначити параметри необхідної інформації, часто вип$
равдовує понесені витрати.

2. Спеціалізовані дослідження виконуються дослід$
ними організаціями з певної тематики або яким$небудь
важливим для компаній напрямками, а потім продають$
ся будь$якою зацікавленою фірмі набагато дешевше, ніж
в разі індивідуалізованих досліджень. Результати до$
сліджень іноді оформляються у вигляді довідників по
підприємствам, що працюють у конкретному регіоні, де
за ним наводиться додаткова фінансова та інша інфор$
мація. Це можуть бути довідники по окремих країнах,
формам бізнесу конкретних видів продукції, а також
комплексні довідники.

3. Фірми ділових послуг організації, що обслуговують
міжнародні операції (банки, транспортні агенції, бухгал$
терські фірми) і публікують звіти, доступні парціальним
клієнтам. Ці звіти зазвичай присвячені або бізнесу в яко$
мусь регіоні, або конкретній темі, що представляє особ$
ливий інтерес, наприклад, оподаткуванню, законам про
торгові марки і т.д. Оскільки такі звіти орієнтовані на об$
слуговування багатьох фірм, їм, як правило, бракує спе$
цифічних подробиць, важливих для прийняття рішень,
проте вони містять загальну корисну інформацію.

4. Державні установи — перш за все
це урядові органи держави. Кількість і
якість статистичних звітів змінюються від
країни до країни. Коли держава або дер$
жавна установа зацікавлена у стимулю$
ванні іноземного бізнесу на своїй тери$
торії, кількість і різноманіття статистич$
ної інформацій можуть бути значними.
Наприклад. Міністерство торгівлі США
не тільки зводить воєдино такі важливі
дані, як нововведення і порядок регулю$
вання бізнесу в конкретних країнах, а й
допомагає у встановленні контактів з
діловими людьми за кордоном.

5. Міжнародні організації та агент$
ства поширені досить широко. Найбільш
відомі з них ООН, МВФ, МБРР, ОЕСР, ЄС
і т.п. функціонують за рахунок багатьох
країн і підтримуються ними. Всі вони ма$
ють у своєму розпорядженні численними
дослідницькими групами, які займаються
статистичною обробкою даних і випуска$
ють звіти і рекомендації по загальним тен$
денціям і проблемам. Багато банків, що
фінансують міжнародне економічний
розвиток, субсидують також проведення
досліджень з метою техніко$економічно$
го обгрунтування інвестиційних проектів.

6. Торгові асоціації створені в галузях
виробництва багатьох видів продукції.
Вони збирають, оцінюють і поширюють
найрізноманітнішу інформацію, що відно$
ситься до технічних і конкурентним по$
казниками своєї галузі. Значна частина
цієї інформації відображена на сторінках
торгових журналів, інші ж дані можуть
бути доступні тільки для членів асоціації.

7. Компанії, що займаються інформа$
ційним обслуговуванням, маючи служби
пошуку інформації, зазвичай створюють
бази даних, що надходять з сотень дже$
рел, включаючи багато вищеназваних. За
плату, а іноді безкоштовно через публічні
бібліотеки будь$яка фірма може отрима$
ти доступ до цієї комп'ютеризованої

інформації та роздрукувати її для себе в потрібній
формі.

Збір необхідної інформації для прийняття тих чи
інших рішень можна здійснювати і власними силами,
якщо є така можливість.

Відомості про виробничу, побутової, науково$до$
слідної, фінансової та іншої діяльності фірм можуть
міститися (як вказувалося раніше) в спеціальних ката$
логах, рекламних проспектах, періодичних бюлетенях,
різноманітних довідкових виданнях, що випускаються
торговими палатами, спілками підприємців, спеціалі$
зованими видавництвами. Союзи підприємців (у формі
асоціацій, федерацій, спілок, рад), торгово$промислові
палати (приватні об'єднання підприємців для сприян$
ня розвитку торгівлі та збуту), зовнішньоторговельні
клуби, дослідні та консультативні організації, інфор$
маційні агентства, які надають прямо або побічно спри$
яти розвитку маркетингу фірм, відносяться до недер$
жавним організаціям. Вони створюються групами
підприємців, функціонують як інформаційні, дослідні,
допоміжні та обслуговуючі організації, користуючись
при цьому підтримкою держави. Досить ємна інфор$
мація міститься в щорічному довіднику "Moody's
Industrial Manual" (США), де систематизовані найваж$
ливіші відомості з проспектів і річних звітів фірм, що
діють у сфері торгівлі, транспорту, зв'язку і в різних
галузях промисловості. Аналогічні відомості знахо$
дяться в довідниках "Poor's Register of Corporations
Directors and Executives "(США), "Handbuch der
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Рис. 2. Графічний алгоритм проведення маркетингового дослідження
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deutschen Artiengesellschaft" і "Handbuch der Grosse$
Unternehmen" (Німеччина).

Інформація про випускаються товари міститься в
спеціальних товарно$фірмових довідниках типу
"Thomas Register of American Manufactures" (США), який
включає в себе близько 20 тис. Американських фірм і
близько 70 тис. Найменувань товарів. Довідник "Der
Grosse Hartmann" містить інформацію про промислових
і торгових компаніях Німеччини, а також товарний по$
кажчик на чотирьох європейських мовах. Відомості про
фірми Великобританії і ще 20 країн можна отримати з
довідника "Kelly's Directory of Manufactures and
Merchants".

У Сполучених Штатах Америки головним джерелом
вичерпної інформації про компанії є фірма "Дан енд
Брейдстріт", яка видає близько 100 довідників практич$
но по всьому світу. Більшість з них побудовано за ре$
гіональним і галузевим принципам, що дозволяє задо$
вольнити інформаційні потреби різних груп корис$
тувачів. Загалом довідкові видання "Дан енд Брейдст$
ріт" — це унікальна інформаційна база даних по компа$
ніях, які представляють різні галузі бізнесу в 180 краї$
нах світу. Європа, Північна і Південна Америка, Азіатсь$
ко$Тихоокеанський басейн — найбільші регіональні
підрозділи, всередині яких представлені інформаційні
блоки по окремим країнам.

Так, наприклад, у групу бізнес$довідників по Азіат$
сько$Тихоокеанському регіону входять такі видання, як
"Найбільші підприємства Індонезії і Таїланду", "Най$
більші підприємства Сінгапуру", "Найбільші компанії
Китаю і Тайваню" і т.д. Європейська колекція містить
довідники: "Найбільші підприємства Великобританії",
"40 000 провідних компаній Бельгії та Люксембургу",
"30 000 найбільших компаній Франції" і ін.

В Австралії, Великобританії, Бельгії, Німеччини,
Данії, Іспанії, Нідерландах, Франції, Швеції, Швейцарії
видаються довідники "Kompass" з докладною інформа$
цією про фірми, що займаються виробництвом або про$
дажем окремих товарів; вказуються адреси фірм, відо$
мості про характер їх діяльності, розмірі акціонерного
капіталу (для акціонерних компаній) і ін. Для встанов$
лення зв'язків між фірмами або сфер впливу тієї чи іншої
компанії (фінансової групи) можна скористатися на$
ступними довідниками: "Who owns Whom" (Англія),
"Liasion Financiers der Enterprises Franсaises" (Франція),
"Wer gehort zu wem" і "Wirtschaftliche und Finfnzille
Verflechtungen" (Німеччина).

Зв'язки між фірмами можна виявити також за до$
помогою директорських довідників, в яких наводяться
прізвища керівників і власників компаній, а також дані
про те, в правлінні яких фірм, банків або асоціацій вони
складаються. Найбільш цінним джерелом інформації в
цьому плані є відомий міжнародний довідник по зв'яз$
ках, перевидавалася видавництвом "Hoppenstedt"
(Німеччина) у міру накопичення нових даних. У Вели$
кобританії і Канаді випускається аналогічний довідник
"Directory of Directors", в Німеччині — "Leitende Manner
der Deutschen Wirtschaft", в США — "Poors Register of
Corporations and Executives".

Не менш важливим джерелом інформації мережі
Інтернет є інформаційна діяльність самих компаній.
Відкриті акціонерні товариства в Російській Федерації
та відкриті акціонерні компанії в більшості країн світу
зобов'язані розкривати інформацію про результати
праці на регулярній основі, щоб забезпечити інвесторам
і акціонерам рівноправний доступ до інформації про
свою господарську діяльність і сприяти прийняттю об$
грунтованих інвестиційних рішень. Традиційна форма
розкриття такої інформації включала в себе дорогі пуб$
лікації річних звітів у центральних газетах, витрати від
якої становили від 300 до 1 млн дол. І більше на рік (в
залежності від розмірів і ринкової капіталізації публіч$
ної кампанії). Інтернет в даному випадку став бажаним
рятівником від надмірних витрат.

У США створена і функціонує унікальна система
EDGAR централізованого розкриття інформації про
публічних кампаніях через Internet, що спонсорується
урядом країни. Аналогічні завдання в Україні.

Поряд з цим проєктом найбільш прогресивні акціо$
нерні товариства України активно використовують
Інтернет для спілкування з зовнішнім світом. Такий крок
цілком виправданий: зазвичай споживачем (замовником
потенційним інвестором і т.д.) сприймається з великою
довірою, інформація з перших рук, ніж від будь$якого
навіть самого надійного посередника. Правильна по$
літика розкриття інформації через Інтернет може слу$
жити не тільки для налагодження і зміцнення довіри
ділових партнерських відношень, а й підтримувати кон$
кретні виробничі, господарські та комерційні операції,
зокрема, щодо залучення капіталу на міжнародних рин$
ках. Для розміщення на сервері акціонерної компанії
фахівці рекомендують наступні інформаційні матеріа$
ли (джерело: SPCA Group Inc.):

— річний звіт;
— проміжну фінансову звітність і операційні показ$

ники;
— прес$релізи;
— портрети менеджменту і фотознімки основних

виробничих потужностей і / або видів продукції;
— щоденну інформацію про динаміку курсу акцій;
— інформацію про реєстратора та існуючих програ$

мах депозитарних свідоцтв;
— інформацію про аудитора, юрисконсульт та інве$

стиційному консультанта;
— форму запиту додаткової інформації;
— посилання на інші сервери.
Що стосується питань кон'юнктури світових товар$

них ринків, економіки окремих країн, правового регу$
лювання зовнішньоекономічної діяльності, оцінки інве$
стиційних проектів і багатьох інших, певну допомогу
може надати науково$дослідний інститут Мінекономі$
ки України і в тому числі його структурний підрозділ,
який є провідним науково$інформаційним центром по
іноземним фірмам. Володіючи великим інформаційним
фондом, він надає вітчизняним та іноземним клієнтам
інформаційні та консультаційні послуги, в тому числі:
надання розгорнутих бізнес$довідок практично на будь$
яку фірму (фінансове становище, платоспроможність і
т.д.), адресні дані продуцентів, експортерів, імпортерів
певних товарів і послуг; пошук українських партнерів$
продуцентів, експортерів, імпортерів.

За останній час в Україні отримують все більший роз$
виток нові системи поширення комерційної інформації
(системи бірж, торгових домів, дошки оголошень в інфор$
маційних комп'ютерних мережах і ін.). Недоліком зарод$
жується системи отримання інформації є те, що поки по$
відомлення, як правило, не стандартизовані, вони тру$
домісткі для обробки. Але, мабуть, цей недолік згодом буде
усунутий. Основна маса абонентів сучасних інформацій$
них мереж — це комерційні структури, торгові доми,
спільні підприємства і невелика кількість іноземних фірм.
Серед них мізерну частку складають виробники продукції
з пропозиціями, що стосуються реалізації в основному
продукції металургії, хімічних і нафтохімічних вироб$
ництв, виробничого машинобудування фармацевтики де$
яких видів харчової та сільськогосподарської продукції.

Проведена в країні негативна по відношенню до ви$
робників податкова, кредитна і загальна фінансова полі$
тика, переклад у ринкові структури значної частини за$
гальнодержавних інформаційних ресурсів у рамках
вітчизняної Державної системи науково$технічної
інформації зробили багато з перерахованих інформа$
ційних джерел не доступними для основної маси кори$
стувачів. Тому необхідну інформацію, зокрема від за$
рубіжних організацій, вітчизняним підприємствам має
сенс отримувати на безвалютной основі, що можливо
здійснити через взаємовигідний обмін на аналогічну
інформацію про наших ринках.
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Але не всі джерела відомостей можуть бути в до$
статній мірі об'єктивними, тому висновки слід робити
тільки на основі аналізу всієї доступної інформації про
можливого партнера, в тому числі аналізу джерел по$
точної преси, публікацій про угоди, розмірах прибутків,
санкції за порушення, відомостей про взаємини з кон$
курентами, партнерами і т.д. У будь$якому випадку
відбір інформації вимагає подвійної оцінки — джерел і
самої інформації. Крім того, треба завжди пам'ятати
відоме правило про те, що ніколи в умовах ринку кон$
куренту не передається інформація, здатна нанести
навіть мізерний шкоди її вихідного власнику.

Досвід контактів з іноземними фірмами показує, що
засекречується будь$яка неопублікована інформація
(усна, письмова, візуальна, відеоінформація, комп'ю$
терні диски та ін.), Яка розкриває виробляються нові
напрями і плановані перспективи основної діяльності,
відкриття, винаходи, промислові зразки, алгоритми та
програмне забезпечення, комп'ютеризованих систем,
ноу$хау, ділові секрети, системи управління, результа$
ти нарад і переговорів і т.д. Фахівці підрахували, що за
чинною в США практикою "затримка" інформації про
перспективні відкритих розробках для зарубіжного
користувача становила в 1970—1980 рр. в середньому
від 5 до 10 років в залежності від їх приналежності до
різних пріоритетним групам, після того як вона стає до$
ступною широкому колу користувачів всередині держа$
ви.

ВИСНОВОК
Для різних служб медичних установ і рівнів її управ$

ління потрібна різна інформація. У даного дослідженні
передусім звернули увагу до маркетингової інформації
організації сфери охорони здоров'я. Отже, інформацію,
що надходить потрібно диференціювати за відповідни$
ми маркетинговим параметрам. Крім того, необхідна
фільтрація інформації в цілях звільнення її від випад$
кових або несуттєвих даних. Значить, ефективне функ$
ціонування такої системи має спиратися на розвинену
інформаційну службу, яка передбачає в своїй діяльності
єдність обробки даних і повне інформаційне забезпечен$
ня. Зазначене не означає повної централізації управлі$
ння. Інформація повинна бути доступною всім струк$
турним підрозділам медичних установ, бо характер і ви$
моги до її обробці багато в чому залежать від структу$
ри процедур прийняття всіляких рішень, що вимагає
залучення широкого кола фахівців різного профілю. Ці
проблеми цілком можуть бути розв'язані на базі наяв$
них засобів комп'ютерної техніки.

Дослідження проведено у межах виконання НДР
"Конкурентна розвідка в безпекоорієнтованому управ$
лінні інноваційно$інвестиційним розвитком підпри$
ємства стратегічного значення для національної еконо$
міки і безпеки держави" (№ ДР 0119 U 002005).
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SIMULATION MODELING OF DETERMINANT FACTORS OF UKRAINE'S ECONOMIC SECURITY

Зміст публікації відбиває результати імітаційного моделювання поведінки цільових факторів за можZ

ливих регулюючих впливах через зміну факторівZважелів, встановлених з 35 індикаторівZзагроз метоZ

дом когнітивного моделювання. План експерименту передбачав двадцять сценаріїв імітаційного модеZ

лювання розповсюдження збурень. Результати моделювання представлені у вигляді графіків, де вісь абZ

сцис представляє такти моделювання, а вісь ординат — зміну цільових факторів в умовних одиницях.

Відібрані чотири сценарії з кращими результатами були перевірені на ступінь детермінації з викорисZ

тання регресивного аналізу, що дало змогу виділити два найбільш перспективних. Встановлено, що враZ

хування в моделі максимальної кількості факторів підвищує цільовий результат, але зменшує детермінаZ

цію самої моделі внаслідок специфіки та складності когнітивних зв'язків. Для прогнозування впливу цільоZ

вих факторів на рівень економічного росту та економічної безпеки України доцільно проводити розрахуZ

нок парної кореляційноZрегресивної залежності для підвищення рівня її детермінації.

The results presented in the publication are based on previous researches of the author, in which the

interdependence of the level of economic security and economic growth of Ukraine is experimentally proved.

The structuring of indicators of economic security of Ukraine in the system of factors of economic growth is

carried out. For the period 2010—2018, 35 indicators of the critical level of threat were calculated. The content of

the publication reflects the results of simulation modeling of the behavior of target factors under possible

regulatory influences due to the change of leverage factors established from 35 threat indicators by the method

of cognitive modeling. The design of the experiment included twenty scenarios for simulating the propagation

of perturbations. The simulation results are presented in the form of graphs, where the abscissa represents the

simulation clocks, and the ordinate — the change of target factors in conventional units. Scenarios with negative

clock dynamics of target factors allow us to assess the possible adverse effects in the case of a negative scenario

of change of leverage factors, both due to the lack of balanced economic policy and in the case of unpredictable

fluctuations in economic conditions. In our case, the analysis of scenarios is focused on establishing a mechanism

for achieving the best positive result, which is seen in solving the scientific problem of increasing the level of

economic security of Ukraine while stimulating economic growth. The selected four scenarios with the best

results were tested for the degree of determination using regression analysis, which allowed to identify the two

most promising. It has been found that taking into account the maximum number of factors in the model increases

the target result, but reduces the determination of the model itself due to the specificity and complexity of

cognitive relationships. To predict the impact of target factors on the level of economic growth and economic

security of Ukraine, it is advisable to calculate the pair correlationZregression dependence to increase the level
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Дослідження сучасного стану рівня економічної

безпеки України за період 2010—2018 років дозволило
встановити 35 індикаторів ідентифікованих на рівні кри$
тично$катастрофічних загроз відповідно "Методичним
рекомендаціям щодо розрахунку рівня економічної без$
пеки України" [1]. Методом когнітивного моделювання
була проведена їх структуризація за пріоритетністю та
характером впливу на інтегральний показник еконо$
мічної безпеки. До групи детермінантних цільових фак$
торів ввійшли:

X
3
 — обсяг виконаних будівельних робіт до 1990 р., %;

X
13

 — коефіцієнт природного приросту, на 1 тис.
осіб;

X
17

 — відношення середньомісячної заробітної пла$
ти, нарахованої в середньому за годину у країнах ЄС$
27 та в Україні, разів;

X
19

 — різниця темпів зростання ВВП України та
темпів зростання економік країн, що розвиваються, %.

Групу факторів$важелів склали наступні показни$
ки:

V
1
 — співвідношення імпортної ціни на газ в Україні

та Європі, разів;
V

4
 — середнє співвідношення обсягів валової дода$

ної вартості промисловості України та валової доданої
вартості промисловості окремих країн Європи, %;

V
11

 — відношення витрат на наукові та науково$
технічні роботи за рахунок державного бюджету,
відсотків ВВП;

V
12

 — чисельність спеціалістів, які виконують нау$
ково$технічні роботи, до чисельності зайнятого насе$
лення (на 1 тис. осіб);

V
18

 — рівень "тінізації" економіки, % ВВП;
V

20
 — відношення наявного доходу населення до

ВВП, %.
Невизначеною залишається кількісна оцінка впли$

ву факторів$важелів на рівень цільових факторів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Представлені в публікації результати грунтуються

на попередніх дослідженнях автора, в яких експеримен$
тально доведено взаємозалежність рівня економічної
безпеки та економічного росту України, проведено
структуризацію індикаторів економічної безпеки Украї$
ни в системі факторів економічного росту. Фундамен$
тальні, прикладні аспекти застосування когнітивного та
імітаційного моделювання складних систем знайшли
відображення в працях Аксельрода Р.М. [2], Коско Б.
[3], Кунца Г., О'Донела С. [4], Кальтона В., Лоу А. [5],
Зінов'єва І.Ф. [6], Назаровой О.П. [7; 8], Кулініч А.А. [9;
10]. Ідентифікації та попередженню загроз економічній
безпеці України присвячені праці вітчизняних вчених
Варналій З.С., Онищенко С.В., Маслій О.А. [11], Ніко$
лаєв Є.Б. [12], Мартиненко В.В. [13]. Проблематика оц$
інки, посилення та прогнозування економічної безпеки
знайшла відображення в роботах Денисенко М.П., Ко$
лісніченко П.Т. [14], Сухорукова А.І. [15—17], Ха$
разішвілі Ю.М. [18—21].

of its determination. Given the mutual compensatory influence of the high level of determination of the model in

scenario number nine and the significant absolute deviation of target factors in scenario number twenty, both of

these scenarios can be considered in further study of Ukraine's economic security in the system of economic

growth factors.

Ключові слова: імітаційне моделювання, фактори�важелі, цільові фактори, економічна безпека, еконо�
мічний ріст, кореляційний аналіз, когнітивне моделювання.

Key words: simulation modeling, leverage factors, target factors, economic security, economic growth, correlation
analysis, cognitive modeling.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення за яких керуючих

впливів або тенденціях розвитку кон'юнктури по фак$
торам$важелям відбудеться зміна цільових факторів,
спрямована на мінімізацію загроз економічної безпеки
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Грунтуючись на топології когнітивних зв'язків про$

ведено імітаційне моделювання поведінки встановлених
цільових факторів при можливих регулюючих впливах
через зміну факторів$важелів. Розповсюдження збу$
рень на графі були визначені при різних тактах моде$
лювання. В якості активних вершин взяті фактори$ва$
желі впливу на систему. За позитивного впливу у вер$
шини не у всіх цільових факторів позитивні тенденції
розвитку процесу, спостерігається також різний темп
зростання процесів в залежності від використовувано$
го фактору$важеля. Для того щоб обмежити багато
можливих планів експерименту впливу у вершинах
орієнтованого графа, пропонується обмежена кількість
планів експериментів, що відображає вплив факторів$
важелів на цільові фактори (табл. 1).

Результати імітаційного моделювання представимо
у вигляді графіків, де вісь абсцис представляє такти мо$
делювання, а вісь ординат — зміну цільових факторів в
умовних одиницях. Важливо підкреслити, що сценарії з
від'ємною тактовою динамікою цільових факторів не
можуть ототожнюватися з незадовільним результатом
моделювання. Вони дозволяють оцінити можливі не$
сприятливі наслідки у випадку реалізації негативного
сценарію зміни факторів$важелів, як, у наслідок, відсут$
ності збалансованої економічної політики, так і у ви$
падку непередбачуваних коливань господарської ко$
н'юнктури. За результатами імітаційного моделювання
до такої категорії відносяться сценарії № 1, 4, 5, 12, 14,
16, 17, 18, 19.

У нашому випадку аналіз сценаріїв сфокусований на
встановленні механізму досягнення найкращого пози$
тивного результату, який вбачається в розв'язанні нау$
кового питання підвищення рівня економічної безпеки
України при одночасному стимулюванні темпів еконо$
мічного росту.

Сценарій №6 передбачає зменшення співвідношен$
ня імпортної ціни на газ в Україні та Європі із впливом
на збільшення середнього співвідношення обсягів вало$
вої доданої вартості промисловості України та ВДВ про$
мисловості окремих країн Європи і зменшення рівня
"тінізації" економіки. Керуючий вплив факторів$важелів
— відношення витрат на наукові та науково$технічні
роботи за рахунок державного бюджету та чисельність
спеціалістів, які виконують науково$технічні роботи, до
чисельності зайнятого населення, приймається анало$
гічним сценарію №2. Відношення наявного доходу на$
селення до ВВП приймається незмінним. Такий сценарій
зумовлює зростання обсягу виконаних будівельних
робіт до рівня 1990 року на 67 умовних пунктів, а кое$
фіцієнта природного приросту населення на 1 тис. осіб
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на 89 умовних пунктів. Зменшення різниці темпів зрос$
тання ВВП України та темпів зростання економік країн,
що розвиваються, очікується на рівні 60 умовних
пунктів, а відношення середньомісячної заробітної пла$
ти, нарахованої в середньому за годину, у країнах ЄС$
27 та в Україні на рівні 111 умовних пунктів.

Сценарій №9 керуючих впливів та розвитку еконо$
мічної кон'юнктури передбачає зменшення співвідно$
шення імпортної ціни на газ в Україні та Європі, що, в
свою чергу, сприятиме збільшенню середнього
співвідношення обсягів валової доданої вартості про$
мисловості України та ВДВ промисловості окремих
країн Європи і зменшенню масштабів "тінізації" еконо$
міки. Приватна ініціатива, що впливає на чисельність
спеціалістів, які виконують науково$технічні роботи,
має спадну тенденцію, але відношення витрат на нау$
кові та науково$технічні роботи за рахунок державно$
го бюджету зростає. Відношення наявного доходу на$
селення до ВВП в якості фактора$важеля не застосо$
вується. Така комбінація керуючих впливів забезпечує
збільшення обсягів виконаних будівельних робіт до
рівня 1990 року та коефіцієнту природного приросту на$
селення на 1 тис. осіб на 75 та 97 умовних пунктів відпо$
відно. Спостерігається зменшення відставання вітчиз$
няної економіки від конкурентного світового середо$
вища шляхом скорочення відношення середньомісячної
заробітної плати, нарахованої в середньому за годину,
у країнах ЄС$27 та в Україні на 119 умовних пунктів і
різниці темпів зростання ВВП України та темпів зрос$
тання економік країн, що розвиваються, на 70 умовних
пунктів.

За сценарієм №11 середнє фактори$важелі
співвідношення обсягів валової доданої вартості
промисловості України та ВДВ промисловості окре$
мих країн Європи разом з відношенням витрат на
наукові та науково$технічні роботи за рахунок дер$
жавного бюджету приймаються незмінними. Чи$
сельність спеціалістів, які виконують науково$
технічні роботи, до чисельності зайнятого населен$
ня зростає. На всі інші фактори спрямований керу$
ючий вплив на зменшення. За таким розвитком подій
на четвертому такті ми спостерігаємо збільшення об$
сягів виконаних будівельних робіт до рівня 1990 року
на 66 умовних пунктів, а коефіцієнту природного
приросту населення на 1 тис. осіб на 92 умовних пун$
кти. Зменшення відношення середньомісячної заро$
бітної плати, нарахованої в середньому за годину, у
країнах ЄС$27 та в Україні  очікується на рівні
110 умовних пунктів, а різниці темпів зростання ВВП
України та темпів зростання економік країн, що роз$
виваються на 63 умовних пункти.

№ 
сценарію 

Імпульси / 
фактори V1 V4 V11 V12 V18 V20

1 q1=+1,  q4=+1 
q11=+1, q12=+1 
q18=+1, q20=+1 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 

2 q1=-1,  q4=-1 
q11=-1, q12=+1 
q18=+1 

-1 -1 -1 +1 +1  

3 q4=-1, q11=+1 
q12=+1, q18=-1 

 -1 +1 +1 -1  

4 q1=+1,  q4=-1 
q18=+1, q20=-1 

+1 -1   +1 -1 

5 q1=+1, q11=+1 
q12=-1, q20=-1 

+1  +1 -1  -1 

6 q1=-1,  q4=+1 
q11=-1, q12=+1 
q18=-1 

-1 +1 -1 +1 -1  

7 q1=+1, q4=+1 
q18=-1, q20=-1 

+1 +1   -1 -1 

8 q4=+1, q20=-1  +1    -1 
9 q1=-1,   q4=+1 

q11=+1, q12=-1 
q18=-1 

-1 +1 +1 -1 -1  

10 q11=+1, q12=-1 
q18=-1,  q20=-1 

  +1 -1 -1 -1 

11 q1=-1,  q12=+1 
q18=-1, q20=-1 

-1   +1 -1 -1 

12 q1=-1, q4=+1 
q18=+1, q20=-1 

-1 +1   +1 -1 

13 q1=-1,  q4=+1 
q12=-1, q18=-1 

-1 +1  -1 -1  

14 q1=+1,  q4=-1 
q11=-1, q12=-1 
q18=-1, q20=+1 

+1 -1 -1 -1 -1 +1 

15 q12=+1, q18=-1 
q20=+1 

   +1 -1 +1 

16 q1=+1,  q18=-1 
q20=+1 

+1    -1 +1 

17 q1=+1,  q18=+1 
q20=+1 

+1    +1 +1 

18 q4=+1,  q11=-1 
q18=+1, q20=+1 

 +1 -1 +1 +1  

19 q4=+1, q11=+1, 
q12=+1 
q18=-1, q20=-1 

 +1 +1 +1 -1 -1 

20 q1=+1,  q4=+1 
q11=+1, q12=+1 
q18=+1, q20=+1 

-1 +1 +1 +1 -1 +1 

Таблиця 1. План сценарного моделювання впливу
факторівMважелів на цільові фактори

Джерело: власні розрахунки автора.

Рис. 1. Графік імітаційного моделювання впливу факторівMважелів на цільові фактори за сценарієм № 6

Джерело: власні розрахунки автора.
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Сценарій імітаційного моделювання
№20 передбачає подачу імпульсів по всім
факторам$важелям. Збільшуються се$
реднє співвідношення обсягів валової
доданої вартості промисловості України
та ВДВ промисловості окремих країн
Європи, відношення витрат на наукові та
науково$технічні роботи за рахунок дер$
жавного бюджету, чисельність спе$
ціалістів, які виконують науково$технічні
роботи, до чисельності зайнятого насе$
лення та відношення наявного доходу на$
селення до ВВП. Зменшуються співвідно$
шення імпортної ціни на газ в Україні та
Європі, рівень "тінізації" економіки.
Цільові фактори реагують значними зру$
шеннями. Так обсяг виконаних будівель$
них робіт до рівня 1990 року збільшуєть$
ся на 97 умовних пунктів, а коефіцієнт
природного приросту населення на 1 тис.
осіб на 148. Максимальних відхилень до$
сягають відношення середньомісячної
заробітної плати, нарахованої в серед$
ньому за годину, у країнах ЄС$27 та в
Україні, різниця темпів зростання
ВВП України та темпів зростання еко$
номік країн, що розвиваються на 198 та
111 умовних пунктів відповідно.

За результатами проведеного іміта$
ційного моделювання відібрані чотири
сценарію з найбільш значимими резуль$
татами. Важливо підкреслити, що сце$
нарії повинні оцінюватися не просто за
кількісними ознаками. З метою визна$
чення ступеня детермінації отриманих
моделей було проведене дослідження
тісноти та залежності впливу факторів$
важелів на цільові фактори за допомогою
методу регресивного аналізу (табл. 2).

Визначальне значення має не тільки
зміна показників в абсолютному вира$
женні, але ступінь похибки та ступінь
впливу сторонніх факторів. Порівняль$
ний аналіз відібраних сценаріїв прово$
дився за подвійним критерієм — сукуп$
ний масштаб зміни цільових факторів та
рівень коефіцієнту детермінації. Прора$
ховане загальне абсолютне відхилення
цільових факторів скориговане на ко$
ефіцієнт детермінації склало: за сце$

Рис. 2. Графік імітаційного моделювання впливу факторівMважелів на цільові фактори за сценарієм № 9

Джерело: власні розрахунки автора.

Рис. 3. Графік імітаційного моделювання впливу факторівMважелів
на цільові фактори за сценарієм № 11

Джерело: власні розрахунки автора.

Рис. 4. Графік імітаційного моделювання впливу факторівMважелів
на цільові фактори за сценарієм № 20

Джерело: власні розрахунки автора.
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нарієм № 6 — 281,39 умовних пункти, за сценарієм № 9 —
309,43 умовних пункти, за сценарієм №11 — 220,45 умов$
них пункти та за сценарієм №20 — 393,35 умовних пун$
кти. На перший погляд перевага сценарію № 20 є суттє$
вою, але його порівняльний аналіз зі сценарієм № 9 доз$
воляє зробити певні висновки.

ВИСНОВКИ
По$перше, врахування в моделі максимальної

кількості факторів підвищує цільовий результат, але при
цьому суттєво зменшується детермінація самої моделі
внаслідок специфіки та складності її когнітивних
зв'язків. По$друге, для прогнозування впливу цільових
факторів на рівень економічної безпеки та економічно$
го росту України доцільно проводити розрахунок пар$
ної кореляційно$регресивної залежності для підвищен$
ня рівня її детермінації. По$третє, відмінність сценарію
№ 9 полягала в нейтральності впливу фактору відно$
шення наявного доходу населення до ВВП та зменшенні
чисельності спеціалістів, які виконують науково$
технічні роботи, на фоні одночасного їх збільшення за
сценарієм № 20. Враховуючи різницю загального абсо$
лютного відхилення цільових факторів у цих сценаріях,
можна констатувати суттєвий вплив зазначених фак$
торів на модель в цілому. По$четверте, враховуючи взає$
мний компенсаторний вплив високого рівня детермінації
моделі за сценарієм № 9 та значного абсолютного відхи$
лення цільових факторів за сценарієм № 20 обидва цих
сценарію можна розглядати у подальшому дослідженні
формування економічної безпеки України в системі
факторів економічного росту.
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Рівняння залежності цільових факторів від факторів-важелів 
Коефіцієнт 
детермінації 

R2 
Сценарій №6 

X3=46,95-5,26V1+0,19V4-5,32V11-0,87V12-0,63V18 0,84 
X13=-1,39+1,6V1-0,03V4-6,29V11+0,39V12-0,002V18 0,94 
X17=-41,55-1,04V1+1,62V4-32,92V11-0,16V12+1,2V18 0,95 
X19=91,14-6,35V1-1,07V4+36,16V11-1,96V12-1,77V18 0,60 

Сценарій №9 
X3=15,17-4,33V1+0,77V4 +5,7V11-1,03V12-0,2V18 0,99 
X13=-7,22+V1-0,002V4+0,12V11+0,2V12-0,01V18 0,51 
X17=28,05+12,85V1-0,86V4-74,72V11+2,29V12+0,02V18 0,99 
X19=-3,68-21,5V1+2,33V4+81,61V11-7,69V12+0,44V18 0,97 

Сценарій №11 
X3=16,74-2,3V1+0,61V4-0,24V18-0,07V20 0,94 
X13=-9,78+0,49V1+0,05V4-0,02V18+0,06V20 0,51 
X17=72,44-4,54V1+0,18V4+0,19V18-0,81V20 0,71 
X19=-29,81+3,52V1+0,85V4+0,002V18+0,04V20 0,53 

Сценарій №20 
X3=66,11-0,14V1+0,81V4 +36,52V11+1,07V12-0,24V18-1,25V20 0,91 
X13=2,06-0,02V1+0,11V4 +10,75V11+0,05V12+0,03V18-0,2V20 0,82 
X3=-122,49+0,24V1-0,63V4 -151,54V11-4,85V12+0,2V18+3,65V20 0,61 
X3=175,49-0,49V1+2,09V4 +176,05V11+2,4V12+0,15V18-4,59V20 0,60 

Таблиця 2. Лінійні залежності та ступінь зв'язку факторів в окремому сценарії

Джерело: власні розрахунки автора.
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У статті обгрунтовано, що в системі економічного потенціалу підприємства, зокрема в галузі машиноZ

будування, визначна роль відводиться управлінню ресурсним потенціалом. Ресурсний потенціал підприєZ

мства розглядається як функціональноZструктурний елемент економічного потенціалу, що визначає якість

процесів формування та ефективного використання ресурсного забезпечення з метою підтримання ефекZ

тивності функціонування та розвитку економічної системи підприємства. Розглянуто підходи до конZ

цептуального змісту механізму управління потенціалом. Визначено структуру механізму управління

ресурсним потенціалом підприємства, що складається з впровадження управлінського блоку (організаZ

ційних заходів, пов'язаних зі формуванням системи управління), запуску процесного блоку (плануванZ

ня, підготовки та реалізації низки пов'язаних між собою заходів), налагодження ефективної взаємодії з

елементами інтерфейсного блоку (використання можливостей суб'єктів зовнішнього середовища) для

більш якісного формування, відтворення та ефективного використання ресурсного потенціалу підприєZ

мства. Ідентифіковано логічну послідовність реалізації інструментів політики управління ресурсним поZ

тенціалом підприємства.

The goal of the article is to to substantiate the theoretical and methodological approach to the formation of

the mechanism for managing the resource potential of the enterprise. The article substantiates that in the system

of economic potential of the enterprise, in particular in the field of mechanical engineering, a significant role is

given to the management of resource potential. The resource potential of the enterprise is considered as a

functionalZstructural element of economic potential, which determines the quality of the processes of formation

and efficient use of resource provision in order to maintain the efficiency of functioning and development of the

economic system of the enterprise.

The article shows that the mechanism for managing the resource potential of the enterprise is an organized

management subsystem consisting of such elements as objects and subjects of management, purpose, goals and

objectives, principles, functions, strategy, institutional and organizational, economic, technological, informative

and others tools. The introduction of a mechanism for managing the resource potential of the enterprise allows

on a permanent systemic basis to achieve the result associated with the proper formation, reproduction and

effective implementation of the resource potential of the enterprise.

The practical significance of the research results is that the task of policy implementation is defined: creation

of internal normativeZmethodical basis and organizational structure of resource potential management;

implementation of measures to improve the financial and resource provision of the policy, increase the efficiency

of resource use and create motivation for the development of resource potential; technological modernization of

the production process and the formation of resource potential in accordance with the needs of innovation and

technological development of the machineZbuilding enterprise.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах ефективне управління розвитком

великих виробничих комплексів передбачає оперуван$
ня складними інтегрованими економічними категорія$
ми, здатними відображати цілісну картину стану і тен$
денцій розвитку майнової, виробничої та фінансово$
економічної системи підприємства. До таких категорій
відноситься економічний потенціал як характеристика
відповідності економічної системи підприємства та її
елементів ситуації, за якої здійснюється максимально
ефективне функціонування, забезпечується сталий і
структурно збалансований розвиток. Своєю чергою в
системі економічного потенціалу підприємства (поруч
із конкурентним, інноваційним, виробничим, маркетин$
гово$збутовим, організаційно$управлінським та під$
приємницьким потенціалами), зокрема в галузі машино$
будування, визначна роль відводиться управлінню ре$
сурсним потенціалом, але таке управління має основу$
ватися на якісному механізмі, що й обумовлює актуаль$
ність результатів дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми узагальнення теоретико$методологічних

засад та ефективного управління ресурсним потенціа$
лом підприємств досліджуються у працях таких нау$
ковців: А. Орєхова [1], Р. Квасницька та М. Тарасюк [2],
О. Маслак, Л. Квятковська та О. Безручко [3], Т. Ва$
сильців, Н. Магас, Р. Лупак та Н. Юрків [4,6,11], В. Ма$
речик та С. Невмержицька [5], Н. Міценко та О. Кумеч$
ко [7], С. Сердак [8], М. Чорна [9], О. Латишева [10] та
ін. Водночас в Україні недостатньо напрацьовано сучас$
них більш якісних методичних підходів до формування
механізму управління ресурсним потенціалом підприє$
мства.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування теоретико$методич$

ного підходу до формування механізму управління ре$
сурсним потенціалом підприємства.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як вже зазначалося, механізм управління ресурсним
потенціалом підприємства є економіко$управлінською
підсистемою та управління цією системою не може
здійснюватися статично. Управління ресурсним потен$
ціалом підприємства має здійснюватися у відповідності
зі попередньо сформованим стратегічним планом, а точ$
ніше — стратегією. Обгрунтування та подальша реалі$
зація стратегії включає в себе визначення генеральної
мети управління ресурсним потенціалом, ідентифікацію
стратегічних орієнтирів (у т. ч. за групами ресурсного
забезпечення підприємства та ключовими ресурсами),
проведення стратегічного аналізу, обрання типу стра$
тегії та розробку її положень, формування механізму
реалізації стратегічного плану (він же механізм управ$
ління ресурсним потенціалом підприємства), безпосе$
редню реалізацію положень стратегії та контроль до$
сягнення визначених завдань.

Доцільно додати, що стратегія формування та ви$
користання ресурсного потенціалу промислового
підприємства має розроблятися в руслі та із урахуван$

The scientific novelty of the research results is to determine the logical and methodological sequence of the

mechanism: (1) approval of the control unit, (2) implementation of measures within the process unit, (3) interaction

of the enterprise with the environment through the interface unit.

Ключові слова: машинобудівні підприємства, ресурсний потенціал, механізм управління, складові потен�
ціалу, менеджмент.

Key words: machine�building enterprises, resource potential, management mechanism, components of potential,
management.

ням положень загальної стратегії розвитку підприєм$
ства. У такому випадку значно зростає ефективність
цілісної системи стратегічного планування розширен$
ня виробництва; політика та заходи, які реалізуються
відносно нарощування та ефективного використання
ресурсного потенціалу машинобудівного підприємства,
мають стратегічно орієнтований характер, а відтак
соціально$економічну віддачу та ефект.

Виходячи з наведених вище аргументів, на рисунку 1
подане авторське бачення структури та елементів ме$
ханізму управління ресурсним потенціалом машинобу$
дівного підприємства, формування та впровадження
якого передбачає послідовне проходження трьох етапів:

1) впровадження управлінського блоку — здійснен$
ня низки організаційних заходів, пов'язаних зі форму$
ванням системи управління, визначенням мети, цілей та
завдань, функцій, принципів і стратегічних положень
відносно управління ресурсним забезпеченням, іденти$
фікацією суб'єктів та об'єктів управління, підготовкою
до запуску підсистеми управління ресурсним потенціа$
лом підприємства;

2) запуск процесного блоку — планування, підго$
товка та реалізація низки пов'язаних між собою заходів
у відповідній послідовності в межах інституційно$орга$
нізаційного, економічного, технологічного та інформа$
тивного інструментів;

3) налагодження ефективної взаємодії з елемента$
ми інтерфейсного блоку — використання можливостей
суб'єктів зовнішнього середовища підприємства для
більш якісного формування, відтворення та ефективно$
го використання ресурсного потенціалу підприємства.

Проходження цих етапів дає передумови для отри$
мання бажаного результату в сфері формування та
реалізації ресурсного потенціалу промислового під$
приємства. Важливо наголосити й на логічній послідов$
ності реалізації інструментів політики управління ресур$
сним потенціалом підприємства. Передусім в структурі
економічної системи підприємства потрібно сформува$
ти внутрішню нормативно$методичну основу та органі$
заційну структуру управління ресурсним потенціалом,
тобто реалізувати заходи в межах інституційно$орга$
нізаційного напряму. Це дасть змогу, по$перше, ство$
рити внутрішньо правове середовище та визначити пра$
вила поведінки під час реалізації політики розвитку ре$
сурсного потенціалу підприємства та, по$друге, іденти$
фікувати працівників апарату управління, які будуть
відповідальними за менеджмент у цій сфері.

Надалі слід забезпечити систему управління ресур$
сним потенціалом промислового підприємства ресурса$
ми, насамперед інвестиційними, фінансовими та мате$
ріально$технічними, а також надати достатні моти$
ваційні стимули для суб'єктів управління до раціональ$
ної поведінки, їх безпосередньої зацікавленості у ефек$
тивному функціонуванні системи.

Це створить основу для здійснення подальших
кроків відносно розвитку системи ресурсного потенці$
алу підприємства. Особливо знаково, коли такі зміни
орієнтовані на інноваційно$технологічну модернізацію
виробничого комплексу промислового підприємства,
проектування, виробництво та збут продукції з високим
рівнем інноваційності. Відтак на третьому етапі реалі$
зуються заходи у межах технологічного інструменту за
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для уможливлення технологічної модернізації вироб$
ничих процесів та формування ресурсного потенціалу
у відповідності до нових потреб технологічного розвит$
ку.

У підсилення спроможності та достатнього по$
інформування суб'єктів внутрішнього і зовнішнього се$
редовища підприємства з питань управління розвитком
ресурсного потенціалу важливо перейти до створення
системи внутрішньої та зовнішньої комунікації. За ра$
хунок цього буде сформовано інформативний блок як
достатньо важливий елемент і комунікації, і популяри$
зації практик, які реалізує підприємство в сфері управ$
ління ресурсним потенціалом.

Такою вбачається загальна логіка поетапних змін,
що мають бути досягнути в ході формування та реалі$
зації механізму управління ресурсним потенціалом
підприємства. Власне, в цьому також і пояснення того,
чому ми ведемо мову саме про застосування такого уп$
равлінського елемента, як механізм, оскільки саме ме$

ханізм забезпечує поетапну зміну об'єкта, яким управ$
ляють; це комплексний, поетапний процес впроваджен$
ня заходів та інструментів, що забезпечують перетво$
рення сфери — об'єкта регулювання, надаючи їй на кож$
ному з етапів нових якостей та властивостей. Лише після
проходження всіх стадій отримується необхідний ре$
зультат. Та вже після аналізу і контролю ведеться мова
або про досягнення цілей і збереження характеристик
сформованої підсистеми управління, вдосконалення ме$
ханізму або його перезапуск з новими завданнями, за$
ходами, засобами та інструментами регулювання.

Що ж до конкретики, то, на нашу думку, об'єктив$
но, коли одним із перших заходів, які мають бути реа$
лізованими в структурі інституційного інструменту, є
впровадження стандартів управління ресурсним потен$
ціалом. Йдеться про так звані стандарти поведінки та
стандарти якості управління. Іншими словами, на
підприємстві має бути розробленим та імплементованим
стандарт, який передбачає собою опис всіх процедур,

Джерело: авторська розробка.

Рис. 1. Концептуальна схема механізму управління ресурсним потенціалом машинобудівного підприємства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інтер-
фейсний  

блок 

Результат Належне формування, відтворення та ефективна реалізація ресурсного 
потенціалу підприємства 

Об’єкти управління 
- ресурсне забезпечення; 
- інформаційно-
технологічне забезпечення; 
- інфраструктурне 
забезпечення; 
- правове забезпечення 

Суб’єкти управління 
- стейкхолдери; 
- вищі органи управління 
та контролю; 
- керівники підприємства 
та структурних підрозділів; 
- зовнішні суб’єкти 

Цілі та завдання 
- формування ресурсного забезпечення; 
- інноваційно-технологічна модернізація; 
- ефективне використання ресурсів; 
- конкурентоспроможність продукції; 
- розвиток та розширення обсягів 
діяльності 

Функції 
- аналіз, планування, 
прогнозування; 
- організація та мотивація; 
- регулювання, 
інформаційне забезпечення 
- контроль, коригування 

Стратегія 
- операційна; 
- інвестиційна; 
- ринкова; 
- конкурентна; 
- функціональна; 
- ресурсного розвитку 

Принципи 
- науковості, оптимальності, системності 
та комплексності, об’єктивності, 
економічності, гнучкості, оперативності, 
адаптивності, безперервності, 
інноваційності, ефективності, 
своєчасності, недопущення втрат 

Управлінський блок 

Процесний блок 

Інструментарій 

Напрями (інструменти) 

Інституційно-
організаційний 

Економічний Технологічний Інформативний 

 Модернізація 
виробництва на заса-
дах цифровізації; 
 нарощування 
виробничих 
потужностей; 
 диверсифікація 
виробничої програ-
ми, зростання 
частки інноваційної 
продукції; 
 впровадження 
технологічних 
інновацій 

 Популяризація 
винахідницької 
діяльності; 
 поінформування 
про стратегічні век-
тори розвитку РП; 
 створення 
системи комунікації 
з зовнішнім 
середовищем; 
 моніторинг 
інформаційних 
ризиків 

 Впровадження 
мотиваційних 
заходів; 
 моніторинг 
ефективності 
використання РП; 
 впровадження 

ERP та ін. систем; 
 покращення 
фінансово-ресурс-
ного забезпечення в 
системі управління 
РП 

 Впровадження 
стандартів 
управління РП; 
 розробка норма-
тивно-методичного 
забезпечення 
управління РП; 
 розвиток 
оргструктури 
управління РП; 
 розвиток зовні-
ньої співпраці у 
сфері РП 

• Ринок ресурсів, 
системи трансферу 
технологій; 
• ринок інтелект-
туальної власності; 
• ринок машино-
будівної продукції 

• Сфера 
партнерства і 
співпраці, інтеграції; 
• сфера аутсорсингу; 
• науково-
дослідний сектор, 
сфера інновацій 

• Фінансово-інвес-
тиційний сектор; 
• інфраструктура 
галузі; 
• бази даних 
нематеріальних 
активів 

• Система логістики; 
• сектор ІКТ; 
• маркетинговий 
супровід; 
• сфера консалтингу; 
• лобістські 
структури 

1 2 3 4 
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завдань та відповідальності персоналу відносно управ$
ління ресурсним потенціалом підприємства. Відповідні
нормативно$правові аспекти прописуються у колектив$
ному договорі (в разі необхідності), положеннях про
відповідні структурні підрозділи, посадових інструк$
ціях, правилах внутрішнього розпорядку, положеннях
щодо оплати та стимулювання праці.

Важлива роль відводиться й такому заходу, як роз$
робка нормативно$методичного забезпечення управ$
ління ресурсним потенціалом підприємства. Йдеться про
сукупність документів організаційного, організаційно$
методичного, організаційно$розпорядчого та економіч$
ного характеру, що приймаються та визначають засади
протікання процесів при управлінні ресурсним потен$
ціалом. Нормативний аспект означає, що відповідні по$
ложення мають статус офіційних та таких, що підляга$
ють обов'язковому виконанню; методичний — що вони
слугують вказівками — інструкціями (включно з мето$
дами та правилами), згідно з якими структурні підрозд$
іли та окремі працівники, включені в систему управлін$
ня, виконують необхідні дії, заходи, завдання, функції,
права та обов'язки.

Окрема увага приділяється документам економічно$
го характеру, які визначають методику моніторингу та
контролю реалізації політики, засади оцінювання ефек$
тивності використання ресурсного забезпечення та роз$
витку ресурсного потенціалу промислового підприєм$
ства, передбачають системи та нормативи оплати або
стимулювання праці ключового персоналу, відповідаль$
ного за управління ресурсним потенціалом підприєм$
ства.

Очевидно, що запровадження на підприємстві такої
системної і комплексної роботи з управління ресурс$
ним потенціалом вимагає певних (часто суттєвих) змін
в організаційній системі управління. В її структурі мо$
жуть з'явитися нові посади, сектори та відділи; на існу$
ючих працівників чи структурні підрозділи покладають$
ся нові завдання та функції. Таким чином, необхідне ре$
тельне планування (з наступним впровадженням у за$
гальну систему управління підприємством) у межах
організаційної структури управління підсистеми управ$
ління ресурсним потенціалом.

До завдань цієї підсистеми, окрім організації, коор$
динації та контролю за реалізацією внутріфірмової по$
літики розвитку ресурсного потенціалу відносяться та$
кож й реалізація проєктів з інтеграції підприємства у
системи ресурсного забезпечення вищих порядків. Влас$
не, така робота ведеться у тому числі при формуванні
та реалізації інституційно$організаційного інструмен$
та управління ресурсним потенціалом промислових
підприємств. Важливо, аби підприємство розвивало
співробітництво (для залучення матеріальних, трудових,
фінансових та інших ресурсів) з суб'єктами науково$тех$
нічної та дослідно$технологічної діяльності, різного
роду виробничими та інноваційно$технологічними кла$
стерами, техніко$впроваджувальними виробничими зо$
нами, промисловими зонами, венчурними фірмами, ма$
лими і середніми інноваційно активними підприємства$
ми, банківськими, іншими фінансово$кредитними струк$
турами, інвестиційними фондами, ІТ$компаніями, ви$
робниками обладнання та устаткування.

У системі економічного інструменту управління ре$
сурсним потенціалом промислового підприємства реа$
лізуються заходи, орієнтовані на підвищення рівня мо$
тивації суб'єктів, безпосередньо залучених до управ$
ління аналізованими процесами. Якщо мотивація
суб'єктів вищого порядку — органів державного управ$
ління та стейкхолдерів підприємств об'єктивно зрозу$
міла (розвиток галузі та зміцнення конкурентоспро$
можності регіональної і національної економіки; роз$
виток та капіталізація бізнесу), то керівництва, інших
працівників промислового підприємства в значній мірі
залежить від матеріальних, організаційно$економічних,
моральних, соціальних, психологічних та інших фак$

торів і умов. Більше того, формування та використання
інтелектуально$кадрового капіталу безпосередньо за$
лежить від наявного кадрового потенціалу підприєм$
ства, а також заходів, які реалізуються з подальшого
професійно$кваліфікаційного розвитку працівників. Ми
переконані, що мотивація одна з основоположних умов
ефективного функціонування кожної управлінської
системи, у тому числі в сфері ресурсного потенціалу.

З іншої сторони, організація системи управління —
лише частина справи. Потрібно впровадити й інструмен$
ти контролю за розвитком головних процесів. Відтак у
складі економічного інструменту механізму управлін$
ня ресурсним потенціалом промислового підприємства
має бути передбаченим засіб моніторингу ефективності
використання ресурсного потенціалу. Очевидно, що
його методичне забезпечення має опиратися на низку
існуючих на сьогодні методів і методик складання зба$
лансованої системи показників (BSC), зокрема для роз$
робки висновків відносно ув'язки інформації як щодо
внутрішньої результативності протікання процесів з
розвитку ресурсного потенціалу підприємства, так і
щодо їхніх зовнішніх наслідків (ефектів) заради обгрун$
тування більш чіткішого формулювання стратегічних
планів та потенціалу їх реалізації.

Наголосимо на тому, що упровадженню практики
моніторингу якості (та ефективності, результативності)
управління ресурсним потенціалом підприємства знач$
но сприятиме використання спеціалізованого методич$
но$програмного забезпечення. До прикладу, на вироб$
ничих підприємствах широкого розповсюдження в та$
ких цілях отримала система планування ресурсів
підприємства (ERP$система) та її подальші конфігурації.

Очевидно, що діяльність у сфері управління ресур$
сним потенціалом промислового підприємства об'єктив$
но витрато місткий процес, який потребує наявності
достатнього фінансово$ресурсного забезпечення.
Йдеться про фінансування заходів з організації систе$
ми управління, розробки і впровадження стандартів,
формування нормативно$методичного забезпечення,
стимулювання персоналу, налагодження співпраці з
елементами зовнішнього середовища тощо. Відтак у
межах економічного інструменту політики передба$
чається формування достатнього фінансово$ресурсно$
го забезпечення як за його обсягами, так і структурою.

Як вже зазначалося, наступний етап визначеної
нами методології управління передбачає реалізацію тех$
нологічного інструменту механізму управління ресурс$
ним потенціалом. До його заходів відносяться дії, що
мають на меті нарощування виробничих потужностей,
диверсифікацію виробничої програми, впровадження
технологічних інновацій, цифровізацію виробничо$тех$
нологічних та інших бізнес$процесів, причому як
внутрішніх, так і зовнішніх. З одного боку, йдеться про
інноваційно$технологічний розвиток промислового
підприємства. Але, з іншого — його забезпечення об'єк$
тивно потребує покращення складу нематеріальних ак$
тивів, інтелектуально$кадрової, техніко$технологічної,
науково$технічної та деяких інших складових ресурс$
ного потенціалу.

Логічним доповненням вже охарактеризованого
інструментарію концептуального механізму управлін$
ня ресурсним потенціалом промислового підприємства
потрібно вважати впровадження інформативного
інструмента. До його заходів передусім відноситься по$
пуляризація винахідницької діяльності на підприємстві,
а також в системі відносин: "промислове підприємство —
зовнішні суб'єкти$партнери" (постачальники, дистри$
б'ютори, інвестори, учасники кластерних та мережевих
структур, науково$дослідні інститути та інноваційні
фірми). Популяризація винахідницької діяльності прияє
зростанню активності персоналу підприємств в частині
ініціювання досліджень, розробок, апробації нових час$
тин продукції чи інноваційних технологій, створенню
промислових зразків і т. ін.
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Не менш важливу роль у підтримці процесів роз$
витку ресурсного потенціалу промислового підприє$
мства, особливо в контексті інноваційно$технологіч$
ної модернізації виробництва, відіграє реалізація за$
ходів, орієнтованих на поінформування персоналу та
стратегічних партнерів про перспективні вектори роз$
витку бізнесу та виробництва, продукції та у відпові$
дності з цим — ресурсного потенціалу. Такі дії спри$
яють підвищенню рівня координації та співробітниц$
тва як щодо формування та ефективного використан$
ня ресурсного потенціалу, так і в загальному розвит$
ку підприємства і його бізнес$партнерів у межах го$
ризонтальної та вертикальної диверсифікації вироб$
ництва.

Додатковим засобом у руслі формування та реалі$
зації інформативного інструменту вбачається створен$
ня та розвиток системи комунікації з зовнішнім сере$
довищем, за рахунок якої підприємство працює над
формування іміджу бізнес$одиниці, де ретельно і якіс$
но відносяться до формування, відтворення і раціональ$
ного використання ресурсного потенціалу.

Для відстеження зворотного зв'язку та й розвитку
загальної ситуації в сфері інформаційного середовища
і тенденцій (як внутрідержавних, так і регіональних та
світових) розвитку ринків машинобудівної продукції, їх
кон'юнктури, місткості, попиту і пропозиції, на підприє$
мствах організовується моніторинг інформаційних ри$
зиків. Його результати дозволяють прогнозувати пара$
метри і напрями зміни ситуації та коригувати плани
відносно виробничої програми, що безпосередньо по$
значається на плануванні характеристик обсягу та
структури ресурсного потенціалу машинобудівного
підприємства.

На нашу думку, саме така конфігурація та послі$
довність реалізації дозволяє сформувати концептуаль$
не бачення найбільш раціональної структури механіз$
му управління ресурсним потенціалом машинобудівних
підприємств.

ВИСНОВКИ
Управління комплексними економічними категорі$

ями потребує системного підходу. Одним з найбільш
дієвих методів для цього є формування механізму управ$
ління ресурсним потенціалом підприємства — органі$
зованої управлінської підсистеми, що складається з та$
ких елементів, як об'єкти та суб'єкти управління, мета,
цілі та завдання, принципи, функції, стратегія, інститу$
ційно$організаційні, економічні, технологічні, інформа$
тивні та інші інструменти. Впровадження механізму
управління ресурсним потенціалом підприємства доз$
воляє на постійній системній основі досягати результа$
ту, пов'язаного з належним формуванням, відтворенням
та ефективною реалізацією ресурсного потенціалу
підприємства. Встановлено, що логіко$методична по$
слідовність впровадження механізму передбачає:
(1) утвердження управлінського блоку, (2) реалізацію
заходів у межах процесного блоку, (3) взаємодію
підприємства з елементами зовнішнього середовища
через можливості інтерфейсного блоку.
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У статті розглянуто методику формування стратегій посилення конкурентоспроможності дослідницьZ

кого університету. Визначено стратегічне бачення, місію, цілі та цінності діяльності дослідницького уніZ

верситету, виокремлено дві стратегічні зони господарювання дослідницького університету. Проведено

SWOTZаналіз кожної з виділених стратегічних зон господарювання. За допомогою динамічного SPACEZ

аналізу було проведено портфельний аналіз діяльності дослідницького університету: сформовано систеZ

му оцінювання стратегічних зон господарювання дослідницького університету, розраховано вагові коеZ

фіцієнти часткових критеріїв факторів SPACEZаналіз; оцінено стратегічні зони господарювання в поточZ

ному та прогнозованому періодах; побудовано вектори, чотирикутники та матрицю SPACEZаналізу. РозZ

роблено стратегічні рекомендації спрямовані на посилення конкурентних переваг дослідницького уніZ

верситету. Таку методику можна використати для посилення конкурентних переваг та забезпечення зроZ

стання конкурентоспроможності українських закладів вищої освіти.

The article considers the method of forming strategies to strengthen the competitiveness of the research

university. The analysis of the existing system of competitiveness management in domestic institutions of higher

education and the work of Ukrainian and foreign authors on the issue of competitiveness management of research

universities (national higher education institution, which has significant scientific achievements, conducts

research and innovation, ensures the integration of education and science with industry, participates in the

implementation of international projects and programs.) is carried out. The strategic vision, mission, goals and

values of the research university are defined, two strategic areas of management of the research university are

identified, namely: the provision of educational services and the provision of research services. A SWOTZanalysis

of each of the selected strategic management areas was conducted in order to determine the factors of

strengthening the competitiveness of the research university. With the help of dynamic SPACEZanalysis, a portfolio

analysis of the research university's activities was conducted: a system of evaluation of strategic management

areas of the research university was formed, weights of partial criteria of SPACEZanalysis factors (financial strength

(FS); competitive advantages (CA); attractiveness sector) sector stability (ES)) using multicriteria analysis

methods; assessed strategic areas of management in the current and forecast periods; vectors, quadrilaterals

and SPACEZanalysis matrix are constructed; the sZtrajectories of movement of each strategic zone of management

are defined and strategic gaps are identified. Strategic recommendations have been developed aimed at

strengthening the competitive advantages of the research university. The proposed calculation scheme is
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний заклад вищої освіти являє собою склад$

ний ресурсний комплекс, що передбачає збереження
традицій та введення інновацій у процес освітньої діяль$
ності, наукових досліджень, поєднання навчальної та
дослідної діяльності, вирішення проблем соціального
забезпечення. Впровадження стратегічного управління
конкурентоспроможністю для кожного закладу вищої
освіти є унікальними, адже залежать від позиціонуван$
ня закладу на ринку освітніх послуг, динаміки його роз$
витку, потенціалу та багатьох інших чинників.

Ситуація на вітчизняному ринку освітніх послуг із
кожним роком стає все більш напруженою. Основними
причинами цього є, по$перше, жорсткий відбір освітніх
закладів, які прагнуть працювати на ринку. Окрім цього,
необхідно зазначити, що на ринок починає виходити все
більше закладів вищої освіти (ЗВО), які функціонують на
комерційних засадах. Завдяки своїй мобільності, розви$
неній матеріально$технічній базі та більш гнучкій ціновій
політиці вони забезпечують поступове збільшення своєї
частки на ринку освітніх послуг. По$друге, скорочення
бюджетного фінансування вищої освіти вимагає від ЗВО
постійного пошуку інших джерел залучення фінансових
ресурсів для свого стабільного розвитку. В умовах дефі$
циту фінансових ресурсів заклади вищої освіти України
мають звернути особливу увагу на можливості залучен$
ня грантових коштів ЄС як на інструмент фінансової
підтримки інновацій на ринку освітніх послуг, так і як на
шлях до розвитку навчального закладу, підвищення його
конкурентоспроможності на ринку.

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Різноманітні аспекти застосування інструментів
управління конкурентоспроможністю з метою форму$
вання конкурентних стратегій підприємств досліджували
вітчизняні та закордонні вчені [3; 6; 10; 11; 13]. Пробле$
мами конкурентоспроможності закладів вищої освіти в
Україні займались Л.Л. Антонюк та А.Ф. Павленко [1; 2],
О.І. Жилінська [8; 17], Н.І. Верхоглядова [7], Л.Р. Прус
[12] та інші.

За сучасних умов одним із елементів управління кон$
курентоспроможністю закладу вищої освіти є рейтин$
гове оцінювання конкурентних переваг, яке дає змогу
ідентифікувати свої слабкі та сильні сторони й сформу$
вати перелік заходів, спрямованих на покращення своїх
конкурентних позицій. Рейтингування університетів
здійснюється відповідно до принципів, які були запро$
поновані Міжнародною організацією IREG Observatory
on Academic Ranking and Excellence (Брюсель) 20 трав$
ня 2006 року. До найбільш авторитетних світових рей$
тингів зараховують Шанхайський рейтинг, Рейтинг
Quacquarelli Symonds світових університетів, Рейтинг
світових університетів "Times Higher Education [2; 16; 21;
22]. Серед вітчизняних методик рейтингового оцінюван$
ня вищих навчальних закладів слід відзначити наступні:
Методика рейтингування ЗВО України "КОМПАС",
рейтинг "Топ$200 Україна".

Такі авторитетні дослідницькі центри як The Center
for Studies in Higher Education at UC Berkeley, The Center
for International Higher Education, The Center for Higher

implemented in the developed framework in Excel spreadsheets. The developed method is tested on the example

of Taras Shevchenko National University of Kyiv. This technique can be used to increase the competitiveness of

Ukrainian higher education institutions, both in the domestic and international markets.

Ключові слова: дослідницький університет, заклад вищої освіти, конкурентоспроможність, портфель�
ний аналіз, SWOT�аналіз, динамічний SPACE�аналіз.

Key words: research university, higher education institution, competitiveness, portfolio analysis, SWOT�analysis,
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Education Policy Studies, The Center for World$Class
Universities of Shanghai Jiao Tong University та інші уже
давно стали визнаними у світі центрами, дослідження
яких сконцентровані навколо стратегічного розвитку
висококонкурентних університетів світу.

Проте, попри значущість наукових розробок зазна$
чених вчених та організацій, потребують подальшого на$
укового опрацювання питання розробки стратегічних
рекомендацій для підвищення конкурентоспроможності
ЗВО й, зокрема дослідницькими університетами.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є формування стратегій посилення

конкурентоспроможності дослідницьких університетів
на основі комплексного підходу з використанням ме$
тодів стратегічної діагностики та новітніх інструментів
портфельного аналізу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Дослідницький університет — національний вищий

навчальний заклад, який має вагомі наукові здобутки,
провадить дослідницьку та інноваційну діяльність, за$
безпечує інтеграцію освіти та науки з виробництвом,
бере участь у реалізації міжнародних проектів і програм.
Статус надається зазначеному закладу з метою підви$
щення ролі університету як центру освіти і науки, підго$
товки висококваліфікованих наукових і науково$педа$
гогічних кадрів, упровадження у практику наукових
досягнень, технічних і технологічних розробок, реалі$
зації разом з іншими вищими навчальними закладами та
науковими установами спільних програм за пріоритет$
ними напрямами фундаментальних і прикладних науко$
вих досліджень для розв'язання важливих соціально$
економічних завдань у різних галузях економіки [18].

Суть портфельного аналізу полягає в тому, що
організація розглядається як сукупність стратегічних
бізнес$одиниць, кожна з яких відносно самостійна. Мета
портфельного аналізу — узгодження стратегій і найе$
фективніше використання наявних інвестиційних ре$
сурсів задля досягнення стійкого положення організації
загалом і зростання фінансових результатів. Великою
групою методів для здійснення стратегічної діагности$
ки, розробки системи стратегій для підприємства та його
стратегічних бізнес$одиниць (СБО) чи стратегічних зон
господарювання (СЗГ) є матричні підходи, зокрема на
основі матриць General Electric (GE)/McKinsey, Boston
Consulting Group (BCG), Shell/ Direct Policy Matrix
(DPM), Артура де Літтла (ADL/LC), SPACE$аналізу,
Hofer & Schendel, GrowsShare Matrix тощо [5].

На рисунку 1 наведено розроблені автором етапи
процесу формування стратегій посилення конкурентос$
проможності дослідницького університету.

Перший етап процесу формування стратегій поси$
лення конкурентоспроможності дослідницького універ$
ситету полягає у визначенні місії, стратегічних цілей та
цінностей діяльності дослідницького університету. На
думку автора, місія дослідницького університету має
визначатися такими концептуальними положеннями:

— основними видами діяльності університету є нау$
кова та освітня діяльність на основі нових нетрадицій$
них технологій і принципів управління;
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— наукова діяльність спрямована на формування
нових знань; освітня — орієнтована на використання
знань у навчальному процесі для підготовки сучасних
фахівців; інноваційна — на комерціалізацію знань;

— університет здійснює підготовку нової генерації
фахівців, здатних забезпечити позитивні зміни в еко$
номіці України, професіоналів, які вміють комплексно
поєднувати дослідницьку та підприємницьку діяльність;

— ефективна діяльність університету забезпечуєть$
ся стратегічним партнерством з державними структу$

рами, представниками великого, се$
реднього і малого бізнесу, провідни$
ми вищими навчальними закладами
України та в рамках Міжнародного
консорціуму університетів.

Бачення дослідницького універси$
тету — освітній, дослідницький, інно$
ваційний центр особистісного і про$
фесійного успіху на місцевому, регіо$
нальному, національному, світовому
рівнях.

Цінності: Особистість, Громада,
Держава, Лідерство, Служіння,
Якість, Професіоналізм, Відпові$
дальність.

Другий етап. Дослідницький уні$
верситет є організацією, що займаєть$
ся не одним видом діяльності, тож для
формування стратегії необхідно роз$
глянути портфель стратегічних зон
господарювання. Відповідно до стра$
тегічного бачення, встановленої місії
та стратегічних цілей можна виділити
дві стратегічні зони господарювання:
надання освітніх послуг (СЗГ

1
) та на$

дання науково$дослідницьких послуг
(СЗГ

2
).

Освітня діяльність є основною
діяльністю університету, метою якої
є підготовка висококваліфікованих і
конкурентоспроможних на націо$

нальному та міжнародному ринку праці фахівців для
наукових та освітніх установ, органів державної влади
та управління, підприємств усіх форм власності за всіма
рівнями вищої освіти (доктор наук, доктор філософії,
магістр, бакалавр, молодший бакалавр) в усіх сферах
освіти (відповідно до міжнародних і вітчизняних класи$
фікацій освіти), утвердження національних, культурних
і загальнолюдських цінностей.

Надання науково$дослідницьких послуг — один із
пріоритетних напрямів розвитку університету з метою

одержання нових знань, використання їх
для створення й удосконалення засобів,
знарядь, предметів та умов праці, життя
людини, духовного і культурного розвит$
ку суспільства.

Третій етап полягає у проведенні
SWOT$аналізу діяльності дослідницько$
го університету, на прикладі Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка, а саме: визначення сильних,
слабких сторін, загроз та можливостей
університету у сфері освітньої діяльності
(табл. 1) та у сфері надання науково$дос$
лідницьких послуг (табл. 2).

Четвертий етап. Для визначення по$
точного та прогнозованого конкурент$
ного стану Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
траєкторії руху та необхідних стратегі$
чних заходів скористаємося методом ди$
намічного SPACE$аналізу [6]. SPACE$
аналіз — комплексний метод стратегіч$
ного управління на основі багатокрите$
рійного аналізу, який призначений для
визначення стратегічної позиції
підприємства (бізнес$одиниць) та фор$
мування стратегічних рекомендацій. Ре$
ально даний підхід є засобом, що допо$
магає дослідницькому університету оці$
нити в цілому привабливість СЗГ, у якій
він діє, а також здатність там конкуру$
вати. Автором було декомпоновано на
часткові критерії базові критерії

Рис. 1. Етапи процесу формування стратегій посилення
конкурентоспроможності дослідницького університету

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 1. SWOTMаналіз освітньої діяльності (СЗГ1)

Джерело: розроблено автором на основі [4].

Сильні сторони Слабкі сторони 
1) зростання набору іноземних студентів на 
англомовні програми у сфері медицини; 
2) зростання чисельності осіб, що навчаються 
за контрактом; 
3) висока відносна частка на ринку освітніх 
послуг; 
4) імідж університету; 
5) високий рівень науково-педагогічного 
персоналу; 
6) зростання частки студентів, що проходять 
практику за межами Університету 

1) відсутність системи показників та 
індикаторів якості надання освітніх 
послуг, суб’єктивність й невідповідність 
контролю знань; 
2) формування малочислених груп і 
потоків, диспропорція за напрямами 
освіти; 
3) висока вартість навчання; 
4) невелика кількість програм 
дистанційного навчання; 
5) «старіння» науково-педагогічного 
персоналу 

Можливості Загрози 
1) зміна підходів до фінансування освіти й 
науки, перехід на конкурсне грантове 
фінансування; 
2) нові закони України «Про освіту» і «Про 
вищу освіту» розширюють автономію 
закладу вищої освіти і створюють для 
університету можливості оперативно 
реагувати на нові виклики; 
3) розширення співпраці з підприємствами 
відповідних галузей, містом Києвом та 
іншим регіонами України; 
4) зростання попиту на післядипломну 
освіту; 
5) поширення цифрових технологій, 
технологій дистанційного навчання; 
6) зростання кількості міжнародних 
навчальних програм з країнами ЄС 

1) демографічна криза; 
2) зростання конкуренції на ринку освітніх 
послуг; 
3) зменшення обсягу держзамовлення; 
4) зменшення платоспроможного попиту; 
5) недостатня забезпеченість 
гуртожитками та висока вартість 
проживання в Києві; 
6) швидка зміна вимог ринку праці щодо 
професійних компетентностей 
працівників; 
7) демпінгування цін більшістю ЗВО; 
8) зростання витрат на матеріально-
технічне забезпечення та житлово-
комунальні послуги; 
9) пандемія коронавірусної хвороби 
(COVID-19) 
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SPACE$аналізу: фінансова сила (FS); конкурентні пе$
реваги (CA); привабливість сектор (IS); стабільність
сектора (ES) та визначено вагові коефіцієнти за допо$
могою методу SMART (табл. 3).

Позначимо так вагові коефіцієнти часткових кри$
теріїв, що визначають:

а) фінансову силу: FS
n

FS ww ...;;1 ;

б) конкурентні переваги: CA
m

CA ww ...;;1 ;

в) привабливість галузі: 
IS
p

IS ww ...;;1 ;

г) стабільність галузі: ES
t

ES ww ...;;1 ,

причому 1=∑
j

FS
jw ; 1=∑

j

CA
jw ; 1=∑

j

IS
jw ;  1=∑

j

ES
jw .

Після цього експертним шляхом за 6$ти бальною
шкалою (0 — найгірше значення; 6 — найкраще значен$
ня) було здійснено оцінювання кожної СЗГ за кожним
з обраних критеріїв: j

i
j

i
j

i
j

i ESISCAFS ;;; — оцінки і$ї стра$
тегічної бізнес$одиниці за j$м частковим критерієм
відповідно узагальнених критеріїв "фінансова сила",
"конкурентні переваги", "привабливість галузі" та
"стабільність галузі".

Фінансова сила (FS) Конкуренто-
здатність (CA) 

Привабливість 
сектора (IS) 

Стабільність сектора 
(ES) 

Загальні обсяги 
фінансування (0,17) 

Асортимент 
продукції (0,14) 

Обсяги ринку (0,15) Ступінь інноваційності 
сектора (0,15) 

Обсяг власних 
надходжень від 
надання послуг (0,21) 

Частка 
підприємства на 
ринку та її 
динаміка (0,16) 

Характеристика 
конкурентної ситуації 
сектору (0,13) 

Стабільність 
законодавчої бази (0,14) 

Обсяг бюджетних 
асигнувань (0,16) 

Кваліфікація 
персоналу (0,16) 

Динаміка обсягів ринку 
(0,13) 

Стабільність 
фінансування галузі 
(0,17) 

Обсяг надходжень від 
суміжної діяльності 
(0,11) 

Маркетингові 
заходи (0,11) 

Стадія життєвого циклу 
сектору (0,11) 

Мінливість попиту 
(0,16) 

Витрати на оплату 
праці (0, 17) 

Необхідна 
інфраструктура 
(0,16) 

Залежність розвитку 
сектора від кон’юнктури  
(0,12) 

Цінова еластичність 
попиту (0,12) 

Рівень фінансової 
незалежності  (0,18) 

Міжнародні 
зв’язки (0,12) 

Можливість швидкого 
зростання (0,13) 

Діапазон цін 
конкуруючих продуктів 
(0,13) 

Програмне та інше 
забезпечення (0,15)

Бар’єри входу (0,13) Ступінь впливу 
фінансування держави 
(0,11) 

 

 Обсяги фінансування 
галузі (0,09) 

 

Таблиця 3. Система часткових критеріїв SPACEMаналізу для оцінювання стратегічних зони господарювання
дослідницького університету

Джерело: розроблено автором.

Таблиця 2. SWOTMаналіз науковоMдослідницької діяльності (СЗГ2)

Джерело: розроблено автором на основі [4].

Сильні сторони Слабкі сторони 
1) найвищий серед українських ЗВО рівень 
публікаційної активності в SCOPUS та WEB 
OF SCIENCE; 
2) найбільший серед українських ЗВО обсяг 
фінансування;  
3) порівняно високий рівень двосторонньої 
співпраці з країнами ЄС; 
4) щорічне зростання числа патентів; 
5) зростання кількості тем, що мають 
високий показник ефективності (за 2019 рік 
5 тем коефіцієнтом ефективності вище 1)  
 

1) низька частка фінансування з спеціального 
фонду;  
2) невиконання договірних робіт окремими 
структурними підрозділами; 
3) низька частка прикладних досліджень;  
4) щорічне зменшення кількості лабораторій 
та чисельності працівників науково-
дослідницької частини; 
5) лише два видання Університету у базі 
даних SCOPUS; 
6) необгрунтоване групування підрозділів за 
науковими напрямами, повільно 
розвиваються міждисциплінарні 
дослідження; 
7) відтік молодих науковців через проблеми з 
фінансуванням 

Можливості Загрози 
1) розвиток системи трансферу технологій; 
2) розширення співпраці з бізнесом, 
створення спільних проектів; 
3) зростання важливості проектів військового 
спрямування в сучасних умовах; 
4) розвиток експертних, консалтингових та 
інших послуг; 
5) участь та проведення  конференцій, 
симпозіумів, форумів, семінарів; 
6) отримання Університетом статусу 
дослідницького; 
7) зростання доходів шляхом впровадження 
повного інноваційного циклу; 
8) комерціалізація існуючих досліджень 

1) зменшення кількості укладених угод на 
виконання науково-дослідних робіт за кошт 
спеціального фонду Державного бюджету 
України; 
2) негативні результати науково-
дослідницької роботи, що тягнуть за собою 
переосмислення експерименту, умов його 
виконання,  що безперечно зриває терміни 
виконання роботи; 
3) моральний та фізичний знос обладнання; 
4) зменшення обсягів та нестабільність 
фінансування науки державою 
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"Зважування" експертних оцінок у межах кож$
ної групи часткових критеріїв для кожної бізнес$

одиниці здійснювали за формулами: ∑ ×=
j

j
i

FS
ji FSwFS ;

 ∑ ×=
j

j
i

IS
ji ISwIS ; 6−×= ∑

j

j
i

CA
ji CAwCA ; 6−×= ∑

j

j
i

ES
ji ESwES

та побудували для кожної СЗГ вектор з координатами:

iii ISCAx += ,  iii ESFSy +=  які можуть бути розміщені в
одному з чотирьох квадрантів: "агресивний стан", "кон$
курентний стан", "захисний стан", "консервативний
стан". Через великий обсяг вихідних даних та розра$
хунків у статті наведені вже обчислені результати (табл. 4).

Відповідно до результатів оцінювання автором було
побудовано SPACE— чотирикутники для визначених
СЗГ у поточному та прогнозованому періодах (рис. 2)
та матрицю SPACE$аналізу (рис. 3).

 Визначимо стан кожної СЗГ в поточному періо$
ді: СЗГ1 (надання послуг вищої освіти) у поточному
періоді знаходиться в зоні агресивного стану, харак$

теризується порівняно високими фінансовими мож$
ливостями та суттєвими конкурентними перевагами,
однак середньою привабливістю галузі та низькою
стабільністю; СЗГ

2
 (надання науково$дослідницьких

послуг) у поточному періоді знаходиться на перетині
зон конкурентного та захисного стану, характери$
зується середніми показниками привабливості галузі
й конкурентних переваг та низькими фінансовими
можливостями і стабільністю галузі. З метою визна$
чення S$траєкторій руху обраних СЗГ проаналізує$
мо базові траєкторії руху в агресивному стані (табл.
5).

Для СЗГ
1
 у прогнозованому періоді очікується

зростання конкурентоспроможності ( 57,0=Δ CA );
фінансової сили ( 2,1=Δ FS ), стабільності галузі
( 4,0=Δ ES ) та значне зменшення привабливості галузі
( 15,1−=Δ IS ). Тобто для СЗГ

1
 характерні наступні ба$

зові траєкторії: 
→
b  — така траєкторія є результатом:

посилення фінансового потенціалу та стабільності

галузі; 
→
c  — зменшення привабливості галузі, яке пе$

реважає посилення конкурентних переваг, тож, стра$
тегія для цієї СЗГ має забезпечити пошук нових
ринків, підтримку фінансового стану та конкурентос$
проможності [6]. У прогнозованому періоді очікуєть$
ся значне зростання всіх показників ( 97,1=ΔCA ;

69,2=Δ FS ; 54,1=Δ ES ; 19,1=Δ IS ). Тобто для СЗГ
2
 ха$

рактерні такі базові траєкторії: 
→
b  — така траєкторія

є результатом: посилення фінансового потенціалу та
"стабільності галузі"; 

→
a  — посилення конкурентних

переваг та привабливості галузі [6].
Для формування стратегічних рекомендацій для

кожної стратегічної бізнес$одиниці необхідно застосу$
вати суперпозицію визначених вище базових траєкторій
і відповідних стратегічних ініціатив. Зокрема для СЗГ

1
 (U

1
),

СЗГ
2
 (U

2
), відповідні траєкторії (S$траєкторії), можуть

бути представлені як суми двох векторів (векторів базо$

вих траєкторій): 
→→→

⋅β+⋅α=′ bcUU 1111 ; 
 →→→

⋅β+⋅α=′ baUU 2222 .
Числа α і β є коефіцієнтами інтенсивності відповідних
базових траєкторій, оскільки їх величини визначають
ступінь внеску кожної з цих базових траєкторій в інтег$
ральний S$вектор, який є вектором стратегічного набо$
ру даної СЗГ для досягнення стратегічних цілей, пере$
ведених у числовий вигляд за частковими критеріями че$
рез експертне прогнозне оцінювання, причому

ESFS Δ+Δ=β , CAIS Δ+Δ=α  [6]. У табл. 6 наведені
розраховані параметри S$траєкторій СЗГ.

Можемо побачити, що через зменшення привабли$
вості галузі, зниження обсягів попиту та підвищення
конкурентної боротьби СЗГ

1
 "рухається" в напрямі кон$

сервативного стану. Очікується стрімке зростання СЗГ
2

та перехід її в агресивний стан зі зростанням частки
ринку, тож, надання науково$дослідницьких послуг є
найбільш перспективним та ключовим напрямом для по$
дальшого розвитку дослідницького університету, де має
провадитися агресивна стратегія.

На останньому етапі, використовуючи суперпози$
цію відповідних траєкторій, ураховуючи вектори по$
чаткового та прогнозованого станів (напрям та вели$
чину), а також S$траєкторію руху СЗГ, можна сфор$
мувати перелік стратегічних рекомендацій для кож$
ної СЗГ та університету загалом, які можуть слугу$
вати основою для конкурентної стратегії розвитку
організації та досягнення прогнозованих показників
розвитку. Для забезпечення розвитку конкурентосп$
роможності Університету необхідно забезпечити
стрімкий розвиток СЗГ

2
, в умовах зростаючого рин$

ку, та забезпечити зростання фінансової сили і кон$
курентних переваг, щоб утримати частку ринку і об$
сяги реалізацій освітніх послуг для СЗГ

1
, в умовах

зменшення попиту та привабливості галузі. Для цьо$
го рекомендується запровадити в Університеті такі
заходи (табл. 7).

Поточний період Прогнозований 
період Показник 

СЗГ1 СЗГ2 СЗГ1 СЗГ2 
FS 3,85 2,53 5,05 5,22 
CA – 1,52 – 3,39 – 0,95 – 1,42 
IS 2,8 3,38 1,65 4,57 
ES – 3,43 – 3,05 – 3,03 – 1,51 
x 1,28 – 0,01 0,7 3,15 
y 0,42 – 0,52 2,02 3,71 

Таблиця 4. Результати оцінювання критеріїв матриці
SPACEMаналізу

Джерело: розраховано автором.

Рис. 2. Чотирикутники SPACEMаналізу СЗГ Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Джерело: розроблено автором.

Рис. 3. Матриця SPACEMаналізу для СЗГ Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Джерело: розроблено автором.
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ВИСНОВКИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті розроблено методич$

ний підхід до формування стра$
тегічних рекомендацій для поси$
лення конкурентоспроможності
дослідницького університету. За$
пропонована модель містить на$
ступні етапи: визначення страте$
гічного бачення, місії та цілей
діяльності дослідницького уні$
верситету; виокремлення страте$
гічних зон господарювання; ви$
користання SWOT$аналізу; вико$
ристання методу динамічного
SPACE$аналізу; формування
стратегічних рекомендацій для
посилення конкурентоспромож$
ності дослідницького університе$
ту. Розроблена методика апробо$
вана на прикладі Київського на$
ціонального університету імені
Тараса Шевченка. Дана методи$
ка може бути використана для
забезпечення зростання конку$
рентоспроможності українських
ЗВО.

Подальші дослідження за те$
мою цієї статті можуть бути спрямо$
вані на уточнення й обгрунтування
критеріїв оцінювання СЗГ дослід$
ницьких університетів, використан$
ня інших методів портфельного ана$
лізу, формування концепції розвит$
ку міжнародної конкурентоспро$
можності.

Джерело: [6].

Таблиця 5. Базові траєкторії динамічного SPACEMаналізу

Таблиця 6. Параметри SMтраєкторій стратегічних зон господарювання

Джерело: розраховано автором.

Стратегії підвищення конкурентоспроможності для СЗГ1 
(надання послуг вищої освіти) 

Стратегії підвищення конкурентоспроможності СЗГ2  (надання 
науково-дослідницьких послуг) 

– розвиток дистанційних освітніх технологій у системі вищої 
освіти з урахуванням клієнтоорієнтованого підходу, сучасних 
технологій і законодавства; 
– аналіз вартості освітніх послуг порівняно з основними 
конкурентами; 
– розвиток та інтеграція в Європейську систему освіти і наукових 
послуг за рахунок створення освітніх і наукових програм 
наближених до ЄС; 
– розкриття потенціалу педагогічних кадрів, розвиток їх 
компетенцій шляхом проходження спеціалізованих міжнародних 
стажувань; 
– забезпечення стратегічного партнерства з ключовими 
роботодавцями міста і країни, а також професійними 
співтовариствами з розробки кваліфікаційних вимог, 
компетентнісної моделі випускника і професійних стандартів; 
– застосування сучасних маркетингових інструментів просування 
Університету і залучення абітурієнтів і слухачів (включаючи 
інтернет-технології) як відповідь на посилення конкуренції, в 
тому числі міжнародної, на ринку освітніх послуг; 
– популяризація факультетів/інститутів через організацію 
екскурсій для школярів по лабораторіях факультету/інституту з 
подальшим розширенням і облаштуванням презентаційних 
маршрутів; 
– пошук нових ринків, розвиток системи додаткової професійної 
освіти з урахуванням постійних змін і підвищення конкуренції на 
ринку додаткової освіти 

– розвиток повного циклу науково-дослідних, дослідно-
конструкторських і технологічних робіт в сукупності з 
маркетинговими дослідженнями і стратегією просування 
інноваційної продукції що розробляється, технічних послуг, 
інжинірингу і консалтингу на основі відповідності якості послуг 
міжнародним стандартам і вимогам ринку; 
– забезпечення відповідності університету міжнародним вимогам 
до якості стандартних випробувань і інжинірингових послуг 
(адитивні технології, комп’ютерне моделювання технологічних та 
інших процесів); 
– встановлення партнерських відносин із венчурними фондами 
для поліпшення доступу до ранніх інвестицій; 
– розвиток експертних, консалтингових та інших послуг (на 
додаток до освітньої, наукової та дослідницької діяльності) в 
інтересах організацій і підприємств міста та країни, органів 
управління і законодавчої влади, а також фізичних осіб; 
– залучення позабюджетних джерел фінансування для реалізації 
наукових, дослідно-конструкторських, інноваційних та 
інфраструктурних проектів і програм; 
– модернізація матеріальної бази наукових досліджень з заміною 
застарілої техніки, широке впровадження інноваційних методик, 
мультимедійних, тестових та інформаційних технологій; 
– створення науково-дослідницьких центрів і лабораторій як 
базових осередків реалізації наукових досліджень; 
– надання підтримки (менторської, фінансової) викладачам та 
студентам в напрямку комерціалізації наукових досліджень 

Стратегії підвищення конкурентоспроможності на рівні університету 
– реструктуризація фінансування, забезпечення  зростання фінансової самостійності та зростання частки фінансування на науково-
дослідницьку діяльність; 
– автоматизація управлінських процесів (перехід до електронного документообігу, автоматичний облік робочого часу працівників); 
– розробка проекту структури інноваційного університету з урахуванням впровадження і використання системи менеджменту якості, 
яка відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2015 і забезпечує інтеграцію до освітнього співтовариства 

Таблиця 7. Стратегії підвищення конкурентоспроможності Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Джерело: розроблено автором.
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DECARBONIZATION AS PRIORITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY COMPANY

Статтю присвячено аналізу особливостей функціонування енергетичних підприємств у контексті реаZ

лізації Україною міжнародних ініціатив з декарбонізації. В ході дослідження визначено ключові напряZ

ми забезпечення сталого розвитку вітчизняних компаній за умов виконання положень Паризької клімаZ

тичної угоди та Європейської Зеленої Угоди. Підкреслено доцільність якісного переходу на екологічну

сировину для забезпечення інклюзивного розвитку та дотримання принципів корпоративної соціальної

відповідальності всіма енергетичними підприємствами України, а особливо тими, що становлять найZ

більшу загрозу для навколишнього середовища — тепловими електростанціями. Детально проаналізоZ

вано генераційні особливості функціонування теплоелектростанцій, а також актуалізовано важливість

переходу на менш екологічно шкідливі марки вугілля із встановленням додатково нових фільтрів з меZ

тою попередження вивільнення парникових газів антропогенного походження, визначених Кіотським

протоколом, а також підвищення ефективності реалізації політики низьковуглецевого виробництва.

Обгрунтовано актуальність залучення енергетичних компаній України до міжнародного поділу праці у

контексті активізації процесів розробки та реалізації інновацій щодо переходу від сучасного пріоритету

в "абсолютний нуль" шкідливих викидів до вуглецевої нейтральності. Представлено характеристику

відповідної  інноваційної технології щодо зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу шляхом

його акумуляції з джерела генерації з подальшим його зберіганням та корисним використанням. ДоведеZ

но, що впровадження інноваційних виробничих та управлінських практик дозволить ініціювати постуZ

повий перехід вітчизняної економіки від індустріальної до циркулярної, а також забезпечити побудову

енергетичних компаній майбутнього з довгостроковими конкурентними перевагами, заснованими на

принципах енергонезалежності та енергоефективності, прогресивної декарбонізації та сталого розвитZ

ку. Наголошено на вирішальному значенні саме інноваційного напрямку розвитку економіки загалом та

бізнесZпроцесів сучасних енергетичних підприємств для підвищення їх конкурентних переваг на міжнаZ

родному ринку.

The article is aimed at the peculiarities analysis of energy enterprises functioning in the context of Ukrainian

decarbonization international initiatives implementation. The study identifies key areas for sustainable

development of domestic companies in compliance with Paris Climate Agreement and European Green Deal.

The expediency of highZquality transition to ecological raw materials to ensure inclusive development and

adherence to the principles of corporate social responsibility by all energy enterprises of Ukraine is emphasized,

especially in scope of those companies that pose the greatest threat to the environment ? thermal power generation

plants. The generation features of thermal power plants are analyzed in detail, as well as the importance of

switching to less environmentally harmful types of coal with the installation of new filters to prevent the release
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ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасний розвиток країни неможливий без свідо$

мого прийняття пріоритетності забезпечення ефектив$
ного балансу тріади компонентів сталості — економіч$
ного, економічного та соціального. Однак високий
рівень невизначеності умов взаємодії всіх стейкхолдерів
та різноманітність ризик$імпактів макро$ та мікросере$
довищ доводять практичну недієвість пасивної декла$
ративності проголошення цілей та невідповідність очі$
куваних результатів реаліям, спонукаючи тим самим до
розробки детальних програм та механізмів їх ефектив$
ної реалізації з метою досягнення кліматичної стабілі$
зації згідно міжнародних ініціатив та домовленостей.
Енергетична галузь є однією із ключових у цьому на$
прямі глобальний змін, оскільки поступальне нарощу$
вання потужностей на базі застарілих технологій та зно$
шених основних засобів призводить до збільшення не$
гативного впливу на екологію регіонів та країн, а якісна
перебудова структури сектору є довготривалою та інвес$
тиційно затратною. Саме тому поступова реалізація
політики декарбонізації вітчизняних енергетичних
підприємств сприятиме відповідальному залученню
стейкхолдерів до процесу сталого виробництва та спо$
живання, а Україна як держава підтримуватиме курс на
побудову циркулярної економіки та забезпечення
інклюзивного розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Загальні особливості забезпечення сталого розвит$

ку країн та регіонів, а також окремі практичні аспекти
реалізації соціально$відповідальної політики функціо$
нування компаній висвітлено в працях багатьох вітчиз$
няних та зарубіжних науковців, зокрема Аткінсона Дж,
Босселя Х., Вергун А., Дейлі Г., Дернінга А., Згуровсь$
кого М., Тарасенко І., Харазішвілі Ю., Хвесика М. та
інших. Однак відсутність науково$обгрунтованої кате$
горіальної бази, а також чітких механізмів реалізації
сучасних імперативів сталого розвитку підприємств
енергетичного сектору економіки вимагає більш деталь$
ного аналізу та подальшого дослідження окресленої
проблематики.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є обгрунтування ключових міжнарод$

них імперативів та національних особливостей реалі$

of greenhouse gases of anthropogenic origin, defined by the Kyoto Protocol, and increase the efficiency of lowZ

carbon production. The urgency of involving Ukrainian energy companies in the international division of labor

in the context of intensifying the processes of development and implementation of innovations to move from the

current "absolute zero" priority of harmful emissions to carbon neutrality. The characteristics of the corresponding

innovative technology for reducing carbon dioxide emissions into the atmosphere by its accumulation from the

generation source with its subsequent storage and fruitful usage are presented. The establishment of innovative

production and management practices is proved to initiate a gradual transition of the domestic economy from

industrial to circular, as well as ensure the construction of energy companies of the future with longZterm

competitive advantages based on energy independence and energy efficiency, progressive decarbonization and

sustainable development. Emphasis is placed on the crucial importance of the innovative direction of economic

development in general and business processes of modern energy companies in particular to increase their

competitive advantages in the international market.

Ключові слова: декарбонізація, екологізація, енергоефективність, сталість, сталий розвиток, циркуляр�
на економіка.

Key words: decarbonization, greening, energy efficiency, sustainability, sustainable development, circular
economy.

зації політики декарбонізації енергетичних підприємств
України для забезпечення їх сталого розвитку у довго$
строковій перспективі.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Актуалізація політики екологізації функціонуван$

ня промислових підприємств та виробничих об'єктів в
Україні обумовлена її міжнародним статусом країни$
учасника численних багатосторонніх угод та домовле$
ностей щодо дотримання курсу зменшення викидів пар$
никових газів та стримування галопуючих темпів зміни
клімату. Згідно з положеннями відповідних директив та
пактів, найбільш відомими з яких є Паризька кліматич$
на угода (угода в межах Рамкової конвенції ООН  про
зміну клімату) та "Європейська Зелена Угода" (European
Green Deal), Україна має поступово переходити до цир$
кулярної економіки, тобто економіки замкнутого цик$
лу, а також створювати та реалізовувати програми де$
карбонізації із виходом на загальноєвропейський рівень
у абсолютний нуль парникових газів до 2050 року (із
проміжним результатом зменшення викидів на 40% до
2030 року) та стримувати глобальний температурний
приріст у межах 2—1,5°С для попередження виникнен$
ня непереборних кліматичних наслідків.

Наприкінці 2020 року з метою наочного підтверд$
ження пріоритетності та готовності дотримання і вико$
нання задекламованих міжнародних ініціатив Міністер$
ством захисту довкілля та природних ресурсів України
разом з Європейським банком реконструкції і розвит$
ку було представлено результати практичного моделю$
вання Другого національно$визначеного внеску Украї$
ни до Паризької угоди [1]. Цей документ викликав дос$
татньо велику кількість дискусій через неспівставність
цілей та показників із попереднім планом, який був офі$
ційно оприлюднений у 2016 році. Відповідно, Перший
національно$визначений внесок України до Паризької
угоди передбачав амбітні цілі — досягти 60% скорочен$
ня шкідливих викидів парникових газів впродовж на$
ступних 15 років. Базовим для оцінки було встановлено
1990 рік. Однак думки експертів щодо актуальності заз$
начений пріоритетів розділилися, оскільки 1990 не є ва$
лідним для порівняння роком у зв'язку із масовим кри$
зовим закриттям підприємств, що забруднювали навко$
лишнє середовище, а тому критерії були заздалегідь
штучно заниженими. Отже, висновки уряду щодо до$
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цільності технічного переозброєння чи модернізації тих
чи інших галузей економіки та окремих підприємств не
визнавалися такими, що мають обгрунтовані передумо$
ви та раціональні пропозиції.

У рамках реалізації політики сталого розвитку дер$
жави важливо дотримуватися принципу синергетичної
єдності трьох кльових елементів — економічного, со$
ціального та екологічного. Актуалізація роботи в щодо
виконання зобов'язань зі усіма 17 цілями не викликає
сумніву у науковців та практиків [2—4]. Декарбонізація
ж функціонування підприємств передбачає скорочення
викидів шкідливих речовин, зокрема парникових газів
антропогенного походження. Відповідно до класифі$
кації, визначеної Кіотським протоколом, до останніх
належать метан, вуглекислий газ, оксид азоту, гексаф$
торид сірки, фторовані гази, гідро$ та перфторвуглеці.

Серед усіх енергетичних підприємств$генераторів
електричної енергії найбільшу загрозу для екології ста$
новлять саме теплові станції через шкідливість викидів
побічних результатів від їх функціонування. Сучасні
особливості розвитку світової та вітчизняної електро$
енергетики дають можливість виокремити такі ключові
тенденції розвитку цієї галузі в Україні у довгостроковій
перспективі:

— переважна частка в загальній структурі генерації
належатиме атомній та тепловій енергії;

— із активізацією "зеленого переходу" функціональ$
не призначення теплових електростанцій буде змінено
на режим резервних та маневрених потужностей;

— розвиток альтернативних джерел енергії сприя$
тиме якісній перебудові ринку та активізує поступову
децентралізацію.

Зазначені напрями будуть розвиватися поступово з
посиленням впливу вітчизняних ринкових чинників та
невідкладної важливості запровадження міжнародних
практик у діяльність підприємств генерації. Однак су$
часні реалії функціонування теплових електростанцій
в Україні є далекими від очікуваних у розрізі відповід$
ності екологічним стандартам та експлуатаційним нор$
мам. Важливо підкреслити, що за наявних умов та об$
сягів генерації спостерігається процес недотримання
навіть базових вимог щодо очищення та фільтрації ви$
кидів. Так, на сучасних теплових електростанціях по$
тужністю, наприклад, 2400 МВт, спалюється за добу до
20 тис. т вугілля і при цьому викидається близько 100 т
твердих частинок і до 120 т окислів азоту. При спалю$
ванні вугілля в котельних агрегатах (ТЕС, ТЕЦ, промис$
лових печах та котельнях) в атмосферу поступає вели$
ка кількість токсичних речовин, до яких відносяться:

— тверді частинки — пил, зола, сажа;
— шкідливі гази — оксиди сірки (SO

2
, SO

3
); оксиди

азоту (NO, NO
2
); оксид вуглецю (СО);

— оксиди деяких важких металів, що можуть зна$
ходитись у вхідній сировині [5, с. 254].

Важливим критерієм у процедурі оцінки рівня шкід$
ливого впливу на навколишнє середовище є аналіз
якості вугілля, що використовується в процесі вироб$
ництва електроенергії, насамперед його марки. Якщо
паливо є низькосортним, то відповідні конденсаційні
електричні установки спричиняють суттєве забруднен$
ня не лише атмосферного повітря, але й річок та
грунтів, розташованих на прилеглій території. Для при$
кладу, генерація електричної енергії з вугілля, що не
підлягало попередньому збагаченню, створює та вив$
ільняє на третину більше токсичних речовин (у т.ч. ок$
сиду сірки). Саме процес збагачення є одним із ключо$
вих у технологічній обробці вихідної сировини, оскіль$
ки забезпечує зменшення зольної складової вугілля,
призначеного для коксування (порогове значення
складає 6—7%). Підвищення ж рівня зольності викли$
кає понаднормові втрати вугілля в ході його спалюван$
ня, а надмірне шлакування зменшує коефіцієнт корис$
ної дії установки та погіршує показники ефективності
доменного виробництва. За високої зольності також

необхідно використовувати додаткові види палива для
забезпечення достатнього ефекту перетворення теп$
лової енергії від функціонування електричних генера$
торів у механічну.

Варто зазначити, що в органічній частині вугільної
речовини здатні горіти тільки вуглець, водень і сірка. Від
вмісту цих елементів залежить основна характеристи$
ка вугілля — його теплота згоряння. Решта складових
вугілля як енергоносія — це баласт. Унаслідок нагріван$
ня цього матеріалу без доступу повітря відбувається
розкладання органічних речовин і деяких мінеральних
домішок. Водночас виділяються леткі речовини й утво$
рюється твердий порошкоподібний або спечений зали$
шок. При згорянні 1 кг аморфного вуглецю виділяється
34068 кДж теплоти. Наприклад, середній вміст вуглецю
в різних горючих копалинах такий: торф — 59 %, буре
вугілля — 69 %, кам'яне вугілля — 85 %, антрацит — 95%
[6, с. 16].

Підсумовуючи наведені вище особливості, можна
прийти до висновку, що саме перехід на менш екологіч$
но шкідливі марки вугілля із встановленням додатково
нових фільтрів та генеруючих установок є більш інвес$
тиційно затратним напрямом декарбонізації енергетич$
них підприємств України, однак є потенційно пріори$
тетним з точки зору дотримання міжнародних стан$
дартів та норм, а також забезпечення сталого розвитку
не лише галузі, але й місцевих громад як важливих стейк$
холдерів.

Проблема зменшення негативних ефектів функц$
іонування енергетичних підприємств в Україні зали$
шається не вирішеною. Так, обладнання для видален$
ня двоокису сірки з димових газів в України практич$
но відсутнє, тому концентрація двоокису сірки у ди$
мових газах ТЕС України є високою і залежить, го$
ловним чином, від вмісту сірки у вугіллі (який часто
перевищує 2%). В якості ж основної технології очи$
щення викидів ТЕС від NO

x
 у світі прийнята техноло$

гія селективно$каталітичного відновлення азоту, в
якій використовують реакцію NO

x
 та аміаку (NH

3
) з

утворенням вільного азоту N
2
 і водяної пари на по$

верхні каталізатора. Важливим є те, що цю техноло$
гію можна застосовувати практично на будь$яких
енергоблоках та вона не передбачає утворення по$
хідних субпродуктів, що потребують утилізації [7, с.
88]. Однак вітчизняні підприємства не звертають на$
лежної уваги на сучасні вимоги до екологізації та
низьковуглецевого виробництва, а номінально вста$
новлені фільтри є малоефективними з огляду на об'є$
ми продукованих викидів.

Отже, відповідаючи сучасним тенденціям розвитку
техніки та технологій енергетичне підприємство має
обов'язково надавати транспарентну звітність не лише
щодо обсягів шкідливих викидів та ступеня негативно$
го впливу на екологічну ситуацію регіону, але й розк$
ривати ключові аспекти корпоративної соціальної
відповідальності і можливостей здійснення комплекс$
ної політики щодо адаптації виробничого процесу до
умов сталого розвитку, зокрема:

— розробити та постійно оновлювати план повод$
ження з відходами залежно від змін в операційній діяль$
ності;

— удосконалити превентивні та коригуючі проце$
дури на основі постійних моніторингів, якісного аналі$
зу та адаптивного контролю;

— запровадити механізм реактивного реагування на
збої мікро$операційних процесів, що можуть спричини$
ти суттєві порушення роботи систем штучного інтелек$
ту та автоматизованого виробництва і обліку;

— реалізовувати поетапні заходи щодо реконст$
рукції та модернізації наявних потужностей із пріори$
тетом повного оновлення устаткування з врахуванням
міжнародних стандартів і норм.

Інноваційною технологією щодо зменшення викидів
вуглекислого газу в атмосферу є його акумуляція, збе$
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рігання та використання безпосередньо з джерела його
генерації (теплових електростанцій, промислових
об'єктів). Такий метод прямого "всмоктування повітря"
є абсолютно новим методом боротьби зі змінами кліма$
ту, оскільки, на відміну від усіх існуючих на сьогодні,
передбачає не активну заміну виробничих потужностей
та інфраструктурних об'єктів на більш зелені аналоги,
а створення якісно нових наноустановок у рамках роз$
витку геоінженерії.

Технологія прямого захоплення повітря (англ. —
direct air capture) уможливлює два варіанти очищення
повітря:

— шляхом абсорбування вже вивільненого парни$
кового газу з подальшим його відокремленням від інших
речовин зі складу повітря (секвестр) є дискусійним спо$
собом з огляду на низьку концентрацію СO

2
, а також

високі закупівельні та операційні витрати, пов'язані із
зберіганням СO

2
 під дією компресорів;

— через забір вуглекислого газу безпосередньо
в момент його виходу з генераційних або фільтрую$
чих установок з метою попередження його змішуван$
ня з іншими газами та сполуками — є більш ефек$
тивним та менш затратним способом, однак доціль$
ність його масового застосування обумовлена наяв$
ністю великих виробничих потужностей, що проду$
кують СO

2
.

За попередніми оцінками міжнародних експертів
середня вартість зазначеного "зеленого видобутку" ко$
ливається в межах 100—1000 доларів США за тонну.
Широкий масив значень обумовлений рівнем енергетич$
них затрат, особливостями конфігурації конкретного
заводу, а також фінансовими умовами реалізації такої
діяльності. Для прикладу, компанія Carbon Engineering
заявила про можливості видобутку на рівні 94—232 до$
ларів США за тонну, що суттєво підвищує ефективність
застосування технології прямого захоплення повітря в
масштабах промисловості [8].

Доцільно зазначити, що дана технологія не є основ$
ною в рамках реалізації програми декарбонізації еко$
номіки або досягнення цілі вуглецевої нейтральності.
Вона закладає основу раціонального індустріального
розвитку на майбутнє, оскільки дозволяє генеруючим
підприємствам перетворювати негативні ефекти від їх
функціонування у зелене джерело енергії для наступ$
них природних процесів. Як альтернатива відомим ме$
тодам екологізації технологія прямого захоплення по$
вітря є інноваційною у контексті реалізації енергетич$
ними компаніями відповідних програм їх соціально$
відповідальної діяльності та забезпечення сталого роз$
витку.

ВИСНОВКИ
Як на глобальному чи регіональному рівні, так і в

рамках муніципальної чи операційної політики
найбільш важливим є дотримання принципів комплек$
сності та системності. Відсутність належного енерго$
ефективного споживання, наприклад, або невикори$
стання наявного потенціалу щодо розробки та нагро$
мадження відновлюваних джерел енергії унеможлив$
лює компенсацію необхідного "зеленого ефекту"
щодо виконання директив Green Deal. Стратегічна
важливість удосконалення проаналізованих особли$
востей функціонування енергетичного комплексу
України та окремих підприємств$учасників обумовле$
на не лише міжнародними вимогами відповідності, але
й пріоритетністю побудови енергонезалежної країни,
яка володіє потужним потенціалом видобутку, гене$
рації та акумулювання електричної енергії, в т.ч. до$
статньої кількості для експорту. Використання зас$
тарілих технологій, зношених виробничих установок
та неефективних систем фільтрації поглиблює со$
ціально$економічну кризу в галузі та регіоні, а також
підвищує ризику функціонування компаній у майбут$
ньому. Ефективна покрокова реалізація зазначених

напрямів сталого розвитку підприємств сприятиме
створенню синергетичного імпакту у різних сферах
життєдіяльності — від зменшення техногенного на$
вантаження на економіку та негативного впливу на
екологію до збільшення кількості робочих місць, роз$
будови інфраструктури та підвищення добробуту на$
селення.
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