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ВСТУП
Процес формування економічної системи, пол�

ітичні та інститутонаціональні зрушення, які відбува�
ються в Україні, потребують нових методів утверджен�
ня ринкових відносин, формування соціально�орієнто�
ваної економіки. В цей період особливої уваги набу�
ває ринкова економіка, тому наука безперервно роз�
вивається шляхом удосконалення існуючих, виникнен�
ня і розвитку наукових шкіл та напрямів дослідження
виробничих відносин, які грунтуються на узагальненні
теорії та практики, що дає можливість використову�
вати здобутки, які витримали випробування часом.
Сказане можна віднести до вищих навчальних закладів,
а також економічної школи академіка УАН В.Г. Федо�
ренка.

 Зрушення в економічній освітній системі, де систе�
ми набувають відповідальних змін у теоретичних дослі�
дженнях ринкових перетворень, з врахуванням сучас�
них реалій соціально�економічного розвитку суспіль�
ства, засвоєння економічних знань майбутніми фахів�
цями незалежної України, які повинні володіти еконо�
мічними знаннями, вміти приймати правильні рішення у
своїй діяльності. Сказане певною мірою повинно допо�
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ECONOMIC EDUCATION IN UKRAINE IN THE INTEGRATION IS THE LATEST MULTILEVEL
SYSTEMS

У статті окреслено головні питання економічної освіти України. Окреслено проблеми, які стосуються

розвитку економічної проблеми, розробки і втілення освітніх програм. Звернуто увагу на економічну

підготовку сучасних спеціалістів, які володіють сучасними науковими знаннями.
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магати пропонована стаття, в якій приділяється велика
увага вибору найбільш оптимальним шляхам трансфор�
маційних перетворень в постсоціалістичних країнах,
оволодіння знаннями фундаментальних економічних
наук. У будь�якому суспільстві немає такої сфери його
буття, де б не відчувався вплив економіки, а також освіт�
ньої науки.

В Україні розвиток системи економічної освіти має
бути віднесено до національних пріоритетів. Сьогодні
особлива увага зосереджується на вищій економічній
освіті, яка розглядається не тільки як інституція для за�
доволення фазових потреби особистості, а й як духов�
на необхідність сучасної людини. Але у реформаторсь�
кий діяльності на освітянській ниві чітко простежують�
ся недоліки концептуального характеру, які можуть
мати значні негативні наслідки у майбутньому для всієї
системи освіти в Україні. В освітній технології має ве�
лике значення виробничий фактор.

Про його вимоги у навчальному процесі є багато
тлумачень, а про те, звідки візьмуться ці спеціалісти, які
володіють сучасними науковими знаннями, інновацій�
ними методами навчання, передаватимуть молодій ауди�
торії творчу наснагу, мало досліджень.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Потрібно наголосити: "немає вчителя — немає учня,

є вчитель — є й учень". Саме на таких засадах завжди
були побудовані ефективні освітні системи. Тому захо�
ди щодо формування, розвитку і відтворення "людсь�
кого капіталу" освітянської сфери мають посісти пріо�
ритетні місця в урядових програмах і діях.

Найочевиднішою, але не менш безнадійною, є про�
блема матеріальної зацікавленості у викладацькій справі
в Україні. Сьогодні вона фактично розв'язується шля�
хом розширення кола викладання через різні форми су�
місництва. Але така форма компенсації низьких тариф�
них ставок має два суттєвих недоліки. По�перше, вона
потребує роботи у режимі часового і фізичного пере�
вантаження, що веде до фактичної відмови від серйоз�
ної роботи у напрямі професійного саморозвитку та
наукових досліджень, а по�друге, вона не дає впевне�
ності в постійних майбутніх заробітках. Останній аспект
є вельми значущим у мотивації викладацької справи, але
він узагалі не враховується сучасними системами її
оплати в Україні [3].

Якось непомітним для урядовців став очевидний
факт, що професія університетського професора, до�
цента, вченого — це професія з дуже довгим у часі "тех�
нологічним циклом підготовки", це професія всього
життя. Висока кваліфікація викладача формується ро�
ками напруженої праці, її необхідно постійно підтри�
мувати на високому рівні. У зв'язку з цим дуже важли�
вим створення системи оплати, в якій матеріальна заці�
кавленість формується протягом "життєвого циклу"
професійного викладача. Молода людина, яка вступає
на цю статтю, повинна бачити своє майбутнє забезпе�
чене життя. Відсутність цих гарантованих перспектив
сьогодні призводить до того, що обдарована молодь
переважно не пов'язує свій життєвий шлях з викладаць�
кою професією. Нині більшість молодих аспірантів, які
працюють в університетах не мають мотивації до над�
зусиль в оволодінні цією колись вельми конкурентною
професією, перебуваючи в очікуванні пристойних бізне�
сових чи адміністративних пропозицій.

Іншою гострою проблемою підготовки викладаць�
ких кадрів для вищої економічної освіти України є во�
лодіння сучасними науковими знаннями і вміння вико�
ристовувати їх у навчальному процесі. Сьогодні се�
редній викладач економічних дисциплін не обізнаний з
науковими досягненнями у своїй галузі спеціалізації, він
не має можливостей ретельного відслідковування по�
точної монографічної та навчальної літератури, яка ви�
значає останню тенденцію у відповідних освітніх тех�
нологіях. Крім того, він не володіє інформацією з про�
відних міжнародних економічних журналів, немає мож�
ливостей спілкуватися з колегами на міжнародних нау�
кових конференціях тощо. Все це можна виправити
тільки тоді, коли викладач буде постійно займатися на�
уковою роботою, буде інтегрований у світову наукову
спільноту. Але для цього необхідно створити відповідні
умови [2].

Насамперед потребує всебічного розвитку вузівсь�
ка наука.

Хоча вчені не мають єдиної думки щодо шляхів та
механізмів інтеграції наукових знань, все ж таки серед
основних її напрямів виділяють наступні:

1. Математизація, кібернетизація різних наукових
сфер.

Математизація забезпечує спільність наукових
принципів і законів на основі спільності математичних
понять і є одним із давніх шляхів інтеграції наукових
знань. Як зазначав А. Рей, математика розкриває відно�
шення між речами з точки зору порядку, числа і довжи�
ни. Методи математики сьогодні широко впроваджує�
теся в багатьох дисциплінах. Математизація знань —
зазначав М.Г. Чепиков, — не тільки призводить до
підвищення теоретичного рівня науки, а й якісно збага�
чує системи їхніх понять, надаючи їм часом загально�

наукового характеру. Це, безперечно, сприяє інтеграції
науки та наукових знань [5].

2. Узагальнення й акумуляція наукової інформації
в окремих галузях між наукових теорій, створення нау�
кової проблеми світу. Так, теорія систем побудована на
основі принципів, характерних для багатьох галузей
наук (відповідність, інваріантність, простота тощо), є
найбільш загальною інтеграційною теорією. За задумом
її творців (Д.І. Берталанфі, А. Рапопорт), теорія систем
мала слугуватися засобом аналізу різноманітних
об'єктів природи, бути системою для виявлення в них
спільних властивостей. Її мета — допомогти вченим по�
долати, використовуючи математичний апарат, доступ�
ний для широкого застосування, інформаційну відчу�
женість [1]. Такі поняття теорії систем, як цілісність,
система, структура, елемент, організація, перетворили�
ся у загальнонаукові, стали основою системно�струк�
турного підходу. Підкреслювалася, що узагальнення,
концентрація і "стиснення" наукової інформації збіль�
шують ступінь організованості, упорядкованості та си�
стемності кожної галузі. Зокрема всієї науки в цілому.

Уніфікація наукової інформації, мови науки та її
понятійно�категоріального апарату. Внаслідок уніфі�
кації деякі поняття окремих наук перетворюються на
загальнонаукові або філософські ( наприклад, система,
елемент, структура, інформація, ентропія тощо) [4].

3. Створення загальних теоретичних методів дослі�
дження ( моделювання, статистичного, системно�струк�
турного та інших). У процесі розвитку методи теорії
одних наук асимілюються іншими, що пов'язано зі
зміною змісту та структури взаємодіючих наук, зміню�
ються і збагачуються предмети їхнього дослідження.

4. Внутрішня інтеграція, розроблення її комплекс�
них напрямів. Вимога єдності науки та наукових знань
впливає із самої природи філософського пізнання і має
об'єктивну основу, яка виявляється в єдності матеріаль�
ного світу, всебічних зв'язках явищ і процесів, що відбу�
ваються в природі. Наука — це внутрішнє єдине ціле. Її
розподіл на окремі галузі зумовлений не стільки при�
родою, скільки обмеженістю людського пізнання. На�
справді існує безперервний ланцюг від фізики хімії че�
рез біологію і антропологію до соціальних наук, лан�
цюг, який в жодному місці не може бути розірваний, хіба
що лише безпідставно [1].

5. Діалектизація науки, посилення взаємодії філо�
софії та конкретних наук. Успішне подолання бар'єрів,
які склалися між окремими галузями науки, вироблен�
ня цілісного погляду на досліджувані об'єкти, світових
різнорівневих освітніх систем потребує застосування
діалектичного способу мислення, спрямованого на вста�
новлення всебічних зв'язків явищ і процесів об'єктив�
ної дійсності, на здобуття синтезованих знань про об'єк�
ти, на широке теоретичне узагальнення, яке руйнує старі
межі між різноманітними підходами до проектування
освітніх систем.

ВИСНОВКИ
Розгорнута науковцями не протягом останніх років

дискусія про національну кризу вищої освіти відобра�
зила невідповідність існуючої організації освіти змісту
і методам навчання, характерно для інформаційного
високотехнологічного суспільства. Було запропонова�
но багато рекомендацій, проектів, концепцій, ідеї ре�
формування сфери вищої освіти. Але аналіз показує, що
між впровадження педагогічних новацій, перенесенням
західних штампів на національний грунт освіти і його
реальним втіленням досі існує велика дистанція.

Процес формування особистості, її онтогенез має
надто складний характер. Серйозним недоліком теоре�
тичні аспекту майбутніх фахівців до їхньої професій�
ної діяльності є традиційне моносуб'єктивне уявлення
представників психолого�педагогічних наук і практич�
них працівників вищої освіти про організацію, форми і
засоби базової економічної освіти.
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При проектуванні новітніх освітніх систем виника�
ють проблеми, що стосуються формування тієї чи іншої
галузі знань як окремої, так і в складі із спорідненою з
нею, врахування необхідних для напряму професійно�
го спрямування спеціальностей, співвідношення в кон�
кретних випадках змісту, освітньо�кваліфікаційного
рівня та напрями підготовки фахівців.

Дослідники відмічають, інтеграція наукових знань
можливе лише за певних умов, серед яких однією з най�
важливіших є наявність інтегруючих факторів або, як
їх називають, інтеграторів. Інтеграторами можуть бути
складні об'єкти пізнання, наукові ідеї та теорії, наукові
і міжнаукові принципи, загальні методи дослідження,
окремі науки, а також наукові картини світу. При цьо�
му спостерігається різний підхід до визначення самого
поняття " інтеграція в навчальному процесі". С.І. Архан�
гельський під інтеграцією розуміє взаємозв'язок змісту,
методів видів навчання; Д. Зверєв в її основу покладає
цілісність системи навчання. В.І. Каган та І.А. Сичені�
ков вбачають інтеграцію в створенні єдиної методичної
системи, спрямованої на досягнення кінцевої мети
навчання; Ш.В. Моштук вважає, що "інтеграція — це гли�
бокий процес внутрішньої взаємодії методів проникнен�
ня наукових знань, що становлять навчальні предмети".
Великого значення вивчення явищ і процесів у їхньому
взаємозв'язку надав А. Дістервег. Він підкреслював, ви�
знання окремих явищ без їхнього узагальнення в кра�
щому випадку може призвести до емпіризму, але це
сприятиме усвідомленню їхніх джерел і причин. Якби
проблема торкалася лише невеликій кількості подібної
добре відомої "кризової" діяльності, її можна було б,
щонайменше, обмежити і чітко окреслити рамки.

При детальному проектуванні різнорівневої систе�
ми підготовки фахівців невизначеність дослідників спо�
стерігається вже не рівні базових ознак. Простий пе�
релік варіантів свідчить про те, що тут будь�яке рішен�
ня не розв'яже проблему, бо все одно відірве кожну
спеціальність різного рівня підготовки або від галузі
знань з вивчення відповідного виду діяльності, в якому і
працюватиме, врешті�решт, фахівець.

Якщо проблема не має задовільного розв'язання, вона,
найімовірніше, є некоректно поставленою. Проте, якщо
навіть взяти висновок за робочу гіпотезу, це змусить нас
знову перейти до нових міркувань. Адже некоректною
постановкою в цьому разі доведеться визнати саму спро�
бу перенести на вітчизняний грунт базові, вихідні принци�
пи класифікатора міжнародних освітніх систем ЮНЕС�
КО, що доповнює усталені традиції, дає можливість Ук�
раїні увійти до світового товариства, порівнювати й узгод�
жувати національну освітні систему із загальновизнани�
ми світовими системами розвинених держав.

Порочне коло, в яке практичне ми потрапили,
свідчить, що за допомогою однієї логіки цю проблему
розв'язати не можна. Стратегію концептуального підхо�
ду до проектування новітніх різнорівневих освітніх си�
стем нам дає лише історико�культурний контекст, який
визначає певне місце, багатофакторний характер. На
результатах цього процесу позначається генотип осо�
бистості, фактори і природні умови, в яких він відбу�
вається. Найближче оточення, економічні фактори, по�
бутові умови, якість роботи вищих навчальних закладів,
традиції, звичаї тощо значно впливають на перебіг про�
цесу формування особистості і її результати.

Отже, розглядаючи економічну освіту як сформо�
вану систему різнорівневої підготовки фахівців, інтег�
рація є одним із факторів її розвитку, який веде до зро�
стання цілісності системи навчання. При цьому відбу�
вається зближення відібраних спеціальностей, аж до
їхнього об'єднання напрями підготовки фахівців з ви�
щою освітою за професійним спрямуванням, яким вла�
стивий більший ступінь цілісності їхнього функціону�
вання. Внаслідок об'єднання інформації декількох спе�
ціальностей формується якісно нове утворення, яке не
можна звести до одного часткового прояву.

Таким чином, у процесі інтеграції системи різнорів�
невої підготовки фахівців формує напрями професій�
ного спрямування, виступає як якісно нова, цілісна сис�
тема, наділена інтегративними властивостями, які доко�
рінно відрізняється від властивостей окремих знань, що
створили цю систему.

Сучасна ситуація на ринку праці в Україні така, що
потрібні працівники, здатні працювати в різних сферах,
які вміють екстраполювати ідеї з однієї професійною
області в іншу. Практика показує, найбільшим попитом
користуються фахівці, котрі, крім своєї основної осві�
ти, дістали другу вищу економічну. Цінним є саме отри�
мання вищої економічної освіти, яка дає знання, не�
обхідні для розуміння економічних подій і змін у націо�
нальній економіці. Зазначимо, що саме фахівці з вищою
економічною освітою займають управлінські й керівні
посади на підприємствах, у фірмах. Розуміння й прин�
ципи дії економічної системи дає змогу керівникам фірм
чіткіше формулювати задачі та стратегії. Наприклад,
керівник, який розуміє причини і наслідки інфляції,
здатний приймати мудріші господарські рішення, ніж
той, хто є фахівцем тільки в одній галузі.

 У світі зростає попит на фахівців нового покоління —
розроблювачів високих технологій, що володіють мето�
дами економічного моделювання, прогнозування та уп�
равління.

Сподіваємось, що наявність таких високоосвічених
фахівців сприятиме підйому економіки України в ціло�
му та інвестиційної активності зокрема.
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STOCK ELECTRONIC SECURITIES TRADING: IMPACT ON THE FINANCIAL MARKET OF UKRAINE

Актуальність статті визначається появою новітніх інформаційних технологій і процесами фінансової

глобалізації, які загострили конкуренцію на фінансових ринках і призвели до розвитку електронних си>

стем торгівлі на цьому організованому біржовому сегменті. Метою статті є формалізація біржових ме>

ханізмів залучення іноземного капіталу вітчизняними корпораціями, визначення їх переваг і недоліків,

а також сфер застосування і окремих етапів. Основний науковий результат статті полягає у визначенні

технологій електронної торгівлі цінними паперами на біржовому та позабіржовому ринках України, які

нівелюють відмінності між ними. Використання Інтернет>трейдингу та онлайн>брокериджу має великий

позитивний вплив на розвиток фінансового ринку через впровадження віддаленого доступу до торгів

цінними паперами, що розширює коло суб'єктів та інструментів операцій, стимулює інвестиційний по>

пит, сприяє формуванню фінансової грамотності населення, яке отримує альтернативу розміщення коштів

поза межами банківських установ.

The relevance of the article is determined by the emergence of new information technologies and process of

financial globalization, which have sharpened competition in the financial markets and led to the development

of electronic trading systems on its organized exchange segment. The aim of the article is to determine the patterns

of development, e>commerce technology stock securities and its impact on the state of the financial market of

Ukraine.

Main scientific achievements of the article are to identify the e>commerce technology in securities on stock

exchanges and outside the exchange markets of Ukraine, which negate the differences between them. Using the

Internet>trading and online>brokerage has a large positive impact on the financial market development through

the introduction of remote access to trading securities, which expands the range of subjects and tools operations,

stimulating investment demand, it contributes to the formation of financial literacy, which receives

accommodation alternative means outside banking institutions.

Ключові слова: електронна торгівля, фондова, цінні папери, фінансовий ринок, розвиток, біржа.
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значний вплив зовнішнього оточення та антропоген�
ного фактору, неповнота і асиметричність одержува�
ної його суб'єктами інформації [1, c. 93]. Поява
новітніх інформаційних технологій і процеси фінансо�
вої глобалізації загострили конкуренцію на фінансо�
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вих ринках і призвели до розвитку електронних сис�
тем торгівлі на його організованому біржовому сег�
менті. Виникнення електронного кругообігу цінних
паперів, стійке зростання обсягів операцій із ними,
скорочення часу поширення, обробки інформації
істотно впливає на фондові механізми і фінансовий
ринок загалом, оскільки робить його доступним для
широкого кола суб'єктів ринку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО

РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ

НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Проблеми розвитку фінансового ринку України та

його фондового сегменту знаходяться у центрі уваги
багатьох учених. Бірюк С. відзначає, що посилення
ролі фондового ринку у сучасній економіці трансфор�
мує і значення фондових бірж, які виконують такі
функції [2, c. 46]: організаційну, цінову, прогнозну,
посередницьку, забезпечення ліквідності, інформац�
ійну тощо. Котенко Т. вважає, що технічний прогрес,
розвиток біржової справи не змінили основу органі�
зації біржової торгівлі, однак відбулися значні зміни,
які дозволили підвищити її ефективність, полегшити
процес обігу цінних паперів, вдосконалити систему
комунікацій [3, c. 393]. Мошенським С. узагальнено
історичні аспекти розвитку операцій із цінними папе�
рами в Україні XIX — початку XX ст. [4, c. 203]. Го�
ломб В. розглядає періодичні кризи на фондових
біржах через призму гіпотез ефективного і фракталь�
ного ринків [5, c. 75]. Високо оцінюючи науковий до�
робок указаних авторів, слід визнати недостатню ува�
гу вчених до проблем впливу електронного обігу
цінних паперів на фондову торгівлю і розвиток фінан�
сового ринку в цілому.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — визначення закономірностей розвит�

ку, технологій фондової електронної торгівлі цінними
паперами та його впливу на стан фінансового ринку
України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Інформація є основою для прийняття інвестиц�

ійних рішень на ринку. Тому фактично фондова
біржа є складною інформаційною моделлю, у якій
різноманітна інформація "трансформується" у по�
точну вартість цінних паперів. Вона потребує існу�
вання надійних каналів зв'язку між "постачальника�
ми" новин (у першу чергу — емітентами) та спожи�
вачами інформації (інвесторами, регуляторами).
Інформація, яка надається біржею, має відповідати
таким вимогам: зрозумілість, доступність, своє�
часність.

Електронні біржові технології торгівлі пройшли
тривалий шлях еволюції, які формалізуються такими
етапами: торгівля в залі із застосуванням комп'ютер�
ного обладнання, торгова система з використанням
електронного забезпечення; електронна торговельна
система, електронна біржа. Спочатку автоматизація
стосувалась лише окремих технологічних процесів та�
ких, як направлення заявок на біржу, розповсюджен�
ня інформації про ринок тощо. У поточний час елект�
ронні торговельні системи повністю автоматизують
торгівлю в біржовому залі і функціонують у двох ре�
жимах — закритій і відкритій. У закритій торговій си�
стемі клієнти, як правило, надсилають свої заявки че�
рез брокера, який має доступ до торгової системи.
Відкрита торгова система надає можливість своїм

клієнтам безпосередньо, через мережу Інтернет,
здійснювати всі біржові операції. На електронній біржі
всі трансакційні етапи здійснюються автоматично,
інтегруються між собою за допомогою електронних
зв'язків процесів прийняття і передачі заявок, визна�
чення ціни, виконання угоди, клірингу і розрахунків,
надання інформації і забезпечення контролю виконан�
ня. Комп'ютеризація біржової діяльності означає
ліквідацію кордонів між біржею і рештою оптових
ринків, що дозволяє всім бажаючим брати участь у
біржовій торгівлі через комп'ютерну систему, а най�
головніше — забезпечує шлях до створення єдиного
ринкового середовища.

Найбільш відомими у світі електронними майданчи�
ками, призначеними для торгівлі цінними паперами і
фундаментального аналізу фондового ринку, є інтерак�
тивні фінансово�інформаційні системи Bloomberg,
REUTERS, Financial Times, Tenfore. На вітчизняному
біржовому ринку відбуваються помітні зрушення щодо
освоєння новітніх інформаційних технологій, які кар�
динально змінюють підходи до ведення бізнесу, відкри�
ваючи нові можливості щодо його розвитку [6, c. 6].
Виникнення в нашій країні електронних технологій
свідчить про значне підвищення технічного рівня тор�
гівлі цінними паперами, що має позитивний вплив на
економіку в цілому.

Закон України "Про національну депозитарну сис�
тему та особливості електронного обігу цінних паперів
в Україні" [7] визначає електронну торговельно�інфор�
маційну мережу як сукупність програмно�технічних за�
собів, що використовуються фондовою біржею для за�
безпечення укладення угод щодо цінних паперів.

Положенням про функціонування фондових бірж
[8] встановлено, що електронна торгівельна система
повинна забезпечувати: підготовку інформації, необ�
хідної для виконання біржових контрактів (дого�
ворів); захист інформації (у тому числі на електрон�
них носіях), що стосується укладання біржових кон�
трактів (договорів), від втрати або несанкціоновано�
го доступу (захист має відповідати вимогам законо�
давства про електронний документообіг та забезпе�
чувати неможливість витоку, знищення та блокуван�
ня інформації, порушення цілісності та режиму дос�
тупу до інформації); обмін інформацією в електронній
торговельній системі фондової біржі шляхом створен�
ня, відправлення, передавання, одержання, зберіган�
ня, оброблення, використання та знищення доку�
ментів в електронному вигляді. Відповідно до діючо�
го законодавства України, біржі зобов'язані розкри�
вати на своїх сайтах дані стосовно: біржового курсу
цінного паперу; ціни відкриття; ціни закриття; обся�
гу укладених біржових контрактів; а також інформа�
цію про невиконані та/або анульовані біржові кон�
тракти, внесені зміни до них.

Інтернет�трейдинг (англ. Internet�trading) — це су�
часна технологія укладання угод з пінними папера�
ми, яка дозволяє компанії�брокеру автоматично об�
слуговувати необмежену кількість клієнтів шляхом
спрямування інформації про їхні заявки безпосеред�
ньо в торговельну систему біржі [9]. Технології он�
лайн — трейдингу є способом доступу до торгів на
фондовій біржі з використанням Інтернету, які доз�
воляють управляти грошовими коштами, купувати чи
продавати цінні папери за допомогою спеціалізова�
ного для таких цілей програмного забезпечення (ПЗ)
і отримання віддаленого доступу до біржових торгів.
Поширеним стало встановлення серверів учасників
торгів поряд із серверами біржі (колокейшн — англ.
collocation), що дозволяє уникнути затримок, викли�
каних проходженням сигналу по каналах зв'язку між
ними та шлюзом біржі. Перспективним напрямом є
введення можливості доступу до торгової системи не
лише через стаціонарні комп'ютери, а й з мобільних
пристроїв.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

9www.economy.in.ua

Інтернет�трейдинг має такі переваги для інвесто�
ра: прямий доступ до біржової інформації та інстру�
ментарій її аналізу; можливість самостійно виставля�
ти заявки та укладати угоди, моніторити власний пор�
тфель активів в онлайн режимі; прийнятна вартість
операцій з купівлі�продажу; висока ліквідність; про�
зорість угод і низькі спреди — різниця між кращими
цінами покупки й продажу у той самий момент часу на
будь�який актив (акції, ф'ючерси, опціони); швидке
відкриття рахунку при мінімальному стартовому капі�
талі. Доступ до торгів надається онлайн�брокером,
який забезпечує своїх клієнтів ПЗ для зв'язку з біржею
в процесі проведення торгів і здійснює технічну
підтримку даної діяльності.

Онлайн�брокеридж — це послуга, що надається
не біржею, а торговцем — професіональним учасни�
ком ринку цінних паперів. Прямий електронний дос�
туп до біржових торгів (direct market access — DMA)
є подібним до Інтернет�трейдингу за визначенням, але
інший з технологічної точки зору. Ця технологія
являє собою високошвидкісний електронний канал
("шлюз").

Інтернет�технології дозволяють брокерам надава�
ти принципово новий набір послуг: дані щодо котиру�
вання в режимі онлайн, новини та звіти компаній, спос�
тереження за станом інвестиційного портфеля клієнта
(склад, поточна вартість і дохідність активів), дослід�
ження ринку в цілому та його окремих сегментів, кре�
дитування клієнта грошовими та фондовими активами,
можливість працювати з похідними фінансовими інстру�
ментами тощо. Інформаційна взаємодія між брокером і
клієнтами здійснюється через мережу Інтернет, що сут�
тєво збільшує швидкість оформлення та виконання на�
казів клієнтів.

Застосування новітніх технологій і механізмів елек�
тронної торгівлі приводить до поступового зникнення
різниці між традиційною біржовою торгівлею та елект�
ронними позабіржовими торговельними системами.
Така тенденція проявляється у прагненні бірж викори�
стовувати систему електронної торгівлі, яка відмов�
ляється від голосових торгів (pit�based) і перетворюєть�
ся в систему так званих "торгових точок" (trading points),
що обслуговують клієнтів за допомогою віддалених ро�
бочих терміналів.

Лідерами у сфері використання електронних техно�
логій торгівлі цінними паперами є ПАТ "Позабіржова
фондова торговельна система" (ПФТС), ПАТ "Українсь�
ка біржа", ПАТ "Фондова Біржа "Перспектива". На їх
сайтах створено простий та зрозумілий інтерфейс для
непрофесійних приватних інвесторів, введено режим
"віртуальних торгів" (демо�торгів).

 Для отримання статусу онлайн�брокера на Біржі
ПФТС необхідно: стати учасником біржі, підключи�
тися до шлюзу PFTS Bridge, зареєструвати клієнтські
торгівельні рахунки на біржі ПФТС. Шлюз PFTS
Bridge — програмний інтерфейс для підключення
зовнішніх систем до торговельної системи PFTS NEXT
[10]. Його функції: підключення брокерських систем
(організації Інтернет�трейдингу): отримання у режимі
реального часу інформації із торгової системи та
здійснення активних транзакцій (виставлення/знят�
тя заявок); автоматизації бек�офісу компанії: отри�
мання у режимі реального часу інформації із торго�
вої системи (угоди, котирування, інструменти), у т.ч.
про власні котирування та угоди компанії; налагод�
ження автоматичного отримання у режимі реального
часу інформації із торгової системи PFTS NEXT. От�
римана за допомогою шлюзу PFTS Bridge торговель�
на інформація може використовуватися виключно для
власних потреб компанії�члена біржі, її розповсюд�
ження можливо виключно після укладання додатко�
вого Договору з ПФТС.

Онлайн�брокерами на біржі ПФТС є: ТОВ "Інвес�
тиційний Капітал Україна", ПрАТ "Інвестиційна фінан�

сова компанія "АРТ КАПІТАЛ". Використовуються сер�
тифіковані брокерські системи: QUIK МР "Брокер"
(компанія ARQA Technologies), SmartTrade (компанія IT
Invest), NetInvestor (компанія МФД�ІнфоЦентрПлюс),
Alor Trade (компанія Алор + ).

Біржовий термінал з прив'язкою торговельного
рахунку до ідентифікатора користувача "PFTS
Investor" надає можливість учаснику біржі ПФТС на�
давати своїм клієнтам в режимі on�line інформацію
про стан ринку і отримувати клієнтські заявки, вико�
ристовуючи Інтернет як засіб комунікації. Клієнт
учасника біржі за допомогою "PFTS Investor" має
можливість виставляти свої котирування, відстежу�
вати стан свого портфеля і своєї позиції по цінним
паперам та грошовим коштам. "PFTS Investor" має
переваги як для клієнта (справжній біржовий термі�
нал; забезпечує технічну підтримку поряд із терміна�
лами брокерів), так і для онлайн�брокерів (розванта�
ження від щоденної механічної роботи, моніторинг
дій клієнта).

Українська біржа запустила ринок заявок, Інтернет�
трейдинг, онлайн розрахунок індексу, механізм торгівлі
цінними паперами через центрального контрагента шля�
хом створення ТОВ "Український центральний контра�
гент" [11, c. 8]. Робоча станція/Термінал є клієнтською
частиною ПЗ, яке встановлюється і працює на персо�
нальному комп'ютері Клієнта та надає можливість, інте�
рактивного обміну інформацією про котирування й уго�
ди із цінними паперами.

На Українській біржі заявки можуть прийматися як
з робочих станцій, встановлених трейдерам професій�
них учасників ринку, так і через термінали систем Інтер�
нет�трейдингу, підключених до торгової системи з ви�
користанням шлюзу. Невід'ємною складовою є система
обліку позицій клієнтів торговця за допомогою даних
зберігача. Депозитарій, в свою чергу, зберігає в реєстрі
цінні папери, випущені в документальній формі, само�
стійно веде облік цінних паперів у бездокументарній
формі, зберігає грошові кошти в Національному банку
[12].

Освоївши програму RTS Plaza, біржа сертифікува�
ла чотири брокерські торгові системи, що дозволило
успішно здійснювати торгівлю цінними паперами на су�
часному рівні. Одночасно слід зауважити важливість для
вітчизняного фондового ринку підключення до торгівлі
системи GL NET всесвітньо відомої компанії SUN Gard,
технологічне рішення якої відкриває дорогу на вітчиз�
няний ринок зарубіжним інвесторам і дозволяє украї�
нським брокерам надавати глобальним інвесторам мож�
ливість торгувати акціями вітчизняних підприємств, а
також отримати доступ до торгівлі на всіх електронних
ринках світу.

Електронна торгова система (EТС) фондової біржі
"Перспектива" — це сукупність організаційних, техно�
логічних та технічних засобів, що використовуються
Біржею для забезпечення укладання Договорів з цінни�
ми паперами та іншими фінансовими інструментами.
Обмін інформацією в ЕТС Біржі здійснюється шляхом
електронного документообігу. Для участі в Біржових
торгах або перегляду інформації про торги на Біржі
необхідно отримати доступ до ЕТС Біржі у торговому
або переглядовому режимах відповідно. Авторські май�
нові права на комп'ютерну програму "Система електрон�
них торгів" належать ТОВ "БІТ ПРОДАКШН".

Фондова біржа "Перспектива" має такі терміна�
ли: BIT еTrade — торговий термінал брокера фондо�
вого ринку, BIT еTrade Future — торговий термінал
брокера строкового ринку, BIT еTrade IPO — тор�
говий термінал емітента/ андерайтера при первин�
ному розміщені, аукціоні, BIT еTrade Mail — систе�
ма електронної пошти [13]. За допомогою ЕТС Біржі
та Торгового терміналу ВІT eTrade. Учасник Біржо�
вих торгів отримує авторизований доступ до Ринків,
реалізованих на Біржі. Взаємодія між Учасником
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Біржових торгів та Біржею щодо подання Заявок,
укладання Договорів та отримання інформації про
хід Біржових торгів забезпечується за допомогою
Торгового терміналу BIT eTrade. Електронні техно�
логії біржових торгів мають такі переваги [14, c. 76]:
підвищення ліквідності ринку, можливість цілодобо�
вого доступу до ринку капіталів, здійснення торго�
вельних операцій на різних ринках шляхом стиран�
ня часових і просторових меж; зниження собівар�
тості здійснення торговельних операцій; збільшен�
ня кількості учасників торгів за рахунок оператив�
ного оприлюднення інформації про попит і пропо�
зицію на ринку цінних паперів.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Основний науковий результат статті полягає у

визначенні технологій електронної торгівлі цінни�
ми паперами на біржовому та позабіржовому рин�
ках України, які нівелюють відмінності між ними.
Використання Інтернет�трейдингу та онлайн�бро�
кериджу має великий позитивний вплив на розви�
ток фінансового ринку через впровадження відда�
леного доступу до торгів цінними паперами, що роз�
ширює коло суб'єктів та інструментів операцій, сти�
мулює інвестиційний попит, сприяє формуванню
фінансової грамотності населення, яке отримує
альтернативу розміщення коштів поза межами бан�
ківських установ.

Перспективами подальших досліджень є оцінка кон�
курентоспроможності на фондовому ринку України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інноваційна діяльність суб'єктів господарювання є

одним із найбільш вагомих чинників позитивної дина�
міки розвитку економіки, що визначає її перебіг на три�
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Інноваційна активність підприємств є вагомим чинником розвитку економіки в цілому, особливо якщо
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Статтю присвячено селекції інструментів інноваційної політики промислових підприємств з ураху>

ванням можливості конфліктності чи мультиплікації їх дії. Об'єктом дослідження є механізм реалізації

інноваційної політики промислових підприємств, виходячи із специфіки її реалізації на макро> та мікро>

рівнях.

У статті представлено декомпозицію інструментів інноваційної політики промислових підприємств з

урахуванням їх конфліктності та мультиплікації дії. Сформовано групи неконфліктуючих інструментів

на макро> та мікрорівнях у відповідності до політик "технологічного поштовху" та "наздоганяючого роз>

витку".

Innovative activity of enterprises is the important able factor of development of economy on the whole,

especially if an economy is in the crisis state. However here enterprises and state have the limited resources for

providing of effectiveness of all application of all possible instruments of innovative politics. Subject to the
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валий період часу. Важливість забезпечення іннова�
ційної спрямованості розвитку економіки підкреслюєть�
ся у численних наукових дослідженнях, рекомендаціях
світових фінансових установ, розуміється представни�
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ками бізнесу, істеблішменту тощо. Однак забезпечен�
ня інноваційної спрямованості розвитку економіки в
цілому та розвитку окремих суб'єктів господарюван�
ня зокрема в умовах тривалої фінансово�економічної
кризи та військового конфлікту є надзвичайно склад�
ним завданням, вирішення якого можливе тільки за
умови цілеспрямованої системи заходів, що реалізу�
ються взаємоузгоджено та у контексті єдиного дерева
цілей.

Інноваційна активність підприємств України є вкрай
низькою. Так, за даними [5, с. 77] тільки 13,8 % загаль�
ної кількості промислових підприємств України прояв�
ляли певну інноваційну активність, причому джерела�
ми її фінансування були переважно власні кошти
підприємств. Найбільш високий рівень інноваційної ак�
тивності проявляли підприємства із виробництва хар�
чових продуктів, виробництва машин та устаткування,
електричного, електронного та оптичного, транспорт�
ного устаткування. Підприємства металургійного ви�
робництва, виробництва коксу мали середню іннова�
ційну активність. Найнижча інноваційна активність спо�
стерігалась для підприємств з добування корисних ко�
палин, текстильного виробництва, виробництва шкіри
та виробів зі шкіри, обробки деревини та виробництво
виробів з неї, целюлозно�паперової промисловості,
хімічного виробництва, виробництва гумових та пласт�
масових виробів.

Нерівномірною є інноваційна активність промисло�
вих підприємств за регіонами України [3, с. 91], причо�
му промисловий потенціал регіону не є суттєвим аргу�
ментом у формуванні їх інноваційної активності. Так,
найвища інноваційна активність підприємств спостері�
галась у Івано�Франківській області, а одна із найниж�
чих — у Полтавській, хоча за промисловим потенціа�
лом регіони є порівнянними між собою.

Зважаючи на вищезазначене, актуальним є обгрун�
тування селекції інструментів реалізації інноваційної
політики, що повинна здійснюватись у напрямі підви�
щення ефективності їх застосування.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням обгрунтування інноваційної політики при�
свячено значну кількість наукових праць. Серед заруб�
іжних науковців відомими є доробки Т. Брайана, Б. Сан�
та, Б. Твісса, К. Фрімена, Й. Шумпетера, в яких розгля�
нуто роль інновацій у забезпеченні висхідних тенденцій
економічного розвитку, сформовано концепти іннова�
ційної діяльності підприємств. У вітчизняній літературі
можна відзначити праці Ю. Бажала, В. Гейця, Т.В. Гринь�
ко, С. Гуткевич, В. Денисюка, С. Козаченка, А. Куз�
нєцова, А. Наливайко, Ю. Макогона, О. Михайліцької,
А. Мокія, Л.Г. Олейнікова, Н.В. Поліщук, Г.І. П'ятниць�
кої, О. Саліхової, О. Савчука, І.А. Сільченка, В. Соловй�
ова, Д. Череваньова, Ю. Яковця та багатьох інших. Об�
грунтуванню інноваційної політики промислових
підприємств присвячено праці О.М. Алімова, В.П. Алек�
сандрова, М.П. Войнаренка, О.Г. Дегтяренка, А.О. Ка�
сича, І.А. Сільченка, Н.М. Польової, Д.М. Череваньова
та ін.). У значній кількості з вищезазначених праць на�
водиться сукупність інструментів, які рекомендова�
но використовувати для забезпечення інноваційної
активності підприємств. При всій спільності рекомен�
дацій, у них зустрічаються суперечності, відзначаєть�
ся також невідповідність системи інструментів існу�
ючим умовам агресивного економічного середовища,
недостатності фінансових ресурсів. Отож, існує не�
обхідність провести систематизацію та селекцію
інструментів інноваційної політики промислових
підприємств.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є обгрунтування необхідності се�

лекції інструментів інноваційної політики промисло�

вих підприємств з урахуванням можливості конфлі�
ктності чи мультиплікації їх дії. Об'єктом досліджен�
ня є механізм реалізації інноваційної політики про�
мислових підприємств, виходячи із специфіки її ре�
алізації на макро� та мікрорівнях, співвідношення
його базових параметрів для портфелів різних типів.
При виконанні дослідження використано методи аб�
страгування, аналізу, синтезу, декомпозиції, де�
дукції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Існує широкий спектр інструментів механізму реа�
лізації інноваційної політики. Перш за все на макрорівні
ці інструменти визначаються спрямованістю на [5, с. 74;
с. 80; 7, с. 1522; 2, с. 11; 2, с. 50—51; 1, с. 78]:

— розвиток інфраструктури реалізації інновацій
(створення науково�дослідних центрів, інноваційних
фондів, науково�технічних інкубаторів, технопарків,
технополісів тощо із змішаним державно�приватним
фінансуванням );

— надання інноваціям статусу пріоритетності на
державному рівні;

— забезпечення державного споживання іннова�
ційного продукту;

— посилення державного фінансування інновацій�
ної діяльності, в тому числі — збільшення частки зміша�
ного державно�приватного фінансування прикладних
досліджень;

— формування національних інноваційних стра�
тегій;

— державне субсидування інноваційної активності;
— створення нерозривного інноваційного циклу, в

тому числі залучення до різних стадій інноваційного
циклу малих та середніх підприємств, зважаючи на їх
порівняно більш високий інноваційний потенціал;

— стимулювання активності фізичних осіб�учас�
ників інноваційного процесу;

— розробка регіональних програм підтримки інно�
вацій;

— фінансова підтримка державою залучення пози�
кових коштів для фінансування інноваційної діяльності.

На мікрорівні до переліку інструментів механізму
реалізації інноваційної політики можуть бути зарахо�
вані [7, с. 1523—1524; 2, с. 50—51]:

— програмування інноваційної діяльності за змістом
інноваційних проектів, оптимізація інноваційного цик�
лу за тривалістю та стадіями;

— прогнозування фінансових наслідків реалізації
інноваційних програм, оптимізація джерел фінансуван�
ня;

— диверсифікація джерел фінансування, їх органі�
заційна декомпозиція, застосування інструментів хе�
джування інноваційних ризиків;

— експертний аналіз рівня інноваційності впрова�
джуваних процесів, продукції;

— провадження власних науково�дослідних розро�
бок, розробка інноваційної продукції;

— регламентування та звуження спрямованості
інноваційної діяльності;

— адаптація інноваційних технологій та продукції
до існуючих умов виробництва;

— власне фінансування прикладних науково�дослі�
дних робіт;

— удосконалення інформаційного забезпечення
інноваційної діяльності.

У цілому інструменти стимулювання інноваційної
активності підприємств, що широко застосовуються у
різних країнах та запропоновані Україні [2], можна по�
ділити на три групи за базисним процесом, що є носієм
інструменту: інституційні (такі, що реалізуються на ос�
нові процесів трансформації старих суспільних інсти�
тутів); організаційно�економічні (такі, що реалізують�
ся на основі існуючого організаційно�економічного ме�
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ханізму суспільства) та фінансові (такі, що реалізують�
ся на основі існуючої системи розподільних та перероз�
подільних відносин у країні) (рис. 1).

Оскільки всі ці інструменти застосовуються у ме�
жах єдиного господарського механізму, то вони при�
родним чином взаємодіють і одне з одним, посилюючи
чи послаблюючи взаємну дію. Наприклад, у межах гру�
пи інституційних інструментів виокремлення пріори�
тетних напрямів інноваційної діяльності похідним чи�
ном конфліктує з послабленням інституційних пере�
пон веденню бізнесу, оскільки, надаючи неринкові пе�
реваги окремим видам бізнесу, суперечить правилам
вільного ринку. В умовах дефіцитності фінансових ре�
сурсів на фоні глибокої фінансово�економічної кризи
держава має обмежену фінансову спроможність щодо
вибору об'єктів інноваційної діяльності — змішане дер�
жавно�приватне фінансування прикладних розробок
alter фінансування фундаментальних науково�дослід�
них робіт. Вочевидь вибір щодо застосування тих чи
інших інструментів в умовах обмеженого їх вибору по�
винен бути суто індивідуальним, залежати від струк�
тури реального сектору, рівня технологічного укладу,
стадії економічного циклу, глибини інноваційної пау�
зи. Якщо зважати на статистику інновацій в Україні,
то можна констатувати деградацію інноваційних про�
цесів, їх припинення аж до настання повної інновацій�
ної паузи. Логічним видається ініціація нового іннова�
ційного циклу через застосування інструменту дер�
жавного фінансування фундаментальних розробок.
Значущість державного фінансування фундаменталь�
них досліджень підкреслюється також у праці [6, с. 81].

Однак Україна перебуває на етапі четвертого техно�
логічного укладу, а основні групи інновацій у світі нині
виникають у межах п'ятого технологічного укладу.
Отож, країна не має матеріально�технічного базису,
що буде породжувати інновації відповідного світово�
го рівня.

Мультиплікація дії інструментів державної іннова�
ційної політики виникає у разі їх взаємного узгодже�
ного застосування. Як мультиплікація, так і конфлікт�
ність окремих інструментів носить умовний характер.
Однак існування явища ординарних взаємодій між
інструментами передбачає вибірковість їх застосуван�
ня та чітко визначену спрямованість.

За результатами первинного аналізу конфліктності/
мультиплікативності інструментів державної іннова�
ційної політики можна виокремити дві їх групи, що кон�
фліктують між собою, але не мають конфліктності все�
редині груп:

— формування національної інноваційної стратегії,
регламентування та забезпечення пріоритетності інно�
вацій, забезпечення захисту венчурного підприємницт�
ва (серед інституційних інструментів), розвиток інфра�
структури реалізації інновацій, формування національ�
них інноваційних програм (серед організаційно�еконо�
мічних інструментів), державне фінансування іннова�
ційної діяльності у створенні фундаментальних інно�
вацій, фінансова підтримка державою залучення пози�
кових коштів, фінансова підтримка державою залучен�
ня позикових коштів (серед фінансових інструментів);

— зменшення інституційних перепон розвитку
бізнесу, розвиток малих форм підприємництва, залучен�

Рис. 1. Інструменти реалізації інноваційної політики на макрорівні
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ня до інноваційного циклу малих та середніх під�
приємств, стимулювання активності фізичних осіб як
учасників інноваційного процесу (серед інституційних
інструментів), державний патерналізм у споживанні
інноваційного продукту та його експорті, змішане дер�
жавно�приватне фінансування розвитку інфраструкту�
ри та прикладних інноваційних розробок (серед фінан�
сових інструментів), розробка регіональних інновацій�
них програм підтримки підприємництва та інноваційної
активності (серед організаційно�економічних інстру�
ментів).

Така декомпозиція інструментів державної іннова�
ційної політики значно підвищить ефективність їх зас�
тосування. Однак вона також і означає досить вузьку
спрямованість політики. Зокрема використання першої
групи інструментів доцільне в умовах достатності вже
досить розвинутої технологічної бази і властиве політиці
"технологічного поштовху". Використання другої гру�
пи інструментів, менш ефективних з точки зору поси�
лення інноваційної активності промислових підпри�
ємств, властиве політиці "наздоганяючого розвитку",
проте є більш бережливим для економіки, що є фінан�
сово неспроможною.

Конфліктність та мультиплікативність властива і
інноваційній політиці окремих суб'єктів господарю�
вання, хоча у набагато меншому обсязі (рисунок 2).
Носіями інструментів інноваційної політики є техні�
ко�економічні, організаційно�економічні та фінансові
процеси на підприємстві. Для інструментів іннова�

ційної політики, що діють на основі техніко�економі�
чних процесів, властивим є безпосередній вплив на
процеси виробництва, технології, продукцію, що обу�
мовлює найбільш сильний ефект від застосування
інновацій. В межах цієї групи інструментів практич�
но не зустрічається конфліктність у застосуванні, але
досить часто існують певні обмеження щодо сили їх
дії. Взаємна мультиплікація інструментів звуження
спрямованості інноваційної діяльності та проваджен�
ня власних науково�дослідних розробок обумовлена
обмеженістю ресурсів промислових підприємств чи
обмеженням з боку технологій. Інноваційний процес
набагато легше і в більш повному обсязі реалізується
у вузькому обсязі технологічних процесів, ніж для
виробництва в цілому. Теж саме стосується і групи
організаційно�економічних інструментів реалізації
інноваційної політики промислових підприємств. Од�
нак при перетині цих двох груп інструментів виникає
їх декомпозиція, обумовлена міжгруповою конфлікт�
ністю.

Інструменти реалізації інноваційної політики про�
мислових підприємств також можна поділити на дві гру�
пи, виходячи із принципу подолання конфліктності у їх
застосуванні:

— регламентування та звуження спрямованості
інноваційної діяльності, провадження власних нау�
ково�дослідних розробок, розробка інноваційної
продукції, удосконалення інформаційного забезпе�
чення інноваційної діяльності (серед техніко�еконо�

Рис. 2. Інструменти реалізації інноваційної політики промислових підприємств
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мічних інструментів), оптимізація інноваційного цик�
лу за тривалістю та стадіями, застосування сучасно�
го інструментарію в оцінці ефективності інновацій�
ної діяльності (серед організаційно�економічних
інструментів), власне фінансування прикладних на�
уково�дослідних робіт, прогнозування фінансових
наслідків реалізації інновацій (серед фінансових
інструментів);

— адаптація інноваційних технологій та продукції
до існуючих умов виробництва, удосконалення інфор�
маційного забезпечення інноваційної діяльності, комп�
лексне програмування інноваційно�інвестиційної діяль�
ності (серед техніко�економічних інструментів), засто�
сування сучасного інструментарію в оцінці ефективності
інноваційної діяльності, організаційна декомпозиція
джерел фінансування інноваційної діяльності (серед
організаційно�економічних інструментів), трансфер
фінансових ризиків інноваційної діяльності венчурним
підприємствам, диверсифікація джерел фінансування
інноваційної діяльності, прогнозування фінансових
наслідків реалізації інновацій (серед фінансових інстру�
ментів).

Окремі інструменти у зв'язку із повною відсутністю
конфліктності, властиві як першій, так і другій групі.
Неважко помітити, що для першої групи інструментів
реалізації інноваційної політики властивим є досягнен�
ня вузької спрямованості інноваційної політики за ра�
хунок цільового фінансування окремих обмежених про�
грам розвитку технологій чи виробництва продукції, для
другої — переважна спрямованість на комплексність
розвитку із залученням широкого спектру джерел
фінансування. Природно, що перша група інструментів
власної інноваційної політики підприємств мульти�
плікує свою дію в умовах політики "технологічного по�
штовху", а друга — в умовах політики "наздоганяючого
розвитку".

Декомпозиція інструментарію інноваційної пол�
ітики підприємств також відповідає зарубіжній прак�
тиці розщеплення стратегій інноваційного розвитку.
Як відомо, таких стратегій виокремлюють три типи:
стратегія перенесення інноваційних напрацювань на
власний економічний базис, стратегія запозичення
інноваційних виробництв та продукції, стратегія на�
рощування власного науково�технічного потенціалу
[4, с. 26]. На рівні національної економіки найбільш
широко вживають такі інструменти стимулювання
інноваційної активності підприємств: розщеплення
джерел фінансування — фундаментальні розробки
фінансуються за рахунок бюджету, прикладні — за
рахунок приватного сектору (США, Японія); встанов�
лення пріоритетних напрямів науково�дослідних при�
кладних розробок (США); стимулювання експортної
експансії (США), стимулювання інноваційного роз�
витку малих та середніх підприємств (Німеччина); не�
пряме фінансування впровадження інновацій (ЄС),
стимулювання прискореного зростання промисло�
вості (Південна Корея), активна координація держа�
вою науково�дослідницьких робіт (Японія) [5, с. 75;
7, с. 1518] тощо. При цьому мета інноваційної полі�
тики може формулюватись, а може і не бути чітко
визначеною. Таким чином, у світовій практиці
імпліцитно відбувається селекція інструментів інно�
ваційної політики, хоча експліцитно демонструється
її комплексний характер.

ВИСНОВКИ
Ефективна реалізація інноваційної політики про�

мислових підприємств передбачає їх селекцію відпові�
дно до спрямованості інноваційної стратегії. Деком�
позиція основних інструментів інноваційної політики
з урахуванням їх конфліктності чи мультиплікатив�
ності в умовах діючого господарського механізму ви�
явила дві групи таких інструментів як на макро�, так і
на мікрорівні. Одна з груп акумулює у собі інструмен�

ти, пов'язані із забезпеченням вузької спрямованості
інноваційної політики та відповідає стратегії "техно�
логічного поштовху", інша — із створенням найбільш
загальних засад ринкового конкурентного середови�
ща і створення у межах такого середовища сприяння
інноваційному розвитку та відповідає політиці "наздо�
ганяючого розвитку". Подібна декомпозиція інстру�
ментів інноваційної політики виникає і на мікрорівні.
В Україні, зважаючи на складні соціально�політичні та
економічні умови, строга селекція інструментів інно�
ваційної політики є чи не єдиним способом забезпечи�
ти її дієвість.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування системи управління діяльністю суб'єктів

публічної сфери розпочалось в Україні на початку 1990�х
років, однак і сьогодні значна кількість питань залишають�
ся не вирішеними та потребують наукового обгрунтування
щодо впровадження ефективних методів управління.

Значна кількість суб'єктів публічної сфери декларують
намагання відповідати запитам сучасного етапу розвитку
країни та здійснюють реформування внутрішніх підсистем
управління. Однак такі проблеми, як спротив змінам, збе�
реження корупції, здійснення непродуктивних витрат, знач�
ною мірою порушують поступальний розвиток суб'єктів
публічної сфери.

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вирішення перерахованих вище та інших потреб лежить

у площині реформування системи управління діяльністю
суб'єктів публічної сфери, які повинні бути не тягарем рин�
кових реформ у країні, а ініціаторами та носіями всіх ево�
люційних перетворень, оскільки саме їх діяльність забезпе�
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чує, по факту, створення загальних умов для розвитку бізне�
су та підприємницької ініціативи. Саме тому питання фор�
мування нової концепції менеджменту для суб'єктів публі�
чної сфери має важливе значення в контексті реформуван�
ня України на сучасному етапі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичну основу розвитку стратегічного менеджмен�

ту суб'єктів публічної сфери формують праці, перш за все,
зарубіжних авторів: Бойна Г. [5], Грюнінга Г. [6], Худа С.
[7], Куймана Дж. [8], Озборна С. [9], Стейса А. [10]. Так, у
статті Грюнінга Г. [6] описано умови формування та харак�
теристики нового державного управління через призму
етапів розвитку поведінково�адміністративних наук.

Наукові дослідження українських вчених активізува�
лись лише в останні роки, оскільки сектор державного та
муніципального управління залишався менш реформованим
та зберігав застарілі підходи й принципи управління. Серед
найбільш значимих праць слід вказати роботи Г. Бубніса та
В. Смальскіса, Е.А. Афоніна, Я.В. Бережного та інших [1; 3; 4].
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — обгрунтувати етапи впро�

вадження принципів стратегічного менедж�
менту в сферу управління діяльністю
суб'єктів публічної сфери в Україні.

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Розвиток ринкових відносин у націо�
нальній економіці не може не впливати на
базисні принципи управління діяльністю
органів державного управління. Змінюють�
ся функції суб'єктів публічної сфери, роз�
вивається зовнішнє середовище їх діяль�
ності, більш принциповими стають вимоги
суспільства до прозорості та результатів.
Всі ці ускладнення вимагають впроваджен�
ня сучасних ефективних методів управлін�
ня діяльністю даних інститутів. Орієнтиром
таких змін можуть стати рекомендації,
сформульовані в зарубіжній літературі [5—
10]. Становлення концепції нового держав�
ного управління визначає необхідність зас�
тосування сучасних методів управління, в
контексті забезпечення відповідності
функцій суб'єктів публічної сфери запитам
часу.

Серед основних чинників розвитку
нової концепції менеджменту державного
сектора Худ С. [7] називає: спроби перене�
сення відповідальності за економічне зрос�
тання країни з рівня державної влади та
місцеві рівні; активізацію процесів привати�
зації об'єктів державної власності; розвиток
автоматизації та інформатизації; розвиток
міжнародного співробітництва.

Всі вказані чинники є актуальними і для
державного сектора України, однак вони
накладаються на ряд суттєвих перешкод та
труднощів.

1. Не вирішеними залишаються завдан�
ня попередніх етапів розвитку суб'єктів пуб�
лічної сфери (забезпечення максимально�
можливої ефективності витрат, які контро�
люються суб'єктами публічної сфери; опти�
мізація штату працівників; моніторинг ре�
зультативності діяльності; подолання корупції тощо). Пе�
рехід до системи стратегічного менеджменту в практиці за�
рубіжних установ відбувався в умовах вирішених вказаних
проблем української економіки, а тому не мав такого спро�
тиву та був досить результативним. В Україні тільки про�
блема подолання корупції вимагає застосування системних
заходів та

2. Перед суб'єктами публічної сфери в Україні поста�
ють нові досить складні завдання, пов'язані з розвитком
процесів децентралізації, із активізацією приватно�держав�
ного партнерства. Процеси децентралізації висувають нові
вимоги до діяльності суб'єктів публічної сфери, які стосу�
ються самостійності, відповідальності, ефективності тощо.
В умовах децентралізації, коли відбудеться передача повно�
важень і ресурсів у регіони, значимість ефективного управ�
ління діяльністю суб'єктів публічної сфери зростає. Ці зав�
дання є принципово новими для багатьох працівників
суб'єктів публічної сфери, особливо в частині практичної
імплементації. Вони не достатньо досліджені і в теоретич�
ному плані та базуються на невеликій кількості робіт украї�
нських авторів [3]. У зв'язку з децентралізацією влади су�
б'єкти публічної сфери перетворюються на активних учас�
ників процесів управління і не лише на своєму рівні, а в ме�
жах загальної системи державного управління. Відповідно
акцент повинен зміщуватись, в тому числі на лідерство та
ініціативність персоналу в організаціях державної служби.
Децентралізація, врешті�решт, забезпечить конкуренцію
органів місцевої влади за реєстрацію бізнесу в тому чи іншо�
му регіоні, що визначає необхідність підвищення кваліфі�
кації та застосування стратегічного бачення серед праців�
ників та керівників суб'єктів публічної сфери. Те саме сто�
сується проектів приватно�державного партнерства, яке в
Україні так і не набуло достатнього поширення, а отже, по�
тенціал його залишається досить значним.

3. Фрагментарними та переважно декларативними за�
лишаються реформи, які здійснюються на загально�держав�

ному рівні в Україні. Відсутність стратегічного бачення роз�
витку держави, в цілому, зумовлює обмеженість змісту ре�
форм, які здійснюються окремими суб'єктами публічної
сфери.

І все ж альтернати впровадженню інструментарію су�
часного менеджменту на всіх рівнях державного управ�
ління в контексті докорінного реформування їх діяльності
не має. Серед ключових чинників зміни ролі суб'єктів публіч�
ної сфери у розвитку країни слід вказати:

— розвиток бізнес�середовища, яке, з одного боку,
значною мірою залежить від спрямованості діяльності
органів публічної сфери та, в цілому, є індикатором ефек�
тивності державної політики в країні, а з іншого боку, воно
повинне висувати конкретні вимоги щодо необхідних умов
для активізації розвитку;

— реалізація інтеграційних орієнтирів України, що виз�
начає необхідність уніфікації нормативно�правової бази для
розвитку бізнесу до вимог Європейського Союзу, забезпе�
чення прозорості діяльності органів публічної сфери та за�
безпечення виконання ними всіх тих функцій, які є закріп�
леними за ними;

— забезпечення реалізації Програми реформ, яка пе�
редбачає, в тому числі реформування сектору державного
управління на всіх рівнях, що повинне забезпечити виконан�
ня ними їх функцій, досягнення результативності та про�
зорість діяльності.

Слід виходити з того, що менеджмент в органах публ�
ічної сфери певною мірою відстає як на рівні теорії, так і в
практичній площині. Саме тому при визначенні напрямів
розвитку суб'єктів публічної сфери, не залежно на те чи
це органи державної влади, чи це органи місцевого само�
врядування, слід використовувати найбільш ефективні ме�
тоди та підходи приватного сектора після відповідної адап�
тації.

Серед найбільш визнаних та дієвих методів, які викори�
стовуються в бізнес�середовищі, є методи стратегічного
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менеджменту. Однак їх впровадження в практику суб'єктів
публічної сфери потребує науково�методичного обгрунту�
вання та окреслення особливостей.

Основні аргументи на користь впровадження сучасних
підходів полягають у наступному:

— існує реальна потреба зміни управлінської культури
в державному секторі;

— необхідно забезпечити оптимізацію трудових ре�
сурсів та удосконалення організаційної структури органів
державного сектора;

— впровадження конкурентних умов при формуванні
кадрового складу, що дозволить підвищити рівень якості
функціонування державних інститутів;

— орієнтація на впровадження інноваційних підходів до
управління дозволить перетворити менеджмент державних
структур у драйвер реформування системи та забезпечити
результативність.

Впровадження методів стратегічного менеджменту в
управлінську практику суб'єктів публічної сфери (СПС)
буде мати свою специфіку, однак етапність процесу буде
залишатись такою, як було представлено в роботі [2] (рис.
1).

Зупинимось на ключових етапах стратегічного управл�
іння діяльністю суб'єктів публічної сфери:

1 етап. Планування процесу розробки стратегії
діяльності суб'єктів публічної сфери передбачає: визна�
чення функцій СПС у поточний та перспективний момент
часу, окреслення їх завдань у контексті загальної дер�
жавної політики, розробка організаційно�методичних
заходів для прийняття стратегічних управлінських
рішень.

2 етап. Стратегічний аналіз сфери діяльності суб'єктів
публічної сфери повинен забезпечувати комплексне дослі�
дження (функціонального чи регіонального) сектору діяль�
ності суб'єкта публічної сфери в контексті визначення про�
гнозних тенденцій задля постановки стратегічних завдань
діяльності. Окреслення перспектив розвитку держави, га�
лузі, регіону дозволить ідентифікувати цільові вимоги зов�
нішнього середовища до діяльності суб'єкта публічної сфе�
ри.

3 етап. Процес розробки набору базових стратегій по�
винен бути спрямований на розвиток сегмента економіки,
за який несе відповідальність цей суб'єкт публічної сфери,
та на адекватні вимогам зміни самого інституту. Складність
та особливість стратегічного управління діяльністю і поля�
гає в тому, що слід забезпечити узгоджену розробку стра�
тегії удосконалення всіх внутрішніх підсистем самої СПС
та сформулювати стратегію розвитку сфери діяльності ус�
танови, розвиток якої і буде основним критерієм результа�
тивності СПС.

4 етап. Узгодження змісту окремих стратегій та їх ко�
регування відповідно до особливостей діяльності СПС.
Стратегії, розроблені СПС щодо розвитку самої установи
та сектора, який знаходиться в сфері його управління, по�
винні узгоджуватись із загальною стратегією розвитку краї�
ни, регіону, які і виступають орієнтиром чи обмеженням для
діяльності установи. Стратегічний підхід у системі держав�
ного управління — це повинні бути не лише конкретні по�
казники, а й набір комплексних умов та механізмів коорди�
нації всіх гілок влади в контексті реалізації загально�дер�
жавної стратегії розвитку держави.

5. Імплементація стратегій СПС передбачає розробки
комплексної програми, підготовку відповідних документів
та обгрунтування заходів, реалізація яких дозволить реалі�
зувати сформовані стратегії.

6. Контроль за реалізацією стратегій визначає не�
обхідність розробки організаційно�управлінських ме�
ханізмів періодичного моніторингу результативності діяль�
ності СПС та реалізації зовнішньо�орієнтованої стратегії.
Однак контроль повинен бути не лише внутрішнім, а й
зовнішнім. Вся діяльність СПС повинна вибудовуватись на
основі перетину інтересів держави та суспільства, а тому
необхідно сформувати механізм суспільного контролю за
діяльністю всіх СПС та, що саме головне, за ефективністю
використання ресурсів.

Для забезпечення результативного впровадження ме�
тодів стратегічного менеджменту в управлінську практику
діяльності суб'єктів публічної сфери необхідно:

по�перше, в повній мірі використовувати досвід впро�
вадження стратегічного менеджменту в приватному секторі
та використовувати ті інструменти, які виявились найбільш
результативними;

по�друге, орієнтуватись на забезпечення лідерства се�
ред працівників суб'єктів публічної сфери, які здатні ініцію�
вати та забезпечити втілення прогресивних змін.

ВИСНОВОК
Стратегічний менеджмент як базисний підхід до уп�

равління, в тому числі в сфері багаторівневого державного
керування, слід розглядати як реальний спосіб залучення
ринку і громадянського суспільства до управління країною
в контексті послаблення ролі політичних чинників та пере�
ходу до пріоритетів економічної доцільності.

Впровадження запропонованого алгоритму стратегіч�
ного менеджменту, адаптованого до умов суб'єктів публіч�
ної сфери, дозволить забезпечити підвищення ефективності
управління та функціонування в цілому, системи держав�
ного управління на всіх рівнях.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реалізації євро інтеграційних прагнень в усіх сфе�

рах суспільного розвитку по�новому актуалізує питан�
ня державної регіональної політики та підвищує вимо�
ги щодо її ефективності. Незавершеність правового та
організаційного оформлення системи державного управ�
ління та місцевого самоврядування на всіх рівнях тери�
торіальної організації влади не сприяє забезпеченню
належних темпів демократизації та розвитку грома�
дянського суспільства у державі.

Актуалізація питань державної регіональної політи�
ки в Україні стала закономірною відповіддю на значні
соціально�економічні трансформації, що відбулися в
регіонах за останні роки, на цілу низку суттєвих про�
тиріч у взаємовідносинах як центральних та регіональ�
них органів виконавчої влади та органів місцевого са�
моврядування на всіх рівнях управління щодо розв'я�
зання проблем регіонального та місцевого розвитку.

Відомий український вчений М.І. Долішній вважав,
що у разі визначення терміна "регіональна політика" не�
обхідно тлумачити це поняття в широкому та вузькому
розуміннях. У першому випадку це означає політику, що
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здійснюється державою та регіонами, у межах їх повно�
важень. У другому випадку мають на увазі державну ре�
гіональну політику, тобто приділяють увагу саме діям
держави.

М.І. Долішній вважає, що "у широкому розумінні ре�
гіональна політика — це система цілей і дій, спрямова�
них на реалізацію інтересів держави стосовно регіонів
та внутрішніх інтересів держави стосовно регіонів та
внутрішніх інтересів самих регіонів за допомогою ме�
тодів, що враховують історичну, етнічну, соціальну, еко�
номічну та екологічну специфіку територій" [1].

У сьогоднішніх умовах регіональна політика стає
основним інструментом регулювання соціально�еконо�
мічного розвитку, особливо в тих сферах, де дія ринко�
вих важелів обмежена (соціальна, екологічна, науково�
технічна). Тільки через механізми регіональної політи�
ки як важливого елементу загальнонаціональної стра�
тегії можна активізувати внутрішні потенціали регіонів
для соціально�економічного зростання територій і дер�
жави в цілому. Саме регіональна політика може стати
універсальним засобом ефективного використання
внутрішніх регіональних резервів.
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Питання регіональної політики в Україні регулю�
ються низкою нормативно�правових актів, найважли�
вішими серед яких є закони України "Про стимулювання
розвитку регіонів", "Про місцеві державні адмініст�
рації", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про
Генеральну схему планування території України", "Про
державні цільові програми", "Про транскордонне
співробітництво", "Про державне прогнозування та роз�
роблення програм економічного та соціального розвит�
ку України" тощо. Певні сподівання на упорядкування
та удосконалення законодавчої бази у цій сфері були
пов'язані із Законом України "Про засади державної
регіональної політики" [2], яким визначено, що держав�
на регіональна політика — система цілей, заходів, за�
собів та узгоджених дій центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб для забезпечення високого рівня
якості життя людей на всій території України з ураху�
ванням природних, історичних, екологічних, економіч�
них, географічних, демографічних та інших особливос�
тей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремі аспекти регіональної політики України та її
проблеми розглядаються в працях Варналия З.С., Да�
нилишина М.І., Дворецького А.О., Дихи М.В., Доліш�
нього М.І., Касич А.А., Максюти А.А., Пили В.І., Стой�
ко О. Стиченка Д.М., Федоряка Р.М., Федулової Л.І., Чу�
маченка М.Г. та інших дослідників.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є визначення основні напрями удос�

коналення діяльності та розвитку регіонів та на цій базі
забезпечення високих темпів економічного та соціаль�
ного розвитку держави.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Серед сукупності цілей економіки найбільш універ�
сальними є:

— економічне зростання;
— повна занятість;
— економічна ефективність;
— стабільний рівень цін;
— економічна свобода;
— справедливий розподіл доходів;
— економічна забезпеченість;
— формування середнього класу;
— економічна, енергетична та екологічна безпека.
Будь�який регіон, будучи складною соціально�еко�

номічною системою має багатоцільову спрямованість
розвитку, який залежить від конкретних умов: еколо�
гічної та демографічної ситуації, рівня зайнятості тощо.
Ці умови залежать від природно�ресурсного потенціа�
лу, економіко�географічного положення, розвиненості
інфраструктури та ін. [3]. Тому кожний регіон потре�
бує окремого глибокого аналізу та на його основі прий�
няття відповідних заходів.

Більш прискіпливо оцінимо положення Закону
України "Про засади державної регіональної політики".
Потрібно погодитись з О. Сойко, що здобутком такого
закону стало би чітке визначення процедури затверд�
ження Державної стратегії регіонального розвитку, яка
фактично закріплює механізм взаємодії між органами
центральної влади та органами місцевого самоврядуван�
ня щодо політики регіонального розвитку і в умовах
мінливості політичної кон'юнктури не може визначати�
ся Кабінетом Міністрів України. Слід зазначити, що
попередні законопроекти у цьому плані були демокра�
тичнішими, ніж прийнятий закон [4].

Законом передбачена наступна процедура: Цент�
ральний орган виконавчої влади, що забезпечує форму�
вання державної регіональної політики;

— повідомляє через засоби масової інформації про
початок роботи над проектом Державної стратегії ре�
гіонального розвитку України та визначає для суб'єктів
регіонального розвитку термін і форму подання пропо�
зицій;

— проводить (за потреби) консультації із суб'єкта�
ми регіонального розвитку для узгодження позицій;

— оприлюднює звіт про результати розгляду про�
позицій суб'єктів регіонального розвитку до проекту
Державної стратегії регіонального розвитку України
(ст. 8);

— уряд її затверджує разом із планом заходів щодо
її реалізації (ст. 12, п. 2). Статті 14 і 15 відносять до по�
вноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
рад та відповідних державних адміністрацій лише погод�
ження проекту Державної стратегії регіонального роз�
витку України.

Насправді врахування ініціативи органів місцевого
самоврядування не відбувається внаслідок відсутності
правових механізмів їх впливу на змістовні частини дер�
жавних документів у сфері регіональної політики. При
цьому існує суттєве обмеження реальних можливостей
органів місцевого самоврядування щодо реалізації влас�
ного бачення регіональної стратегії розвитку, що закр�
іплене формулюванням ст. 15 цього Закону. В статті 15
зазначено, що зміни можуть бути внесені лише за умо�
ви відповідності положенням Державної стратегії регі�
онального розвитку України.

Ще одним негативним аспектом є формулювання ст.
19, де зазначається, що органи самоврядування не є бю�
джетними установами, оскільки це опосередковано
формує засади централізації фінансування.

Також окремі положення даного закону не узгод�
жені з існуючою законодавчою базою України, зокре�
ма ст. 8 встановлює семирічний термін прогнозування
Державної стратегії регіонального розвитку України,
що суперечить ст. 6 Закону "Про державне прогнозу�
вання та розроблення програм економічного та соціаль�
ного розвитку України", де встановлено п'ятирічний
термін.

Таким чином, цей закон не лише не вирішує пробле�
ми децентралізації, а й створює низку перепон на цьо�
му шляху.

Крім того, не враховуються ціла низка політичних
та етнічних проблем. Так, такий тип регіональної полі�
тики хоча й доцільно використовувати в поліетнічних
державах, однак він створює передумови до втрати
культурної самобутності як населенням, так і конкрет�
ною територією.

У той же час основні проекти Європейського Союзу
спрямовані на зменшення економічних, соціальних та
територіальних диспропорцій у розвитку регіонів, що
плануються здійснювати через інновації, розвиток циф�
рових технологій, підтримку малих та середніх підпри�
ємств та розвиток енергозберігаючих технологій.

Невідомим залишається механізм реінтеграції тим�
часово окупованих територій України, особливо у час�
тині їхнього фінансування, оскільки уніфікації політи�
ки щодо усіх регіонів за такої ситуації не відбудеться.
А за відсутності досконалого інструментарію визначен�
ня ефективності здійснених витрат та відповідності
місцевих програм встановленим цілям це буде створю�
вати додаткове напруження між окремими регіонами.

Які ж проблеми зостаються нагальними і потребу�
ють термінового вирішення? В, першу чергу, повна зай�
нятість населення. Тобто забезпечення роботою усіх
хто бажає і здатний працювати. Не можна сказати, що
це нове питання. Кілька Урядів працювало над його ви�
рішенням. Але не прийняття кардинальних заходів з
боку держави дають змогу як Російській Федерації, так
і країнам ЄС проводити політику щодо залучення тру�
дових ресурсів з України. З 2014 року на польському
ринку праці спостерігається постійне збільшення
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кількості українців. Про це повідомляє TVN24 з поси�
ланням на дослідження Національного банку Польщі.
Автори дослідження відзначають, що нова хвиля тру�
дової міграції з України, що розпочалася у 2015�го році
має іншу структуру в порівнянні до 2014 року. Значно
більшу частину складають чоловіки (57,9% проти 32,9%),
переважають молоді люди (середній вік 32,8 років про�
ти 42,8 років у більш ранній хвилі міграції). Повідо�
мляється, що збільшилася кількість громадян України,
які прибули зі східних областей, та з тих регіонів, які у
небезпеці через збройний конфлікт (28,4% проти 6,3
відсотка). З 2014 року спостерігається постійне, динам�
ічне зростання кількості запрошень від польських пра�
цедавців для українців. Рекордним у цьому відношенні
був 2015 рік, коли було зареєстровано 760 тис. заяв для
громадян України. Ця цифра більше ніж удвічі вище
(104,5 відсотка) у порівняні з 2014 роком. У дослідженні
також йдеться про те, що більшість громадян України
виконують некваліфіковану фізичну. Працюють ук�
раїнці в основному в домашніх господарствах (37,6%),
будівництві та в галузі ремонтно�оздоблювальних робіт
(23,6%) і сільському господарстві (19,3%)."В середньому
українці працюють 54 години на тиждень, тобто набага�
то більше, ніж поляки (близько 41 годин), а їх середня
місячна зарплата складає близько 2,1 тис. злотих" [5].

У Росії працює 40% усіх трудових мігрантів з Украї�
ни, причому кожен п'ятий — без будь�яких правових
підстав. Про це йдеться у статті Юлії Самаєвої для
DT.UA."Так, конфлікт на Сході позначився на лояль�
ності українців до агресивного сусіда, з 2014 р. кількість
наших співгромадян, які відвідують РФ, скорочується.
2013�го понад 6 млн українців відвідали РФ, 2015�го —
уже трохи більше 4 млн. Але все одно це друга за відвіду�
ваністю українцями країна", — йдеться у статті. За да�
ними Міграційної служби РФ, на території Росії пере�
буває 2,1 млн українців працездатного віку. Як відмічає
Ю. Самаєва, останнє дослідження трудової міграції в
Україні проводилося 2012�го Інститутом демографії та
соціальних досліджень ім. М.В. Птухи і Держстатом.
Мігрант, який шукає роботу в РФ, — це чоловік, пере�
важно з сільської місцевості (понад 60%), зайнятий важ�
кою фізичною працею, який часто працює нелегально
(понад 20%) і виїжджає на заробітки на кілька місяців.
Найчастіше це житель однієї із західних областей (по�
над 70%). Утім, експерти банківського сектора зазнача�
ють, що нинішнього року лише 20—25% грошових пе�
реказів із РФ, через платіжні системи та картки, спрямо�
вуються в західні області України.

Крім того, Чехія на державному рівні приймає
рішення у 2 рази підняти квоту робітникам, які приїздять
на заробітки з України.

І до цього треба додати проблеми молоді, яка бажає
вчитись за кордоном. За підрахунками Центру дослі�
дження суспільства частка студентів з України суттєво
збільшилась у Польщі (втричі), Іспанії та Італії (вдвічі)
та Австрії і Чехії. Кількість українців, які бажають або
вже здобувають вищу освіту в закладах країн Європи
збільшилась майже на 40%, при цьому половина з них
не планують повертатись в Україну.

На тлі посилення міграційних настроїв навчання стає
приводом для виїзду з країни.

ВИСНОВКИ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Зважаючи на втрату територіальної цілісності, не
реформованість системи місцевого самоврядування,
повільні темпи децентралізаційної реформи, регіональ�
на політика найближчими роками не стане пріоритетом
діяльності уряду, хоча її ігнорування впродовж останніх
десятиліть і призвело до нинішньої політичної та еко�
номічної криз.

Верховній Раді України, Президентові України, Уря�
ду України, органам місцевого самоврядування необхі�
дно прийняті рішучі заходи щодо створення робочих

місць в регіонах, можливо навіть через введення систе�
ми планування заходів у кожному регіоні щодо змен�
шення трудової міграції населення та створення умов
заохочення молоді жити й працювати в Україні.

На жаль, наявні дії Уряду та Верховної Ради Украї�
ни не лише не вирішують існуючі протиріччя між роз�
витком регіонів, містами й селами, а й загострюють їх.
У той же час регіональна політика має бути спрямована
на інтеграцію усіх регіонів у межах єдиного національ�
ного ринку й вимагає значного обсягу фінансування та
ресурсів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Однією з ключових функцій держави в сучасній еко�

номіці є продукування нею суспільних благ. Ці блага, ста�
тус яких залежить від споживача (індивідуальні, колек�
тивні і так далі), реалізуються на основі конституційних
прав і свобод, як безпосередня угода між громадянами
стосовно забезпечення їхніх суспільних потреб у певно�
му наборі товарів та послуг.

Держава як інститут політичної організації суспіль�
ства повинна сприяти спільній діяльності всіх суб'єктів
суспільних відносин і підвищувати рівень економічного
добробуту країни двома шляхами. По�перше, забезпе�
чувати захист життя людей, їхньої свободи і власності,
якщо остання набута ними законним шляхом без вчи�
нення насильства, шахрайства або крадіжки. І, по�дру�
ге, забезпечувати певні суспільні блага, які мають спе�
цифічні властивості, внаслідок чого люди не можуть от�
римати їх за допомогою обміну на ринку [1, c. 64].

Затверджуючи щорічно бюджет на відповідний рік,
держава закладає макропоказники і формує бюджетну
політику, в тому числі щодо виробництва і надання су�
спільних благ, адже, як зазначають Річард і Пеггі Масг�
рейв: "Теория общественных благ является логическим
обоснованием распределительной функции бюджетной
политики" [2, c. 61].

Навіть якщо брати до уваги державне регулювання
економікою то, воно теж є суспільним товаром, оскільки
споживачами є усі члени суспільства. Лише тоді, коли дер�
жава з її механізмом втручання і регулювання економіки
приносить відповідні плоди у вигляді ефективності роз�
витку економіки і дотримується соціальна справедливість
цей товар перетворюється у суспільне благо. Враховую�
чи нинішній стан економіки України і її подальше рефор�
мування, така проблематика є надзвичайно актуальною.

АНАЛІЗ ПУБЛІКАЦІЙ
Аналіз досліджень у сфері виробництва і надання сус�

пільних благ свідчить, що це питання було і залишається
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в сфері інтересів багатьох відомих вчених, адже суспільні
блага стосуються кожного громадянина в будь�якій
країні.

Річард Масгрейв і Пеггі Масгрейв вважають, що: "Об�
щественные (или публичные) блага — это такие блага,
польза которых доступна всем без конкуренции, так как
участие А в потреблении никак не ущемляет В" [2, c. 79].

Згідно з визначенням американських вчених, Фіше�
ра С., Дорнбуша Р., Шмалензі Р.: "Общественное благо
— это такое благо, которое даже в случае, если оно по�
треблено одним человеком, остается доступным для по�
требления другими" [3, c. 388]. На думку вчених, класич�
ними прикладами суспільних благ є національна оборо�
на і чисте повітря. Радіопрограми і красота національ�
них парків — це також приклади суспільних благ.

Пол Самуельсон і Вільям Нордхаус стверджують,
що: "Общественные блага — это блага, затраты на полу�
чение услуги от которых еще одному человеку равны 0,
и которыми людям невозможно запретить пользовать�
ся" [4,  c. 76]. Найкращим прикладом суспільних благ є
система національної оборони. На думку вчених, коли
країна захищає свободу і спосіб життя, вона те ж саме
робить і для свого населення, незважаючи на те, хоче
хтось це, чи ні. Зазвичай приватне виробництво суспіль�
них благ недостатнє, тому уряд приймає заходи для
збільшення їх виробництва. Купуючи суспільні блага у
вигляді системи національної оборони або маяків, дер�
жава поводить себе так, як будь�який інший суб'єкт гос�
подарювання, що використовує гроші: "Перераспреде�
ляя достаточное количество "денежных голосов" в нуж�
ном направлении, государство заставляет "идти" туда же
и ресурсы. Как только "денежные голоса" перераспре�
делены, вступает рыночный механизм и направляет ре�
сурсы к фирмам для того, чтобы можно было получить
маяки и танки" [4, c. 76].

В економічному енциклопедичному словнику за ре�
дакцією С.В. Мочерного зазначається, що "суспільні бла�
га і послуги" — сукупність матеріальних і нематеріаль�
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них благ, які надаються населенню державою у прямій і
опосередкованій формах на здебільшого еквівалентній
основі (шляхом вилучення податків) [5, c. 398].

Згідно з визначенням російських вчених Грінберга Р.
і Рубінштейна О.: "Общественное благо — благо, которое
в одинаковом количестве входит в две или более индиви�
дуальные функции полезности; потребление которого мо�
жет быть только совместным и равным" [6, c. 449].

Cеред вчених, які досліджували суспільні блага і по�
слуги, відомі праці: С.Л. Брю, М. Бурди, Ч. Віплоша, Р. Грін�
берга, Р. Дорнбуша, К.Р. Макконнелла, Р. Масгрейва,
П. Масгрейв, В. Нордхауса, О. Рубінштейна, П. Са�
муельсона, Р. Шмалензі та інших. Для України питання
виробництва і надання населенню суспільних благ є над�
звичайно важливим і актуальним, оскільки цей чинник
впливає на формування комфортних умов для проживан�
ня та рівень благополуччя громадян.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є поглиблений аналіз і переосмислення

положень теорії суспільних благ з позиції сучасного еко�
номічного розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У західній економічній літературі до суспільних благ

і послуг відносять: охорону громадського порядку, зако�
нодавство, утримання громадських садів і парків, розви�
ток освіти, забезпечення національної безпеки, міжна�
родні відносини та інше. Суспільні блага і послуги є мож�
ливими завдяки зусиллям держави, адже без неї, ці блага
не вироблялися б або були досить обмеженими. На дум�
ку М. Бурди та Ч. Віплоша, як і для більшості вчених, ці
блага мають зовнішній ефект, є колективними і їх вироб�
ництво не передбачено для індивідуального привласнен�
ня і споживання, а лише колективного.

Макконнелл К.Р. і Брю С.Л. вважають, що: "Основ�
ные услуги, обеспечиваемые правительством, включают
применение полицейских сил для поддержания обще�
ственного порядка, введение стандартов измерения веса
и качества продуктов, создание денежной системы, об�
легчающей обмен товаров и услуг" [7, c. 95]. За логікою
науковців, суспільні блага є неподільні і не під силу інди�
відуальним покупцям. З їх появою не можуть бути об�
межені інші користувачі, тобто на них не поширюється
принцип виключення. Суспільними благами користують�
ся усі члени суспільства і до них відносяться: пожежна
охорона, бібліотеки, музеї, профілактичне медичне об�
ладнання (діагностика), робота поліції тощо. Проте така
класифікація, на думку деяких вчених, є аморфною і по�
верхневою. Оскільки, західні вчені ототожнюють понят�
тя "державний" і "суспільний", тому будь�яка держава,
наприклад надміру бюрократична та поліцейська, ніби�
то надає певні суспільні блага, хоча вони не зовсім відпо�
відають потребам суспільства. З цього приводу Атаман�
чук Г.В., зазначає: "Любой диктатор потому и диктатор,
что есть на кого опираться" [8, c. 70]. До того ж, немає
чіткого розмежування, тобто класифікації благ на: еко�
номічні, політичні, соціальні, юридичні тощо. Причини
надання таких благ державою не враховують надбудов�
чих і базисних функцій держави і позбавлені комплекс�
ності, політекономічної спрямованості.

На думку опонентів цих поглядів, віднести їх до
суспільних можна лише за формою вияву. Вони мають
нерівномірний і несправедливий характер розподілу в
сучасній державі. Основним джерелом їх виробницт�
ва і надання є податки, які платять громадяни. Якщо
податки зростають, держава має можливість надання
більш якісних благ. У такому разі це вказує не про сус�
пільну, а про класову природу таких благ.

Держава, посилюючи експлуатацію найманої праці
сприяє нагромадженню капіталу, а це означає, що вона слу�
жить кланово�номенклатурній еліті і послуги, які вона надає
не є суспільними благами. Суспільними вони стануть лише
тоді коли служитимуть інтересам суспільства і лише тим її
членам, які створюють матеріальні і духовні блага в країні.

Вчені поділяють суспільні блага на різні категорії, на�
приклад, до економічних благ слід відносити: тунелі, мо�
сти, дороги; до соціальних — освіту, охорону здоров'я,

житлове будівництво, охорону довкілля та інше; до пра�
вових — розробку і вдосконалення законів; до політичних
— утримання поліції, армії, в'язниць тощо; до ідеологіч�
них — вплив держави на широкі верстви населення з її
ціннісними орієнтирами; національні послуги — здійснен�
ня державою функцій оборони країни. Між цими катего�
ріями економічних благ і послуг немає чіткої градації. Так,
наприклад, оборонні функції внаслідок агресії з боку
іншої країни переходять у політичну площину.

Держава як суб'єкт економічних відносин, виконую�
чи різноманітні економічні функції, перерозподіляє ба�
гатство народу, зокрема ресурси (фінансові, трудові, ма�
теріальні, інформаційні) на супільні потреби, сторюючи
суспільні блага.

Як стверджують деякі вчені: "Государство обеспе�
чивает направление необходимого объема ресурсов в
производство общественных благ и доступ к ним для
всех членов общества. Тем самым, чем выше степень
"общественности" блага, тем выше роль государства в
его производстве и распределении, вплоть до полного
сосредоточения его в руках государства" [9, c. 28].

На думку Річарда і Пеггі Масгрейв: "Конкурентный
рынок может обеспечить эффективное использование
ресурсов при производстве частных благ, но он бесси�
лен в случае общественных благ" [2, c. 79]. У випадку
приватних благ А і В сплачують одну й ту ж ціну, але
отримують різу кількість товару, в той же час, як у ви�
падку з суспільними благами вони купують однакову
кількість товару, але платять різну ціну через податки.

Основною причиною надання економічних і соціаль�
них послуг є: неспроможність забезпечити розвиток су�
часних продуктивних сил (приватної або капіталістичної
власності). До того ж, ринкова економіка не спроможна
самостійно вирішити низку проблем у сфері забезпечен�
ня населення суспільними благами і послугами.

В економічній думці країн Західної Європи замість сус�
пільних благ існує таке поняття, як "суспільні товари" (public
goods). Ця категорія товарів не передбачає ринку, оскільки
товари мають надаватись споживачам у відповідній кількості
незалежно від попиту і пропозицій, що існує на ринку.

На думку російських вчених Р. Грінберга та О. Ру�
бінштейна, існує дві властивості суспільних благ: "…если они
доступны кому�нибудь, то они должны быть доступны всем
— свойство неисключаемости (nonexcludability) в потребле�
нии. Их потребление кем�то одним не должно препятство�
вать потреблению других — свойство несоперничества
(nonrivalness). Собственно, эти критериальные свойства и вы�
деляют общественные блага из мира товара и услуг" [6, c. 112].

Суспільні товари мають суспільну цінність для всьо�
го суспільства, оскільки кожен член громади (суспільства)
має право ними користуватись. Суспільні товари можуть
бути представлені у вигляді інфраструктурних об'єктів
(дороги, мости, школи, дитсадки), фундаментальних на�
укових досліджень, освіти, охорони здоров'я. Таким чи�
ном, суспільними товарами користуються, як юридичні
так і фізичні особи.

Наприклад, держава, як суб'єкт господарювання є
підприємцем і має певну власність, яку також використо�
вують в інтересах приватного бізнесу і всього суспільства.

Суспільні блага у вигляді об'єктів соціальної інфрас�
труктури, створюють комфортні умови для життя і праці
громадян, а це в свою чергу, впливає на ефективність ви�
робництва, забезпечує розвиток національної економіки,
що є пріоритетом держави.

Деякі "суспільні товари" носять проміжний характер.
Наприклад, освіта, оскільки на ринку освітніх послуг фун�
кціонують не лише державні, а й приватні школи, ліцеї і
навіть університети. Подібна ситуація існує в сфері охо�
рони здоров'я.

Серед споживачів суспільних благ є цілі сектори, які
не мають прямого відношення до національної економіки,
але держава забезпечує їх суспільними благами, передусім
це стосується питань: охорони суспільного порядку, на�
вколишнього середовища, оборони країни тощо. Причи�
ною цього є те, що ці сектори забезпечують порядок,
стабільність і комфортні умови для суспільного розвитку.

Ринок не може ефективно вирішувати проблеми, на�
приклад дефіциту енергоресурсів (нафти, електроенергії,
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газу), тому є необхідність в державному втручанні та ре�
гулюванні даного питання для забезпечення громадян не�
обхідними послугами, що мають характер суспільних благ.

Більшість сучасних країн мають складні регіональні
проблеми, які здебільшого виникають внаслідок історич�
них, демографічних, етнічних та інших факторів. Їх прак�
тичне вирішення потребує безпосереднього втручання
держави. Отже, має бути розроблена на державному
рівні і впроваджена відповідна регіональна політика аби
кожен громадянин, незалежно від місця проживання
зміг скористатися суспільними благами в межах визна�
чених державою стандартів споживання.

Сучасні тенденції в регіональному зрізі, свідчать про
деяку еволюцію суспільних відносин і передачу держа�
вою функцій на регіональний та місцевий рівень. Тобто
розмежовуються функції державного управління,
фінансування та регулювання економічними процесами.

Розподіл функцій повинен відповідати принципу мак�
симальної ефективності. У зв'язку з цим для кожного
рівня управління необхідне чітке визначення цілей і зав�
дань з позиції найбільшого ефекту від їх реалізації.
Більшість дослідників вважають найоптимальнішими для
передачі на місцевий рівень влади соціальної, стимулюю�
чої і розподільної функцій. Суттєвим моментом у пере�
розподілі ресурсів є не лише розмежування виробництва
суспільних благ, а й спосіб його фінансування відповідно
до повноважень того чи іншого органу державного уп�
равління [1, c. 57].

Сучасні інститути децентралізованого управління, як
свідчить міжнародний досвід, забезпечують краще вико�
нання функцій держави і ефективніше надання суспіль�
них благ та послуг [10, c. 7].

У сучасній економічній теорії поняття суспільних благ
пояснюється, як все те, що задовольняє потреби окремих
індивідів, соціальних груп і суспільства в цілому. Визна�
чення критеріїв блага є досить різноманітні і класифіку�
ються за такими принципами:

— створені людиною або природою;
— єдині або змішані з іншими благами у споживанні;
— основні або другорядні.
Через обмеженість доступу до ресурсів вони по�

діляються на економічні та неекономічні. Виходячи з
принципів вираження, блага можуть бути матеріальні і не�
матеріальні, предметами першої необхідності або роз�
коші. У взаємодії з іншими благами, вони можуть бути
взаємозамінні або взаємодоповнюючі.

Одним із різновидів благ є послуги, які становлять ок�
рему сферу економічної діяльності. Вони хоч не мають
речової форми, проте є важливим елементом задоволен�
ня потреб людей. Цей вид благ у сучасній економіці швид�
ко розвивається і має тенденцію до формування окремо�
го виду економічної діяльності, який так і називається —
"сфера послуг". У розвинених країнах у цій сфері зайня�
та значна частина трудового потенціалу країни.

При натуральному господарстві блага йшли на задо�
волення власних потреб. При товарному господарстві,
коли відбувся суспільний поділ праці, люди почали об�
мінюватись благами. До того ж, вони виробляли їх окре�
мо на продаж або ж реалізовували надлишок товарів з
власних запасів. Таким чином, виникло поняття "товар"
як специфічний різновид економічних благ. В економічній
літературі термін "товар" трактується як призначений на
продаж продукт праці.

Необхідність задоволення суспільними благами ви�
никає через потребу людини мати певні товари або по�
слуги, які мають вплив на її життєдіяльність і розвиток.

Ступінь задоволення окремого індивіда в благах за�
лежить від рівня розвитку виробничої та невиробничої
сфери. Якщо у виробничій сфері створюються матеріальні
блага, то у невиробничій — створюються послуги та інші
духовні цінності. Відмінність між товаром і послугами зак�
лючається в тому, що товар спочатку виробляється на ви�
робничих потужностях, а потім ним як готовим продук�
том користується споживач. Що стосується послуг, то їх
використання здійснюється в процесі виробництва. Ска�
жімо так, виклик лікаря, ремонт мотоцикла, робота пе�
рекладача чи будь�якого педагогічного працівника або
юридична чи комерційна консультація це послуга, якою

користується споживач безпосередньо і вона має ті ж самі
властивості, що й будь�який інший товар.

Згідно з законом піднесення потреб, бажання люди�
ни мати певні блага зростають постійно як кількісно, так
і якісно. Тут маються на увазі не лише індивідуальні, а
також потреби соціальних груп, окремих організацій і
суспільства в цілому. Необхідність задовольняти індивідів
та соціальних груп споживачів спонукає до пожвавлення
економічних процесів, зокрема щодо виробництва і на�
рощування обсягів продукції. Проведення маркетингових
досліджень з вивчення смаків індивідів, соціальних груп
сприяє розширенню асортименту товарів, послуг і ство�
рення нових або удосконалених зразків продукції.

Веблен Т. стверджував, що: "Благосостояние народа
тесно связано с веденим бизнеса, поскольку руководство
промышленностью преследует цели, имеющие к нему пря�
мое отношение, а также потому, что во всех современ�
ных обществах укоренилась традиция оценивать средства
к существованию и жизненно важные удобства в денеж�
ных единицах" [11, c. 196].

Рівень споживання благ залежить від життєвого
рівня або величини доходів сім'ї, окремого індивіда і
вимірюється за допомогою таких показників, як: рівень
та структура споживання на одного члена сім'ї. В еко�
номічній науці людські потреби, зазвичай, класифіку�
ються на три види: матеріальні, соціальні, духовні.

Найбільш поширеною класифікацією потреб люди�
ни є теорія запропонована американським психологом
російського походження А. Маслоу. Вчений показав їх
значущість для людини, залежно від першочергових до
більш вищих (духовних) потреб. Згідно з його теорією,
поки людина не вгамує потреби нижчого рівня (фізіо�
логічні), вона не має потребу задовольняти більш високі
потреби (духовні). Зокрема першочерговими є фізіо�
логічні потреби людини, які включають в себе: спрагу,
голод, статевий потяг і таке інше. На другий план висту�
пають потреби в безпеці, тобто необхідність мати захист
від болю, страху. Далі йдуть потреби в соціальних зв'яз�
ках, що передбачає входження до спільноти. Після цих
потреб виникає інша — в повазі, що означає компе�
тентність, визнання, авторитет. Найвищою людською
потребою, за А. Маслоу, є потреба в самоактуалізації,
тобто реалізації здібностей та розвиток особистості.

Розуміння суті потреб лежить в бажанні індивіда або соц�
іальних груп придбати і використовувати блага, які прино�
сять їм задоволення і користь. Майже всі види потреб зале�
жать від виробництва і людської діяльності. Потреби влива�
ють на виробництво і стимулюють розвиток тих видів еконо�
мічної діяльності, які відповідають бажанням споживачів.

Особисті і виробничі потреби, опосередковані відно�
синами виробництва формують економічні потреби. В рин�
ковій економіці, економічні потреби опосередковуються
грошовими відносинами і приймають форму попиту. За
структурою економічні потреби поділяються на особисті і
виробничі. Виробничі включають в себе матеріальні потре�
би, послуги, приватних фірм, домогосподарств та держав�
них установ. Особисті (індивідуальні) потреби включають
в себе предмети споживання та послуги. В свою чергу, пред�
мети споживання поділяються на предмети розкоші і за пе�
ріодом користування, тобто тривалого і не довготривало�
го або короткотермінового використання.

За характером споживання до потреб людини вхо�
дять як матеріальні, так і соціальні потреби, наприклад,
необхідність отримати вчасно медичну допомогу, мати
гарну освіту та престижну високооплачувану роботу.

Суспільні потреби формують основу суспільних благ,
які необхідні для його життєдіяльності. Проте не всі бла�
га суспільства реалізуються через ринковий механізм.
Значну частину функцій щодо забезпечення суспільства
благами перебирає на себе держава, наприклад, у системі
охорони здоров'я тощо.

Економічні потреби є результатом протиріч суспіль�
ного виробництва, невідповідність існуючим продуктив�
ним силам. Розв'язання протиріч веде до росту продук�
тивних сил і задоволення всезростаючих потреб людей.
Враховуючи те, що потреби ніколи не бувають задоволені,
вчені�економісти вважають, що людські потреби безмежні
і їх неможливо задовольнити в повному обсязі. Навпаки,
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з часом одні потреби в благах змінюються на інші. В цій
ситуації, економічна діяльність людини зводиться до за�
доволення різноманітних потреб людей, використовую�
чи наявні, природні та інші ресурси. Під ресурсами, слід
розуміти не лише природні багатства, капітал, а також
працю і здібності людей, які використовуються у вироб�
ничому процесі. В разі якщо ресурсів недостатньо або
вони обмежені, задовольнити потреби досить складно.

Часто блага (goods) виступають як засіб задоволен�
ня людських потреб і за своїм походженням можуть
бути даровані природою, як от: газ, нафта, земля, ліси,
вода тощо, так і проявом економічної діяльності: бен�
зин, верстати, обладнання, мости, тунелі, дороги тощо.
Таким чином, у першому випадку ми отримуємо блага
від планети Земля, в іншому — використовуємо працю
людини для створення нею товару або продукту, який
би задовольнив специфічні потреби споживача.

Блага хоч і поділяються на матеріальні і не матеріальні,
проте їх розрізнити дуже складно, оскільки в сучасному світі
вони суттєво взаємопов'язані. Це стосується як товарів, так і
послуг. Наприклад, ми не можемо обійтись без медичної до�
помоги чи інформації. Специфічні властивості блага поділя�
ються на: споживчу цінність, яка задовольняє людські потре�
би і властивість мати вартість, яку можна обміняти на ринку
на будь�які інші товари. Разом з тим, в економічній думці існує
таке поняття, як "антиблаго", яке пов'язано з властивістю
товару мати негативний ефект або негативну користь. До то�
варів з цими якостями можна віднести: цигарки, алкоголь,
шкідливі або неякісні продукти, наркотики тощо.

Блага можуть мати виробничий характер, наприклад,
устаткування, токарні верстати, будівлі, споруди тощо,
що за своєю споживчою ознакою забезпечують виробни�
чу діяльність.

Товари і послуги, що забезпечують потреби окремих
індивідуумів мають ознаки особистісного (індивідуально�
го) споживання. Вони поділяються на ті, що є життєво не�
обхідні або їх іще називають першочергові (їжа, одяг, жит�
ло тощо) і товари, які можуть собі дозволити багаті люди,
це так звані предмети розкоші (золоті прикраси, дорогі
автомобілі, яхти, ексклюзивні меблі, парфуми тощо).

Блага бувають взаємозамінні (substitute goods), тоб�
то ті, які можна замінити на інші без нанесення шкоди
споживачу, наприклад, каву на чай або літак на авто�
мобіль, поїзд чи інший вид транспорту. Між цими блага�
ми існує пряме співвідношення ціна і попит, тобто підви�
щення або зниження ціни одного блага призводить до
збільшення або зменшення попиту на інше благо.

Комплементарні блага (complementary goods) або як їх
іще називають взаємодоповнюючі (додаткові) блага на
відміну від взаємозамінних доповнюють одне одного, на�
приклад, бензин і мотоцикл. В них існує обернене співвідно�
шення між ціною на один і попитом на другий товар. Зро�
стання або зниження ціни на один вид благ призводить до
спаду або навпаки підвищення попиту на інший.

З розвитком цивілізації блага постійно розширюють�
ся і сьогодні вони мають досить різноманітний характер.
Вони розмежовуються на види, які мають приватний і сус�
пільний характер, а також за основними критеріями: кон�
курентність у споживанні та їх виключність.

Якщо приватні блага приносять користь лише тому
власнику або суб'єкту господарювання, який їх придбав
на ринку для власного споживання, наприклад, яблука,
торт, цукерки, то інші суб'єкти не мають вигоди з цієї по�
купки. Такі блага є виключеними об'єктами суперництва
у споживанні, тому їх прийнято називати чистими, при�
ватними. Вони належать конкретній особі або фірмі,
організації і ця приналежність не дає можливості іншим
суб'єктам нею користуватися. Їх купівля не викликає
зовнішніх ефектів.

Інша категорія благ — це суспільні блага, якими ко�
ристуються усі члени суспільства, оскільки їх неможливо
надати окремій особі. Чисто суспільні блага мають дві ха�
рактерні особливості: вони потрібні всім і завжди. Це сто�
сується таких благ, як: дороги, мости, лінії електропере�
дач, газопроводи, інформація, оборона країни тощо.
Суспільні блага неможливо надати без додаткових вит�
рат і вони поділяються на чисті, невиключені та виклю�
чені, блага, що перевантажуються і обмежені блага.

Чисті суспільні блага — це неконкурентне, колектив�
не їх споживання, тобто кожним окремо індивідом. В Ук�
раїні до чистих суспільних благ, які фінансуються з дер�
жавного бюджету, належать: ядерна безпека, оборона
країни, дотримання правил громадського порядку, дер�
жавне управління, судова влада тощо. Невиключене спо�
живання — це неможливість заборонити членам громади
користуватись благами. До них відноситься: нічне освіт�
лення доріг, захист країни від зовнішньої агресії тощо.
Виключити такі блага зі сфери споживання практично не�
можливо.

До суто суспільних благ, відносяться фундаментальні
дослідження, державна допомога малозабезпеченим,
фінансування з бюджету соціальних програм щодо бо�
ротьби з бідністю, рівнем безробіття, утримання маяків
на морі тощо.

Виключними благами є неконкурентні блага, тобто ті
суспільні блага, на які можна визначити ціну і обмежити
доступ до їх споживання. Це стосується таких галузей, як:
охорона здоров'я, освіта, адже не кожен бажаючий може
отримати вищу освіту або пройти відповідне лікування у
будь�якій клініці. Тим самим створено умови, коли ці
суспільні блага виключені з процесу споживання, оскільки
мають обмежений доступ кожного, окремого індивіда.

Прикладом суспільних благ, що перевантажуються
можуть бути транспортні розв'язки, дороги, бібліотеки,
адже, якщо їх кількість є достатньою ними можуть кори�
стуватися усі бажаючі, якщо ні, це зробити складно.

Обмеженими суспільними благами є ті блага, які не
повністю відповідають суті суспільних або приватних.
Скажімо, робота поліцейського надавати послуги грома�
дянам у пошуку злочинців, тобто не суспільство в цілому,
а окремий індивід або підприємець отримує приватну по�
слугу. Водночас поліцейські органи як структуру (орган�
ізацію) створює держава і їх основна функція — забезпе�
чувати охорону громадського порядку, тобто надавати за�
гальні суспільні блага (послуги) населенню.

Споживання суспільних благ дає певну вигоду третім
особам і має зовнішній, позитивний ефект. Попит на
суспільні блага суттєво відрізняється від попиту на при�
ватні блага. Оскільки підприємець орієнтується на приватні
блага, виходячи з величини ринкового попиту споживачів,
який залежить від ціни на благо. В той же час у чистого
суспільного блага через те, що воно не продається в
роздріб, як такої, ціни не існує. Звідси випливає, що ціна
не є показником визначення попиту у виробництві чистих
суспільних благ. Тут більше підходить метод визначення
потреби, виходячи з реальної необхідності в таких благах,
їх якості і кількості і це доволі складно розрахувати.

З позиції виробництва, блага поділяються на кінцеві,
ті, що передбачаються споживачу, як готова продукція та
проміжні ті, які відіграють посередницьку роль у вироб�
ничому циклі. До проміжної групи благ відноситься, на�
приклад, метал, який передбачений для виготовлення ве�
лосипедів, мотоциклів або автомобілів.

В економічній літературі, вчені іноді вживають термін
блага Гіффена (Giffen good), це ті блага, які фінансують�
ся з бюджету і призначені на забезпечення потреб мало�
забезпечених верств населення. При рівних умовах, по�
пит на ці блага змінюється прямо пропорційно ціні, оск�
ільки ефект доходу перевищує ефект заміщення.

На думку Атаманчука Г.В.: "Государство "идет" от об�
щества и призвано обслуживать его потребности, инте�
ресы, цели и волю" [8, c. 69].

Аткінсон Е. і Стігліц Дж. у науковій праці "Лекції з
економічної теорії державного сектору" зазначають, що:
"Подход государства с позиции "экономики благососто�
яния", таким образом, относится к тем мерам, которые
должны применяться с осторожностью. Это обеспечива�
ет полезные организационные рамки, и следовательно, мы
относим методы правительственного вмешательства к тем
различным причинам, по которым конкурентное равно�
весие может быть или недостигнутым, или неэффектив�
ным, или несправедливым" [12, c. 24].

На думку Річарда і Пеггі Масгрейв: "Задача состоит в
том, чтобы разработать такой механизм предоставления
общественных благ, который в условиях демократии был
бы эффективным, и возможным" [2, c. 61].
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В економічній науці, широкого розголосу набуло
вчення про блага австрійської школи. Її представник —
К. Менгер класифікував блага на економічні, тобто ті в
яких відчувається брак і неекономічні, ті, кількість яких
перевищує потребу. Обмежені економічні блага Менгер
К. класифікував на два порядки: 1) блага для безпосеред�
нього споживання і 2) блага, які є засобами створення
інших благ.

Російські вчені�економісти Грінберг Р. та Рубінштейн
О. зазначають, що: "По мнению Менгера К., следует раз�
личать коллективные потребности, исытываемые членами
общности, и общие потребности, испытываемые коллек�
тивом как таковым. Иначе говоря, всякая общность людей
по Менгеру может иметь и преследовать свои специфичес�
кие цели, отличающиеся от интересов отдельных индиви�
дуумов, составляющих эту общность. Указанный вывод, ба�
зирующийся на предположении о том, что у целого могут
быть свои особые свойства, отличные от свойств его час�
тей, входит в известное противоречие с принципом мето�
дологического индивидуализма" [6, c. 322].

Виробництво чистих суспільних благ покривається за
рахунок бюджетних витрат. Сплата податків забезпечує
надходження коштів до державного та місцевих бюджетів,
а зростання вартості суспільних благ призводить до зрос�
тання податкового навантаження на громадян. Деякі з
членів суспільства, незадоволені таким станом речей і вис�
ловлюють свої заперечення, аргументуючи це тим, що ці
блага їм не потрібні. Водночас вони отримують користь від
чисто суспільних благ незалежно від того чи сплачують за
споживання, чи ні. Такий стан речей, коли індивідууми ко�
ристуються чистими суспільними благами не сплативши за
них ні копійки називається "free rider problem" або "про�
блеми безбілетника". Тобто люди користуються чистими
суспільними благами, безкоштовно, як проїзд у транспорті
за рахунок інших членів суспільства.

Як стверджує Олійник А.М.: "Чистые общественные
блага, производство которых сталкивается с проблемой
безбилетника, требуют использования государством при�
нуждения для финансирования их производства. Речь
идет в первую очередь о таких общественных благах, как
оборона, в меньшей степени — здравоохранение и обра�
зование" [13, c. 345].

Грінберг Р.С. та Рубінштейн О.Я. вважають, що для ви�
рішення проблеми "безбілетника" — необхідне створення
альтернативних механізмів компенсації витрат виробниц�
тва суспільних товарів. По�перше, економічні і інституційні
форми державного примусу. По�друге, спеціальні заходи,
направлені на подолання не виключення індивидів з про�
цесу споживання конкретного блага. По�третє, формуван�
ня соціальних установок і норм поведінки, що забезпечу�
ють добровільну участь індивідів в створенні суспільних
товарів і/або компенсації витрат їх виробництва [6, c. 116].

Обсяг виробництва державою суспільних благ врахо�
вується державою з врахуванням переваг населення, яке
на виборах голосує за тих чи інших політиків, які пропо�
нують рішення у виробництві чистих суспільних благ.

Як зазначають Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р.: "На
практике государство вмешивается в экономику всякий
раз, когда политики видять способ улучшить жизнь сво�
их избирателей" [3, c. 388].

Хоча іноді цей варіант є недостатньо ефективним.
Адже, як ми знаємо з власного досвіду, деякі програми
уряду діють в інтересах окремих груп людей, а не усього
суспільства. Як результат, сподівання громадян не вип�
равдовуються і в цьому полягає відкритий економістами
закон непередбачених наслідків, який констатує факт
провалу держави, як органу і інституту в забезпеченні на�
селення суспільними благами. Виправити становище мож�
ливо лише за рахунок чесної відкритої гри в суспільстві і
коли держава, в даному випадку, мається на увазі уряд,
не буде піддаватись на такого роду провокації зі сторони
політиків, а буде відвертим зі своїми громадянами. До того
ж, варто поєднувати механізми ринкової економіки із
можливостями і зусиллями державних важелів впливу.

Е. Аткінсон і Дж. Стігліц в науковій праці "Лекції з
економічної теорії державного сектору" стверджують:
"Тот факт, что рыночные результаты являються неэффек�
тивными или несправедливими, не означает, что вмеша�

тельство правительства обязательно приведет к улучше�
нию" [12, c. 24].

Як окремі індивіди, так і соціальні групи голосуючи
на виборах за програми політиків обирають той чи інший
режим функціонування інститутів, в тому числі соціаль�
ного забезпечення, а тому політики мають нести відпові�
дальність за стан справ, в якому перебуває суспільство і
кожен її член.

Розподіл державних, матеріальних, фінансових ре�
сурсів має відбуватись на основі ідеї справедливості і не
підмінюватись моральними поняттями доброти, щедрості
тощо. Кожна людина має право на одержання належної
їй частки суспільних благ і вимагати її одержання у відпо�
відний час і розмірах.

Фактичний, розподільчий принцип суспільних благ
має бути заснований на спеціалізованих соціальних інсти�
тутах. В разі якщо він має неефективний механізм щодо
чесного і справедливого розподілу багатств і доходів, то
цей чинник вказує лише на неправильний суспільний
устрій.

На думку деяких вчених: "Для обеспечения социаль�
ной стабильности благоприятные условия создаются со�
циально�экономическим равенством членов общества.
Поэтому государство особенно заинтересовано в произ�
водстве тех благ, которые способствуют большему равен�
ству" [9, c. 28].

Починаючи з середини XIX ст., розподіл матеріаль�
них благ набув нового статусу і став ключовим питанням
в теорії справедливості.

Поєднання принципу і мети "розподілу" декларує
мету суспільства в соціально�економічній сфері, а також
фактичні шляхи їх досягнення, наприклад, усуспільнення
засобів виробництва, наявних природних ресурсів або по�
силання на механізми регулювання ринкової економіки.

В умовах обмежених ресурсів, будь�яка економіка чи
то ринкового типу чи централізовано�планова або інша,
не можуть задовольнити населення суспільними благами
в повному обсязі. Тому завжди виникає проблема ефек�
тивного їх розподілу як на рівні держави, галузі так і ок�
ремого підприємства і якщо такий баланс досягається ви�
робництво суспільних благ стає ефективним.

Як стверджує Луніна І.О, розподіл повноважень
щодо надання суспільних благ та прийняття відповід�
них рішень у кінцевому підсумку є політичним рішен�
ням, але для забезпечення ефективного функціонуван�
ня бюджетної системи необхідно, щоб такий розподіл
базувався на економічних критеріях [10, c. 47].

На думку П. Самуельсона і В. Нордхауса: "У каждого
свое собственное представление о том, что есть благо для
общества, но для экономистов особое значение имеет эф�
фективность. Эффективность, по определению экономис�
тов, есть состояние, при котором ресурсы общества при�
носят максимум удовлетворения потребителю" [4, c. 306].
Вчені визнають ефективність за Парето або аллокативну
ефективність, яка виникає тоді, коли неможливо реорган�
ізувати виробництво і споживання, щоб задоволення однієї
людинини зросло без зменшення задоволення іншого.

На макрорівні поняття "ефективність" розподіляєть�
ся на дві складові: ефективний розподіл ресурсів та ефек�
тивність виробництва і ці терміни тісно взаємопов'язані
між собою.

Виробнича складова передбачає суттєве здешевлен�
ня як матеріалів, так і затрат праці працівника аби забез�
печити ефективність виробництва. До того ж, виробляти
необхідно лише ті товари, які вкрай необхідні споживачу
або загалом суспільству. Крім того, доцільно раціональ�
но розподіляти наявні ресурси, а це значить, що без дея�
ких товарів суспільство може обійтися і не всі товари, що
виробляються на виробничих потужностях можуть бути
вироблені.

Ціна виробленого товару визначає його корисність
для суспільства, а граничні витрати на виготовлення до�
даткової одиниці цього товару, як втрату суспільства че�
рез не виробництво іншого товару. Підприємці в умовах
розвиненої конкуренції виробляють товар, до того пері�
оду, коли ціна і граничні витрати зрівняються, що озна�
чає для суспільства, що розподіл ресурсів здійснюється
ефективно.
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Еволюція у взаємовідносинах між економічною
ефективністю і соціальною справедливістю повинна зу�
мовити створення системи, у якій ці два фактори бу�
дуть рівною мірою визначальними стосовно як суто сус�
пільного блага, так і суто приватного блага [1, c. 55].

Не дивлячись на те, що ринковий механізм є більш
ефективний в порівнянні з командно�адміністративною
економікою в розподілі наявних ресурсів, проте пробле�
ма розподілу може виникнути будь деінде. Причиною
цьому може бути невідповідність розподілу доходів від
виробництва, тому розумінню соціальної справедли�
вості, що існує в суспільстві. Оскільки основою розпод�
ілу є використана власність і витрачена праця, тобто ці
два критерії говорять про різну участь у виробництві і
аналогічні можливості отримання доходів. Різні люди з
різними здібностями можуть виготовити різну кількість
товару і отримати за це різну платню. До того ж, не ко�
жен має власність, а отже, і дохід від неї. Цей не спра�
ведливий, з точки зору людини, розподіл породжує
нерівність у доходах і однобокий попит. Багаті люди
мають більше грошей, щоб задольнити свої потреби, не
стільки фізіологічного, а й духовного характеру і вони
можуть використовувати кошти на предмети розкоші.
Бідні ж навпаки не мають такої можливості. Разом з тим,
на задоволення попиту багатих людей, суспільство вит�
рачає і так обмежені ресурси, а бідним не вистачає еле�
ментарних предметів споживання.

Як наслідок, ситуація в суспільстві в цілому все більше
віддаляється від Парето�оптимального стану. Незрілість
і неспроможність ринку, яка визначається його "прова�
лами" (економічна неефективність) та нерівністю (неспра�
ведливість, соціальна неефективність) за ринкового роз�
поділу доходів, існує незалежно від ступеня розвитку то�
варних відносин та є основною причиною державного
втручання в економіку [1, c. 55].

Аткінсон Е. і Стігліц Дж. в науковій праці "Лекції з
економічної теорії державного сектору" зазначають, що:
"Совершенной конкуренции в основных теоремах эконо�
мической теории благосостояния не существует, и рас�
пределение ресурсов, проводимое рынком, вообще не яв�
ляется эффективным по Парето. Даже если экономика
была бы конкурентной, она не могла бы обеспечивать
эффективное по Парето распределение ресурсов" [12, c.
20].

 На відкритому ринку, де існує конкуренція, вироб�
ник має окуповувати витрати, в разі якщо це не відбуваєть�
ся, суспільство несе значні втрати. Проте конкурентний
ринок має як позитивні, так і негативні сторони, наприк�
лад, дрібні фірми стримують галузевий науково�техніч�
ний прогрес, оскільки малий бізнес немає грошей і немає
відповідного стимулу до технічного вдосконалення. Адже
ефект від нововведення є, зазвичай, малим, так як і обсяг
виробництва. Крім того, конкурент знає, що його "know�
how" буде використано на інших фірмах і він втратить й
те, що мав. До того ж, на конкурентному ринку відбуваєть�
ся стандартизація продукції, тим самим обмежується спо�
живчий вибір. Звідси вирішити проблему диференціації
продукції, що надається споживачеві може не ринкова
конкуренція, а конкуренція монополій і олігополій.

Проведене дослідження дає підстави для висновку, що
процес планування і виробництва суспільних благ було і
залишається прерогативою державного регулювання.
Важливо, щоб держава як суспільний інститут забезпе�
чувала баланс інтересів у суспільстві між ресурсами, гро�
мадянами та їх потребами. Безумовно, провідна роль у
створенні стимулів для зростання суспільних благ відно�
ситься бюджету та бюджетній політиці, що дає мож�
ливість глибше розкрити функціональне призначення дер�
жави та її роль у житті кожного члена суспільства.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неминучим для будь�якої соціально�економічної

системи є те, що рівень її життєздатності змінюється
під дією внутрішніх збурень та зовнішнього впливу.
Оцінюючи поточну ситуацію рівня життєздатності соці�
ально�економічної системи, зокрема, промислового
підприємства, повинен розбудовуватися перспективний
план дій щодо подальшого виведення траєкторії його
розвитку на новий, принципово якісніший рівень. З ме�
тою формування такого плану здійснюється прогнозу�
вання рівня життєздатності промислового підприєм�
ства, проте, зважаючи на всі супутні ризики як викори�
стання методології прогнозування, так і специфіки
діяльності у промисловому секторі, актуальності набу�
ває сценарне моделювання.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
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PhD, associate professor, assistant professor Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya, Ukraine

LEVEL OF VIABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES FORECASTING

У статті проведено дослідження аспектів щодо оцінювання та прогнозування життєздатності про>

мислового підприємства. На цій основі запропоновано методологічний підхід до практичної реалізації

оцінювання життєздатності промислового підприємства згідно концепції життєздатності соціально>еко>

номічних систем, яка являє собою функції оцінок її стійкості, надійності, живучості та вмотивованості,

та прогнозування її рівня шляхом застосування сценарного моделювання, в основу якого покладено ре>

зультати трендового аналізу. Визначивши та проаналізувавши параметри життєздатності промислового

підприємства, визначено її інтегральний показник, побудовано три ймовірні сценарії подальшого роз>

витку його рівня. Оптимістичний сценарій визначається як економетрична модель, яка максимізує зна>

чення рівня життєздатності у наступних періодах, песимістичний — навпаки, а за реальним сценарієм

функція формує траєкторію між песимістичним та оптимістичним сценаріями.

The article investigated aspects of assessment and forecasting of industrial enterprise viability. On this basis,

it suggested methodological approach to the practical implementation of the evaluation of the viability of an

industrial enterprise in accordance with the concept of the viability of the social and economic systems, which is

a function of evaluations of its stability, reliability, vitality and motivation, and predict its level through the use

of scenario modeling, which is based on the results of the trend laid analysis. Identify and analyze the parameters

of the viability of an industrial enterprise determined by the level of its integral indicator, three possible scenarios

of further development of the level of built. The optimistic scenario is defined as an econometric model that

maximizes the value of the level of viability in future periods, pessimistic — on the contrary, and in the real

scenario function generates a path between the pessimistic and optimistic scenarios.

Ключові слова: промислове підприємство, система, показники, життєздатність, стійкість, живучість,
умотивованість, надійність, інтегральний показник, вагові коефіцієнти, прогноз, трендовий аналіз, сценарій.

Key words: industrial enterprise, system performance, vitality, strength, vitality, motivation, reliability, integral
index, weights, forecast, trend analysis, scenario.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є розробка та обгрунтування сценар�

ного підходу щодо прогнозування життєздатності про�
мислового підприємства.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Складні питання забезпечення життєздатності соц�

іально�економічних систем досліджували у своїх робо�
тах такі вчені: Кучерова Г.Ю., Мішин В., Сергєєва Л.,
Третьякова М., Шумілова Ю. та інші. Спираючись на
існуючий доробок в означеній сфері та зважаючи на
кризове становище промислової галузі, проблема жит�
тєздатності є пріоритетною серед стратегічних антикри�
зових завдань подальшого відновлення економічного
потенціалу країни. З метою встановлення загальної кар�
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тини рівня життєздатності промисло�
вих підприємств потребує подальшого
вивчення множина показників, що її
характеризує, та загальна траєкторії їх
розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Життєздатним є те підприємство,
що здатне виконувати свої функції про�
тягом певного періоду та досягати по�
ставлених цілей [1; 3]. Життєздатності
системи Q є функцією оцінок стійкості
C, надійності N, живучості G та вмоти�
вованості V [1; 3]: Q = f(C, N, G, V). Ці
параметри життєздатності та їх харак�
теристики на ведемо на рисунку 1.

Стійкість функціонування промис�
лових підприємств пропонується виз�
начати тенденціями наступних коефі�
цієнтів: коефіцієнт поточної ліквідності,
коефіцієнт абсолютної ліквідності, ко�
ефіцієнт рентабельності власного капі�
талу, рентабельність активів за чистим
прибутком, оборотність активів, ресур�
совіддача, фондовіддача; надійність —
показниками фінансової стійкості; жи�
вучість — реальним рівнем чистого до�
ходу, реальним рівнем фінансових інве�
стицій, рівнем використання інвестицій�
них ресурсів, рівнем інноваційного роз�
витку, коефіцієнтом оборотності влас�
ного капіталу; вмотивованість — показ�
никами плинності кадрів, коефіцієнтом
обороту з прийняття персоналу на робо�
ту, рентабельністю персоналу, продуктивністю праці
персоналу, рівнем соціальної захищеності персоналу,
темпом зростання середньої заробітної плати.

Інтегральний показник життєздатності промислово�
го підприємства за t�період P

tI  розрахуємо як суму добутків
інтегральних показників чотирьох компонентів досліджу�
ваної системи та відповідних вагових коефіцієнтів:

[ ]10∈ ;I,kI+kI+kI+kI=I P
tVVJJNNCC

P
t (1),

де VJNC I,I,I,I  — інтегральний показник стійкості,
надійності, живучості та вмотивованості соціально�еко�
номічної системи відповідно;

VJNC k,k,k,k  — вагові коефіцієнти.
Для визначення вагових коефіцієнтів показників, що

характеризують складові життєздатності, скористує�
мось методом аналізу ієрархії Сааті на основі суб'єктив�
них суджень експертів, що чисельно оцінюються за пев�
ною шкалою. У результаті застосування методу аналізу
ієрархії Сааті отримали наступні значення коефіцієнтів:

054,0;126,0;388,0;432,0 ==== VJNC kkkk .
Далі проаналізуємо показники, що характеризують

параметри життєздатності ПАТ "Запоріжтрансформа�
тор" (табл. 1, 2, 3).

За даними таблиці 1, можна зроби�
ти висновок, що усі розраховані показ�
ники стійкості ПАТ "Запоріжтрансфор�
матор" мають тенденцію до зменшення.

Згідно з розрахованими даними у
таблиці 2, за досліджуваний період
спостерігається зростання коефі�
цієнтів фінансової незалежності, ста�
більності та стійкості.

З розрахованих даних таблиці 3
видно, що рівень реального чистого
доходу підприємства щороку змен�
шується в середньому на 44%. Рівень
інноваційного розвитку в 2013 році та�
кож зменшується на 0,07%, а у 2014

та 2015 роках дорівнює нулю, оск�
ільки підприємство не витрачало
кошти на науково�досліді розробки.
Коефіцієнт оборотності власного
капіталу з 2013 року зменшується, і
у 2015 році становив 0,25, що на
93,7% менше ніж у 2012 році та на
68,8% менше ніж у 2014 році. Реаль�
ний рівень фінансових інвестицій та
рівень використання інвестиційних
ресурсів, або рівень доходу від
участі в капіталі за досліджуваний
період взагалі дорівнюють нулю.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стійкість (С) – характеризує здатності 
підприємства здійснювати свої функції 

Надійність  (N) – характеризує 
внутрішні сили підприємства 

Живучість (J) – характеризує 
інвестиційно-інноваційний потенціал 
системи, який спрямований на розвиток 

Вмотивованість (V) – характеризує 
дії, спрямовані на мотивацію, рух та 

розвиток людського капіталу  

Життєздатність промислового підприємства 
Q = f(C, N, G, V) 

Рис. 1. Життєздатність соціальноDекономічної системи
промислового сектору економіки

Джерело: розроблено автором самостійно.

№ 
п/п Стійкість (С) 2012 2013 2014 2015 

1 Коефіцієнт поточної ліквідності, PL  0,761 0,467 0,240 0,174 
2 Коефіцієнт абсолютної ліквідності, AL   0,034 0,026 0,019 0,013 
3 Коефіцієнт рентабельності власного 

капіталу, VKR  0,958 0,892 0,000 0,000 

4 Рентабельність активів за чистим 
прибутком, PRA  0,239 0,092 0,000 0,000 

5 Оборотність активів, ресурсовіддача, AO  0,997 0,763 0,377 0,295 
6 Фондовіддача, F  4,831 3,425 1,340 1,147 

Таблиця 1. Динаміка показників, що характеризують стійкість ПАТ
"Запоріжтрансформатор"

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [6].

№ 
п/п Живучість (J) 2012 2013 2014 2015 

1 Рівень реального 
чистого доходу, ЧДR  3955724 2703922 1025191,6 621028,3

2 Рівень інноваційного 
розвитку, INRR  0,13% 0,07% 0% 0%

3 Коефіцієнт оборотності 
власного капіталу, VKO  3,991 7,366 0,803 0,250

Таблиця 3. Динаміка показників, що характеризують параметр живучості

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [6].

Таблиця 2. Динаміка показників, що характеризують параметр надійності
ПАТ "Запоріжтрансформатор"

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [6].
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З розрахованих даних наведених у таблиці 4 видно, що
коефіцієнт плинності кадрів у 2015 році порівняно з 2014
роком зріс на 26,7%, а відносно 2012 року у 6,7 рази. Ко�
ефіцієнт обороту з прийняття персоналу на роботу що�
року збільшується в середньому на 6,3%. Рентабельність

персоналу підприємства знижується та
в 2015 році становить лише 0,42%, що на
98,5% менше ніж у 2012 році та на 90,2%
менше ніж у 2014 році. Продуктивність
праці персоналу також знизилась з
рівня 807,9 до 377,3, або на 53,3%. Та�
кож у 2015 році зріс рівень соціальної
захищеності персоналу майже на 4% по�
рівняно з 2014 роком.

З метою розробки прогнозу рівня
життєздатності підприємств промис�
лової галузі на наступні три роки ско�
ристаємося методами трендового ана�
лізу. Алгоритм прогнозування наведе�
но на рисунку 2.

Відповідно до рисунку 2 виконаємо
побудову прогнозних економетричних
моделей описаних різними рівняннями.

На основі отриманих прогнозних даних розроби�
мо декілька сценаріїв розвитку рівня життєздат�
ності промислових підприємств. Оскільки фактич�
ний тип тренду встановлюється за допомогою гра�
фічного подання даних динамічного ряду, виконає�
мо побудову різних трендових рівнянь.

Результати проведення трендового аналізу
для ПАТ "Запоріжтрансформатор" подано на
рисунку 3.

Отже, на основі проведеного аналізу подаль�
ший розвиток досліджуваного показника може
відбуватися за трьома сценаріями, а саме: опти�
містичним, реальним та песимістичним (табл. 5).

Відповідно до запропонованого підходу сце�
нарного прогнозування рівня життєздатності
промислових підприємств, оптимістичний сце�
нарій визначається та економетрична модель,
яка максимізує значення рівня життєздатності
у наступних періодах, тому оптимістичний сце�
нарій для даного підприємства визначається пол�
іноміальною моделлю, оскільки ця модель опи�
сує 100% вихідних даних та забезпечує макси�
мальне значення рівня життєздатності у майбут�
ньому. Реальний сценарій розвитку визначаєть�

ся нелінійною степеневою функцією, яка описує 98% ви�
хідних даних та знаходиться в зоні між оптимістичним
та песимістичним сценаріями. Песимістичний сценарій
розвитку визначається лінійною функцією регресії з
надійністю 87%, за яким рівень життєздатності суттєво

№ 
п/п Вмотивованість (V) 2012 2013 2014 2015 

1 Показник плинності кадрів, PK  5,0% 6,0% 26,8% 33,9%
2 Коефіцієнт обороту з прийняття персоналу 

на роботу, KPR  2,54% 2,71% 2,49% 3,00%
3 Рентабельність персоналу підприємства, 

RP  28,83% 14,11% 4,29% 0,42%
4 Продуктивність праці персоналу, PPR  807,99 566,86 358,48 377,30
5 Рівень соціальної захищеності персоналу, 

RSZ  2,65% 5,19% 4,97% 5,16%
6 Темп зростання рівня середньої заробітної 

плати T ŹP : 2,40% -13,5% -5,5% 25,8%

Таблиця 4. Динаміка показників, що характеризують параметр
вмотивованості ПАТ "Запоріжтрансформатор"

Джерело: узагальнено та розраховано автором на основі [6].
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Розробка можливих сценаріїв розвитку рівня життєздатності підприємств  

Оптимістичний 
Q = f(C, N, G, V)→max 

Реалістичний  
max > Q > min 

Песимістичний  
Q = f(C, N, G, V)→min 

Прогнозування та аналіз отриманих результатів за 
кожним сценарієм відповідно до побудованих 

моделей )(ˆ xfy =  

Рис. 2. Методика сценарного прогнозування рівня життєздатності
промислових підприємств

Джерело: розроблено автором.

y = 0,0265x2 - 0,1941x + 0,5215
R2 = 1
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Рис. 3. Тенденція розвитку рівня життєздатності ПАТ "Запоріжтрансформатор"
Джерело: розраховано автором.
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знижується у перспективі. Результати прогнозу�
вання подано на рисунку 4.

Відповідно до рис. 4 за оптимістичним сце�
нарієм розвитку рівень життєздатності досліджу�
ваного підприємства у 2016 році зросте на 1,8%, а
у 2017 та 2018 роках — на 1,5% та 1,8% відповідно.
Прогнозований рівень життєздатності підприєм�
ства поступово зростає і у 2018 році складе 0,177,
що на 5,2% більше ніж у 2015 році.

Аналізуючи песимістичний сценарій розвитку,
бачимо, що прогнозований рівень життєздатності
щороку знижується, так у 2018 році його значен�
ня складе 0,123, що на 26,8% менше ніж у 2015 році.
За реальним сценарієм розвитку також прогно�
зується зниження рівня життєздатності до зна�
чення 0,154, що на 15,5% менше ніж у 2015 році.
Помилка прогнозу для оптимістичного сценарію
дорівнює 0,2%, для песимістичного сценарію —
12,3% та для реального — 3,1%. Відповідно про�
гнозні дані за отриманими моделями відповідають
фактичним на рівні: 87,7% для песимістичного,
99,8% оптимістичного та 96,9% для реального.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Відповідно до запропонованого підходу сценарного

прогнозування рівня життєздатності промислових
підприємств, розроблено по три сценарії її розвитку. За
отриманими результатами можна зробити висновок, що
цей підхід дає змогу обгрунтувати можливу траєкторії
розвитку у перспективі. Таким чином, можна стверджу�
вати, що подальша тенденція реального рівня життєздат�
ності, за умов незмінної політики підприємства ПАТ "За�
поріжтрансформатор", характеризуються низхідними
трендами, що описуються лінійною, степеневою та лога�
рифмічною моделями. При цьому зазначені тенденції
спостерігатимуться до певного періоду, після настання
якого під дією впливу зовнішніх умов та внутрішніх струк�
турних змін, здійснюється корекцію тренду. Зважаючи
на наявні ресурси, можливості та цілі підприємства, доц�
ільним є обгрунтування шляхів досягнення реального або
оптимістичного сценарію розвитку.
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Джерело: розраховано автором.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У вересні 2015 року 193 держави�члени Організації

Об'єднаних Націй прийняли Порядок денний в галузі
сталого розвитку на період до 2030 року. Він включає
17 Цілей в галузі сталого розвитку (ЦСР) і 169 задач,
які будуть визначати дії урядів, міжнародних установ,
організацій громадянського суспільства та інших орга�
нізацій протягом наступних 15 років. Широта і багато�
компонентність 17 ЦСР і 169 задач ставлять важливе
питання про розробку функціонуючої рамкової систе�
ми моніторингу. Статистична комісія ООН уповноваже�
на Генеральною Асамблеєю ООН відібрати показники
для моніторингу реалізації Порядку — 2030 зіткнулася
з дилемою: як обмежити число показників ЦСР і при
цьому не допустити спотворення або зміни змісту са�
мого Порядку денного.
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MONITORING AND INFORMATION PROVIDING OF THE FOOD SECURITY FORMATION
PROCESSES

У статті досліджено поточний стан справ у сфері моніторингу та інформаційного забезпечення про>

цесів формування продовольчої безпеки та харчування на початковому етапі здійснення Порядку ден>

ного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року в Україні та світі. У роботі висвітлено ключові про>

блеми, пов'язані з виміром у рамках моніторингу просування на шляху до другої мети в галузі сталого

розвитку мети (ЦСР 2), що полягає в ліквідації голоду, забезпечення продовольчої безпеки, поліпшення

харчування та сприяння сталому розвитку сільського господарства. Встановлено ключові взаємозв'язки

як між безпосередніми елементами ЦСР 2, так і між ЦСР 2 та іншими ЦСР, а також описані основні про>

блеми моніторингу досягнення більш досконалих показників продовольчої безпеки та харчування. Вста>

новлено проблеми моніторингу та інформаційного забезпечення процесів формування продовольчої без>

пеки на національному та глобальному рівнях з метою їх уніфікації в подальшому.

In the article the current situation in the area of monitoring and information support of the formation of food

security and nutrition at an early stage implementation of the agenda for sustainable development for the period

to 2030 in Ukraine and abroad. The paper highlights the key issues related to measurement under monitoring

progress towards the second objective of sustainable development goals (SDG 2), which is to eliminate hunger,

food security, nutrition and sustainable agricultural development. Established key relationships both between

direct SDG elements 2 and 2 between SDG and other SDG and described the main problems of monitoring the

achievement of improved indicators of food security and nutrition. Established problem monitoring and

information support of the formation of food security at the national and global levels for the purpose of unification

in the future.

Ключові слова: продовольча безпека, моніторинг, інформаційне забезпечення, сталий розвиток, індика�
тори, продовольча система, методика.

Key words: food security, monitoring, information security, sustainable development indicators, food system,
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Міжнародні установи відіграють важливу роль у гло�
бальній звітності, оскільки вони не тільки відповідають
за збір даних з національних джерел і їх зіставне узагаль�
нення на субрегіональному, регіональному і глобально�
му рівнях, але також готують щорічні доповіді про гло�
бальний хід виконання завдань ЦСР, відповідно до наяв�
ного у них мандату, з метою вдосконалення методології
деяких показників ЦСР і зміцнення можливостей країн
з підготовки статистичної інформації по ЦСР.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичні і практичні аспекти проблеми продо�

вольчої безпеки та її моніторингу розглядаються у пра�
цях багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених, серед
них: В. Власов, Л. Глубіш, В. Битов, В. Немченко, Р. Муд�
рак та інші.
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В Україні сформована система індикаторів та коефі�
цієнтів для дослідження стану рівня продовольчої без�
пеки, проте процес розробки та формування системи
моніторингу продовольчої безпеки у глобальному
вимірі є не завершеним і потребує подальшого доопра�
цювання.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою роботи є дослідження підходів до формуван�

ня системи моніторингу та інформаційного забезпечен�
ня продовольчої безпеки на національному та глобаль�
ному рівнях з метою їх уніфікації в подальшому.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

У 1996 році Всесвітній продовольчий саміт (ВПС)
поставив перед собою мету ''викорінення голоду у всіх
країнах, зі скороченням числа людей, що недоїдають до
половини їх нинішнього рівня не пізніше 2015 року". У
2000 році в Декларації тисячоліття (ДТ) важливість по�
долання голоду і скорочення бідності були визнанні че�
рез встановлення Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ)

''скоротити вдвічі за період з 1990 по 2015 рік, частку
людей, які страждають від голоду'' (ЦРТ 1.3).

ФАО отримала мандат моніторингу прогресу в до�
сягненні цілей, поставлених ВПС і ЦРТ. Статистичний
відділ ФАО систематично працює над визначенням кри�
теріїв та удосконаленням методології, необхідних для
оцінки поширення недоїдання.

У рамках проведення Круглого столу з вимірюван�
ня голоду, організованого в штаб�квартирі ФАО в ве�
ресні 2011 року, за рекомендацією експертів було роз�
роблено "початковий" набір індикаторів, за допомогою
яких пропонувалось проводити дослідження різних ас�
пектів продовольчої безпеки.

Вибір показників був обумовлений вагомістю екс�
пертної оцінки і наявності даних у базі, щоб мати мож�
ливість проводити порівняння по регіонах і в динаміці.
Відомості про методологію оцінки та безпосередньо
значення індикаторів розміщено на офіційному сайті
ФАО [1], які організація об'єднала в єдину базу даних з
метою забезпечення відкритого доступу до інформації
та створення об'ємної інформаційної системи продо�
вольчої безпеки.

Індикатор Джерело інформації Забезпеченість 
інформацією 

Наявність продовольства
 Середня дієтична достатність енергопостачання ФАО 1990-2016 
Середня вартість виробництва продуктів харчування ФАО 1990-2013 
Частка дієтичного енергопостачання від хлібних злаків, 
коренеплодів та бульбоплодів ФАО 1990-2011 
Середня забезпеченість білками ФАО 1990-2011 
Середня забезпеченість білками тваринного походження ФАО 1990-2011 

Доступ до продовольства
Питома вага доріг з твердим покриття у загальній кількості доріг Світовий банк 1990-2011 
Щільність доріг Міжнародна дорожня 

федерація, Всесвітня 
статистика доріг і 
електроніки 1990-2011 

Щільність залізничних шляхів Світовий банк 1990-2012 
Валовий внутрішній продукт на душу населення Світовий банк 1990-2013 
Внутрішні індекси ціна на продукти харчування ФАО, Міжнародна 

організація праці, Світовий 
банк 1990-2014 

Поширення недоїдання ФАО 1990-2016 
Частка витрат на продукти споживання найбідніших 
домогосподарств ФАО часткова 
Глибина дефіциту продовольства ФАО 1990-2016 
Поширення недостатності харчування ФАО 1990-2016 

Стабільність продовольчої системи
Коефіцієнт залежності від імпорту хлібних злаків ФАО 1990-2011 
Питома вага ріллі із іригаційним обладнанням ФАО 1990-2012 
Вартість імпорту продовольства понад загальну кількість експорту 
товару ФАО 1990-2011 
Політична стабільність та відсутність насилля / тероризму Світовий банк, всесвітній 

індекс благодійності 1990-2013 
Мінливість індексу рівня внутрішніх цін на продовольство ФАО, Міжнародна 

організація праці, Світовий 
банк 1990-2014 

Мінливість показника виробництва продовольства на душу 
населення ФАО 1990-2013 
Мінливість показника постачання продовольчих запасів на душу 
населення ФАО 1990-2011 

Використання продовольства та продовольчої системи
Доступ до поліпшених водних джерел ВООЗ, ЮНІСЕФ 1990-2012 
Доступ до покращених засобів санітарії ВООЗ, ЮНІСЕФ 1990-2012 
Частка дітей віком до 5 років, що страждають від виснаження ВООЗ, ЮНІСЕФ 1990-2014 
Частка дітей віком до 5 років, що відстають у рості ВООЗ, ЮНІСЕФ 1990-2014 
Частка дітей, віком до 5 років зі зниженою масою тіла ВООЗ, ЮНІСЕФ 1990-2014 
Частка дорослих зі зниженою масою тіла ВООЗ часткова 
Поширеність анемії серед вагітних жінок ВООЗ, Світовий банк 1990-2011 
Поширеність анемії серед дітей віком до 5 років ВООЗ, Світовий банк 1990-2011 
Поширення дефіциту вітаміну А у населення ВООЗ часткова 
Поширення дітей шкільного віку (6-12 років) з недостатнім 
споживанням йоду ВООЗ часткова 

Таблиця 1. Індикатори продовольчої безпеки та їх інформаційне забезпечення

Джерело: сформовано за даними ФАО [1].
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У 2011—2012 роках ФАО удосконалила методоло�
гію оцінки поширення недоїдання у напрямку визначен�
ня найбільш підходящої моделі для опису звичного
дієтичного споживання енергії населенням і поліпшен�
ня оцінки його параметрів. Зокрема було введено відхи�
лення від нормального розподілу.

Подальші уточнення методології були введені в 2014.
Був представлений новий метод для оцінки мінливості
споживання енергії для країн, де дані обстежень від�
сутні, на підставі дослідження співвідношення між кое�
фіцієнтом варіації, ВВП на душу населення, коефіцієн�
та Джині і цін на продукти харчування.

Індикатори класифікуються за чотирма складови�
ми виміру продовольчої безпеки — наявності, доступу,
використання і стабільності (табл. 1).

У вересні 2015 року в рамках 70�ї сесії Генеральної
Асамблеї ООН у Нью�Йорку відбувся Саміт ООН для
прийняття Порядку денного в галузі розвитку на пері�
од після 2015 року. Саміт розглядається світовою
спільнотою як подія історичного значення. Проблема�
тика Саміту охоплювала всі аспекти соціально�економ�
ічного розвитку, конкурентоспроможності країн, еко�
логічної та енергетичної безпеки, глобального партнер�
ства для розвитку, а обсяг грунтовної підготовчої ро�
боти не мав прецедентів в історії [2].

Так само як і Декларація тисячоліття, Порядок�2030
дає глобальне бачення всього спектра завдань в області
розвитку. 17 цілей сталого розвитку (ЦСР) спрямовані
на ліквідацію бідності і голоду і одночасно на віднов�
лення і раціональне використання природних ресурсів.
Вони об'єднують всі три виміри сталого розвитку — еко�
номічне, соціальне і екологічне — з тісно взаємопов'я�
заними завданнями. ЦСР є неподільними — одні постав�
лені завдання нерозривно пов'язані з іншими, вони ком�
плексні і передбачають широку участь підходах. ЦСР ун�
іверсальні, а Порядок — 2030 відноситься в рівній мірі
як до розвинених, так і країн, що розвиваються [3].

ЦСР 2 Порядку денного — "Подолання голоду, до�
сягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчуван�

ня і сприяння сталому розвитку сіль�
ського господарства". Така ціль
включає п'ять підцілей.

Після Саміту перед країнами чле�
нами�ООН постали нові завдання
адаптації визначених на глобальному
рівні цілей та їх моніторингу. В Ук�
раїні також розпочалась робота зі
встановлення цілей сталого розвит�
ку на 2016—2030 роки, відповідних
завдань та показників для моніторин�
гу досягнення цілей [2].

Досягнуто міжнародне порозум�
іння по ряду ключових показників з
метою моніторингу виконання ЦСР 2.
Разом з тим, залишаються суттєві
прогалини в даних і труднощі мето�
дологічного плану, які необхідно по�
долати для ефективної і своєчасної
оцінки продовольчої безпеки і харчу�
вання, що дозволяє порівнювати ін�
формацію по різних країнах.

Можливо, ще більш серйозною
проблемою є пошук ефективних спо�
собів моніторингу реалізації нового
порядку денного в її сукупності. ЦСР
2 і пов'язані з нею завдання відобра�
жають багатогранність понять голо�
ду та недоїдання і те, що досягнення
цієї мети вимагає уваги до всіх чоти�
рьох вимірів продовольчої безпеки і
харчування, згідно з визначенням,
яке дали Комітет з всесвітньої продо�
вольчої безпеки (КВПБ) і Всесвітній
продовольчий саміт (ВПС) 1996 року.

Те, що є справедливим для цільових показників ЦСР 2,
також може бути застосовано і до її взаємозв'язку з
іншими ЦСР [3].

Наразі ФАО для здійснення моніторингу продо�
вольчої безпеки та харчування в рамках нового глобаль�
ного порядку денного "Цілі Сталого Розвитку — 2016—
2030" застосовує ряд підходів та індикаторів (рис. 1,
табл. 2—3).

Якщо для підцілей 2.1 та 2.2 індикатори моніторин�
гу визначені, відносно інших підцілей — вони знаходять�
ся у стані розробки. Наразі ФАО розробив Глобальну
стратегію поліпшення сільськогосподарської та сіль�
ській статистики, в рамках якої передбачається реалі�
зувати, в тому числі, завдання по визначенню показників
та індикаторів для здійснення моніторингу продоволь�
чої безпеки (ЦСР 2), а також — глобального потеплін�
ня, біопалива та навколишнього середовища.

Ініціатива з розробки Глобальної стратегії поліп�
шення сільськогосподарської та сільській статистики
стала відповіддю на зниження кількості і якості
сільськогосподарської статистики. Мета глобальної
стратегії полягає в тому, щоб забезпечити доступ на�
ціональних і міжнародних статистичних систем до отри�
мання базових даних для проведення моніторингу ЦСР.

Проблеми при проведенні комплексного аналізу
показників продовольчої безпеки та харчування ЦСР 2
полягають не лише у відсутності повної системи необ�
хідних індикаторів. Незважаючи на очевидний взаємо�
зв'язок, оцінка масштабів поширення недоїдання і мас�
штабів відсутності продовольчої безпеки відображають
різні концепції, тому ці два показники не можна роз�
глядати як взаємозамінні або як такі, що чітко корелю�
ють між країнами. Вони дають різну, але взаємодопов�
нюючу інформацію.

При вивченні зв'язків між продовольчою безпекою
та харчуванням також важливо пам'ятати, що поліпшен�
ня доступу до продовольства саме по собі не гарантує
поліпшення дитячого харчування, так як інфекції, вик�
ликані відсутністю доступу до чистої води, основних

Рис. 1. Моніторинг продовольчої безпеки та харчування (ЦСР 2) в рамках
нового глобального Порядку денного "Цілі Сталого Розвитку — 2016—2030"

Джерело: сформовано автором за даними ФАО [3].
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послуг в області санітарії та охорони здоров'я, можуть
привести до порушень у системі травлення, що в резуль�
таті призводять до зростання масштабів поширення вис�
наження і відставання в рості. Крім того, неповноцінні
харчові раціони можуть вести до зростання надмірної
ваги і, пов'язаних з харчуванням, неінфекційних захво�
рювань, які все в більшій мірі поширюються серед бідних
верств населення. Було встановлено, що ожиріння по�
в'язане з відсутністю продовольчої безпеки в ряді груп
дорослого населення і асоціюється з бідністю. Співісну�
вання недоїдання і надлишкового харчування відчутно
позначилося на країнах, які проводять стрімкі перетво�
рення, і лягло на них подвійним тягарем неповноцінно�
го харчування [4]. До таких країн, зокрема, відноситься
і Україна.

Якщо дитина стикається з відсутністю продовольчої
безпеки, то, швидше за все, вона буде відставати в рості,
а також страждати від порушень системи травлення, які
передують часто незворотним наслідкам відставання у
рості [5; 6]. Що стосується взаємозв'язку між особистим
досвідом відсутності продовольчої безпеки і надмірною
вагою серед дітей, то наявні докази недостатньо пере�
конливі, хоча діапазон інших шкідливих наслідків відсут�
ності продовольчої безпеки для дітей, включаючи менш
здорові раціони харчування і негативні психосоціальні
наслідки, досить добре вивчений [7].

У міру прийняття державами Порядку денного в га�
лузі сталого розвитку на період до 2030 року і нарощу�
вання зусиль з моніторингу очікується, що дані про про�
довольчу безпеку і харчуванні дітей на національному
та регіональному рівнях стануть більш легкими у сприй�
няті та широко доступними. Це полегшить процес за�
повнення множинних прогалин у знаннях про взаємоз�
в'язки між доступом до продовольства і рівнем харчу�
вання, а також іншими факторами відсутності продо�
вольчої безпеки.

В Україні моніторинг та інформаційне забезпечен�
ня процесів формування продовольчої безпеки відпові�
дно до проекту ЗУ "Про продовольчу безпеку України"
[8] мають здійснювати уповноважені Кабінетом
Міністрів України органи виконавчої влади, а саме: за�
безпечують регулярне дослідження складу харчових
продуктів, що надходять на споживчий ринок України,
та створення відповідного інформаційного банку даних;
розробку рекомендованих харчових раціонів для основ�
них соціальних і демографічних груп населення з ура�
хуванням регіональних традицій і звичок, екологічної
ситуації; здійснюють розрахунки прогнозних та фактич�
них потреб держави в основних видах харчових про�
дуктів.

Відповідно до проекту закону процес формування
продовольчої безпеки повинен супроводжується орга�

Індикатор Сутність Наслідки Методика обчислення
МПВР – масштаб 
поширення 
відставання у рості у 
дітей віком до 5 років 

Відставання у рості, яке визначається як 
низький для свого віку зріст (відхилення в 
рості більш ніж на два пункти перевищує 
стандартне відхилення від медіанної 
величини згідно з Нормами росту дітей, 
встановленими ВООЗ) 

Відображає сукупні наслідки 
недоїдання і хвороб протягом 
найважливішого періоду в 1000 
днів з моменту зачаття і до 
другого року життя дитини 

Співвідношення числа дітей у 
віці до п'яти років, які 
відповідають критеріям 
відставання у рості, до 
загального числа дітей у віці 
до п'яти років. 

МПВ – масштаб 
поширення 
виснаження у дітей 
віком до 5 років 

Відставання в наборі маси тіла, яке 
визначається як низьке для свого росту 
(відхилення в масі тіла по відношенню до 
росту, яке більш ніж на два стандартних 
пункти менше від стандартного відхилення 
від медіанної величини згідно з 
Стандартами росту дітей ВООЗ) 

Виснаження є серйозною 
передумовою смертності серед 
дітей у віці до п'яти років і 
зазвичай виникає внаслідок 
гострої тривалої нестачі 
продовольства і / або хвороб 

Співвідношення числа дітей у 
віці до п'яти років, які 
відповідають критеріям 
виснаження, до загального 
числа дітей у віці до п'яти 
років 

МПНВ – масштаб 
поширення надмірної 
ваги у дітей віком до 
5 років 

Перевищення маси тіла, яке визначається 
як надмірне для свого росту (відхилення в 
масі тіла по відношенню до росту, яке 
більш ніж на два стандартних пункти 
перевищує стандартне відхилення від 
медіанної величини згідно з Стандартами 
росту дітей ВООЗ) 

Надмірна вага в дитячому віці 
пов'язана з широким спектром 
серйозних ускладнень і 
збільшенням ризику 
передчасного виникнення 
захворювань, включаючи діабет 
і серцево-судинні захворювання 

Співвідношення числа дітей у 
віці до п'яти років, які 
відповідають критеріям 
надмірної ваги, до загального 
числа дітей у віці до п'яти 
років 

Таблиця 3.  Сутність та методичні підходи до оцінки індикаторів проведення моніторингу продовольчої безпеки
та харчування (ЦСР 2.1) в рамках нового глобального Порядку денного "Цілі Сталого Розвитку — 2016—2030"

Джерело: сформовано автором за даними ФАО [3].

Таблиця 2. Сутність, завдання та методичні підходи до оцінки індикаторів проведення моніторингу продовольчої
безпеки та харчування (ЦСР 2.1) в рамках нового глобального Порядку денного "Цілі Сталого Розвитку — 2016—2030"

Джерело: сформовано автором за даними ФАО [3].

Індикатор Сутність Завдання Методичні підходи до оцінки 
РН – масштаб 
поширення 
недоїдання 

Оцінка частки 
окремих осіб у 
всьому населенні 
(в %), які 
споживають 
недостатня 
кількість 
харчових 
продуктів 

Показник використовується в 
ФАО з 1996 року для 
моніторингу досягнення мети, 
поставленої Світовим 
продовольчим самітом, і пізніше 
ЦРТ 1c на національному, 
регіональному і глобальному 
рівнях. Наразі використовується 
для моніторингу виконання 
завдання ЦСР 2.1 

Показник розраховується відносно групи населення на основі 
імовірнісного розподілу енергетичної цінності звичайного 
денного раціону харчування "середньої людини". Параметри 
розподілу оцінюються за допомогою наявної інформації про 
національну пропозицію продовольства, про розподіл 
споживання харчових продуктів домашніми господарствами 
або окремими особами, а також про характерні особливості 
населення, що визначають потреби в харчовій енергії. 
Сумарна ймовірність звичайного рівня споживання для цього 
середнього індивідуума, що знаходиться нижче нижньої межі 
діапазону нормальних потреб, приймається за оцінку РН 

ШВПБ – шкала 
сприйняття 
відсутності 
продовольчої 
безпеки 

Оцінка здатності 
людей 
отримувати 
харчові продукти 

Моніторинг виконання завдання 
ЦСР 2.1 

Методика ШВПБ дає достовірну і своєчасну інформацію 
щодо здатності людей отримувати харчові продукти на 
основі восьми простих питань, що стосуються типів 
поведінки і досвіду, типових для ситуацій, в яких обмежена 
можливість отримання продовольства. Комбінований набір 
відповідей на вісім пунктів ШВПБ, проаналізованих через 
призму строгих методів теорії латентних рис, дозволяє 
визначити для кожного респондента ймовірність 
приналежності до будь-якого можливого класу відсутності 
продовольчої безпеки на підставі шкали ступеня тяжкості 
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нізованим моніторингом за характером змін, їх кіль�
кісною і якісною оцінкою з метою підготовки відповід�
них рекомендацій та управлінських рішень. Система
моніторингу має базується на поєднанні економічних та
соціальних індикаторів з показниками, які відобража�
ють результативність діяльності органів державної вла�
ди з вирішення проблеми продовольчої безпеки. За ре�
зультатами моніторингу уповноважені органи виконав�
чої влади мають приймати рішення щодо змін продо�
вольчого кошика для основних соціальних і демографі�
чних груп населення, а уповноважені органи виконав�
чої влади мають приймати рішення щодо змін і затвер�
джувати набори харчових продуктів для основних соці�
альних і демографічних груп населення. Результати мо�
ніторингу мають щорічно оприлюднюються на офіцій�
них сайтах Кабінету Міністрів України, центральних
органів виконавчої влади з питань аграрної політики та
продовольства, економічного розвитку і торгівлі та у
засобах масової інформації [8].

Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі пи�
тання продовольчої безпеки" [9] визначено перелік зав�
дань органам виконавчої влади щодо здійснення моні�
торингу:

1) Міністерству охорони здоров'я визначати кожні
п'ять років рекомендовані раціональні норми споживан�
ня основних продуктів у середньому на одну особу;

2) Міністерству аграрної політики та продоволь�
ства, Міністерству соціальної політики і Державній
службі статистики забезпечити в межах своїх повнова�
жень подання Міністерству економічного розвитку і
торгівлі щороку до 31 липня інформації, необхідної для
розрахунку основних індикаторів продовольчої безпе�
ки;

3) Міністерству економічного розвитку і торгівлі
готувати та оприлюднювати щороку до 1 вересня на�
ступного періоду звіт про стан продовольчої безпеки
України.

На офіційному сайті Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України відсутній звіт про стан про�
довольчої безпеки України за будь�який період. Віднос�
но продовольчої безпеки оприлюднено лише баланси
попиту і пропозиції м'яса і м'ясопродуктів, цукру, мо�
лока та молокопродуктів, олій рослинних уточнений
станом на 01.04.2015 року, розрахунковий баланс попиту
і пропозиції зерна на 2014/2015 маркетинговий рік по
всіх категоріях господарств.

Фактично моніторинг індикаторів продовольчої без�
пеки здійснюють, переважно, науковці. Інформаційне
забезпечення процесу в системному вигляді не надає
жоден з центральних органів виконавчої влади Украї�
ни. Більшу частину індикаторів продовольчої безпеки,
відповідно до Методики визначення основних індика�
торів продовольчої безпеки, затвердженої Постановою
Кабінету Міністрів України "Деякі питання продоволь�
чої безпеки" [9], можна знайти на сайті Державної служ�
би статистки України, однак вони знаходяться в різних
інформаційних джерелах, не структуровані і не мають
необхідної інтерпретації для широкої громадськості.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Вступаючи в епоху ЦСР, ми як і раніше маємо суттєві

прогалини в даних і труднощі методологічного харак�
теру, які необхідно буде подолати для того, щоб оціню�
вати продовольчу безпеку і харчування ефективно, своє�
часно і з можливістю зіставлення даних по країнам.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток підприємств машинобудування як про�

відного сектору вітчизняної промисловості має відбу�
ватись на основі інноваційного типу, що обумовлює про�
гресивні зміни в отримані ефективних результатів гос�
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подарсько�економічної діяльності. В умовах недостат�
нього рівня державного економічного стимулювання
інновацій, недосконалої інноваційної інфраструктури,
відсутності дієвих програм розвитку високотехнологі�
чних виробництв, орієнтації споживчого сектору маши�
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нобудівної промисловості на закордонну продукцію,
постає необхідність у розробленні не тільки методич�
них та практичних рекомендацій безпосередньо іннова�
ційного розвитку, а й комплексу пропозицій інтегруван�
ня економічного функціонування та інноваційно орієн�
тованого розвитку. Вагомим аспектом такого функціо�
нування є самостійність виробничо�економічної систе�
ми забезпечувати окреслені процеси для задоволення
економічного інтересу підприємства, вираженого в
отриманні економічної віддачі.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Науковцями під час дослідження аспектів іннова�

ційного та інноваційно орієнтованого розвитку під�
приємств здійснюється встановлення рівня впливу різ�
них чинників на його процеси, зокрема І.М. Крейдич,
О.С. Наконечною, К.М. Швецем здійснено діагностику
впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інно�
ваційно�інвестиційного забезпечення стійкого розвит�
ку промислових підприємств [1], В.О. Лось досліджує
вплив інтелектуального капіталу на інноваційний розви�
ток підприємства [2], Д.К. Воронков висвітлює підхід до
визначення чинників умов проведення стратегічних змін
в інноваційному розвитку підприємства [3]. О.Б. Бойко
наголошує, що загальний аналіз результативності інно�
ваційної діяльності машинобудівного підприємства не�
одмінно залежить від рівня його здатності до іннова�
ційного розвитку, а чинники, які є вагомими та впливо�
вими на рівень розвитку, залежать від діяльності під�
приємства як загалом, так і пов'язані з технологічними
процесами, організацією виробництва, рівнем викорис�
тання виробничого потенціалу й впровадженням науко�
во�технічного прогресу [4, c. 13]. У разі економічного
функціонування в інноваційно орієнтованому розвитку
підприємства машинобудування актуалізуються питан�
ня виявлення важливості функціональних компонент
внутрішнього середовища, що поєднують економічну та
інноваційну діяльність за зв'язком з результатами еко�
номічної діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є виявлення домінантних фун�

кціональних компонент внутрішнього середовища
підприємства машинобудування в забезпеченні еконо�
мічного інтересу функціонування в інноваційно орієн�
тованому розвитку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інноваційно орієнтований розвиток підприємства є

розвитком, який зорієнтовано використанням комплек�
су традиційних та інноваційних факторів у функціону�
ванні виробничо�економічної системи для забезпечен�
ня економічного прогресу. Об'єднувальним, спонукаль�
ним мотивом до економічного функціонування в інно�
ваційно орієнтованому розвитку підприємства є еконо�
мічний інтерес, задоволення якого, в тому числі, здійс�
нюється за участі економічно�інноваційних процесів у
внутрішньому середовищі, виражений у рівні економіч�
ної віддачі. Погоджуючись з думкою, Ю.М. Кісєльова,
що структуру внутрішнього середовища другого роду
виробничо�економічної системи доцільно представля�
ти у вигляді набору просторових комбінацій середовищ
видів діяльності [5], внутрішнє середовище за економі�
чного функціонування в інноваційно орієнтованого
розвитку підприємства машинобудування вважаємо су�
купністю середовищних систем виробничого, управлі�
нського та фінансово�інвестиційного функціонального
напряму. Економічне функціонування в інноваційно ор�
ієнтованому розвитку підприємства відбувається за вер�
тикальною структурою одночасного перебування фун�
кціональних середовищних систем у чотирьох фазисах
— забезпечення, відтворення, відтворення, інновацій�
ного відтворення, які формують два комплекси режимів:

1) забезпечувально�відтворювальний, що складається з:
а) фазису функціонального забезпечення, де відбува�
ються забезпечувальні дії для економічного функціону�
вання в інноваційно орієнтованому розвитку; здійсню�
ється операційна діяльність, створюється продукція, го�
туються інноваційні розробки до комерціалізації і т.ін.;
б) фазису функціонального відтворення, на якому відбу�
вається компенсування втрат виробництва, ресурсів,
ремонт матеріально�технічної бази і т.ін.; 2) розшире�
но�інноваційного відтворення, що включає фазиси роз�
ширеного відтворення та інноваційного відтворення. На
першому здійснюється примноження наявного матері�
ально технічного забезпечення, підвищення кваліфікації
персоналу, примноження капіталу через спрямування
частини накопиченого прибутку на інноваційно�інвес�
тиційну діяльність. Інноваційне відтворення передбачає
заміну, оновлення матеріально�технічної, технологічної
бази, впровадження інноваційних засад управління,
фінансування і виробництва, інноватизацію та інтелек�
туалізацію виробничо�економічної системи, впровад�
ження раціоналізаторських пропозицій, фінансування
НДДКР.

Інноваційно орієнтований розвиток підприємств
машинобудування відбувається у циклі взаємозв'язків
прогресивної зміни його економічного стану та еконо�
мічних результатів діяльності (включно з інноваційною
діяльністю). Отримані результати економічної діяль�
ності використовуються для відтворення витраченого
економічного потенціалу, а традиційні та новітні фак�
тори виробництва відновлюються. При цьому результа�
том, який би задовольняв економічний інтерес керівниц�
тва підприємств в процесі економічного функціонуван�
ня в інноваційно орієнтованому розвитку є економічна
віддача, що характеризується підвищенням рентабель�
ності витрат, виробництва, активів, виробничих фондів,
нематеріальних активів та продуктивність праці (за ви�
робничим напрямом); рентабельності праці, продажів,
продукції, інноваційного оновлення, інноваційних вит�
рат, віддачі інтелектуального капіталу в ринковій вар�
тості (за управлінським); рентабельності власного ка�
піталу, продажу за фінансовим результатом, інвестицій,
акціонерного капіталу, рівня реінвестування, зростан�
ня ринкової вартості (за фінансово�інвестиційним).

Для виявлення домінантних функціональних сере�
довищних систем, сформовано два комплекси показ�
ників у розрізі десяти періодів функціонування: комп�
лексні показники за середовищними системами на ок�
ремому фазисі економічного функціонування в іннова�
ційно орієнтованому розвитку та відповідні комплексні
показники за економічною віддачею. Розрахунки, фраг�
мент яких наведено в таблиці 1. здійснювались за фор�
мулою (для фазису економічної віддачі підхід є анало�
гічним):
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ε  — показник рівня економічної сили фун�

кціонування комплексної функціональної середовищ�
ної системи (виробничої, управлінської, фінансово�
інвестиційної) підприємства на окремому фазисі еконо�
мічного функціонування в інноваційно орієнтованому
розвитку в визначений період спостереження;

nm

ik

TE

PЕФвІОРB ,

ε  — показник рівня збалансованості стрім�
кості прогресивної зміни параметрів оцінки економіч�
ного функціонування в інноваційно�орієнтованому роз�
витку підприємства машинобудування для окремої ком�
плексної функціональної середовищної системи підпри�
ємства на окремому фазисі економічного функціонуван�

ня в інноваційно�орієнтованому розвитку; nm
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TE
VPW ,
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казник економічного прогресу для окремого функціо�
нального середовища комплексної функціональної се�
редовищної системи підприємства на окремому фазисі
економічного функціонування в інноваційно�орієнтова�
ному розвитку; ikP εV  — множина функціональних сере�

довищ окремої середовищної системи;  jV  — j�е функ�

ціональне середовище; ikP εV  — кількість середовищ,
що входять до функціональної середовищної системи
за фазисом економічного функціонування в інновацій�
но орієнтованому розвитку.

Показник економічного прогресу (регресу), встанов�
лювався на основі визначення відстані між кінцями век�
торів для підприємства та для бажаних (оптимальних) меж
значень відповідно математичного інструментарію [6]:
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 — вектор, який описує стрімкість

прогресивної зміни показників динаміки параметрів
оцінки функціонування функціонального середовища
середовищної системи на окремому фазисі досліджу�
ваного підприємства машинобудування у періоді зміни

між двома роками; 
jik VPidealD

ε
 — відповідні вектори

рекомендованих (бажаних) значень показників;

[ ]ent
TEK nmtd ,,  — значення абсолютного ланцюгового при�

росту для лінійно нормалізованих значень (на діапазоні
значень окремо для кожного підприємства) за окремим

економічним показником;  [ ]ideal
Ktd  — рекомендоване (ба�

жане) значення абсолютного ланцюгового приросту
економічних показників; iε  — позначення комплексної
функціональної середовищної системи підприємства
( 1ε  — виробничої, 2ε  — управлінська, 3ε  — фінансово�

інвестиційна);  jV  — позначення функціонального сере�
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Таблиця 1. Результати розрахунку значень рівня економічної сили та рівня економічної віддачі функціонування
в інноваційно орієнтованому розвитку підприємств машинобудування (фрагмент)

Джерело: розраховано автором за результатами дослідження двадцяти підприємств машинобудування.
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довища; kP  — позначення фазису економічного функц�
іонування в інноваційно орієнтованому розвитку; nT  —
рік оцінювання, в періоді оцінювання, T∈nT ; mE  — по�
значення окремого підприємства машинобудування,

E∈mE .
Для встановлення рівня важливості функціону�

вання виробничої, управлінською та фінансово�
інвестиційною середовищних систем використано
метод побудови регресійних дерев [7.], що дозволяє
прогнозувати показники економічної  віддачі
підприємств (як загальної, так і за окремими сере�
довищними системами), для отримання оцінок
інформативності (або інакше індикаторів важли�
вості) вхідних змінних — у нашому випадку показ�
ників рівня економічної сили функціонування сере�
довищних систем підприємств машинобудування в
інноваційно орієнтованому розвитку.

Побудова регресійних дерев та обчислення важ�
ливості предикторів (вхідних змінних) — рівня еко�

номічної сили і прогнозованого параметра — рівня
економічної віддачі у розрізі виробничої, управлі�
нської, фінансово�інвестиційної складових викону�
валися за допомогою пакета MatLAB (Statistics Tool
box) і його функцій Regression Tree.fit та predictor
Importance, фрагмент чого за виробничою складо�
вою наведено на рисунку 1.

Найбільш високе значення індикатора важли�
вості належить тим вхідним даним, які сильніше
зменшують помилку передбачення для побудовано�
го дерева, а отже, і мають більший вплив на прогно�
зовану змінну (економічної віддачі за відповідною
складовою).

Встановлені індикатори за зв'язком з економіч�
ною віддачею за виробничою складовою (рис. 2)
свідчать про вищий рівень важливості таких функц�
іональних осередків, як:

1) функціональна управлінська середовищна си�
стема на фазисі відтворення, що характеризується
економічною силою підвищення відновлюваності,

Рис. 1. Регресійне дерево для вхідних змінних за функціональними середовищними системами та прогнозованого
параметру — економічної віддачі за виробничою складовою

Джерело: побудовано автором за використання MatLAB (Statistics Tool box) [8].

Рис. 2. Значення індикаторів важливості рівня економічної сили функціональних середовищних систем підприємств
машинобудування для рівня економічної віддачі за виробничою складовою

Джерело: складено автором.
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інтелектуального потенціалу, техніко�технологічної
бази, покращенням внутрішнього економічного
клімату;

2) функціональна управлінська середовищна си�
стема на фазисі розширеного відтворення, за еконо�
мічною силою у розширеної відтворюваності прав
власності ,  розвитку інноваційного мислення,
підприємницьких здатностей, розширення релятив�
ного капіталу;

3) функціональна управлінська середовищна си�
стема на фазисі забезпечення завдяки зростанню
економічної сили забезпеченості нематеріальним по�
тенціалом, релятивним капіталом;

4) функціональна виробнича середовищна систе�
ми на фазисі відтворення, що характеризується еко�
номічною силою підвищення відновлюваності тради�
ційних факторів виробництва, прав власності та тех�
нологій на основі;

5) функціональна управлінська середовищна си�
стеми на фазисі інноваційного відтворення завдяки
економічній силі інтенсифікації інноваційного мис�
лення, динамічних підприємницьких здатностей,
інноваційної діяльності;

6) функціональна виробнича середовищна систе�
ми на фазисі інноваційного відтворення за зростан�
ням економічної сили інноватизації та інтелектуалі�

зації виробництва; власної фінансово спроможності
оновлювати основні засоби та нематеріальні активи;
ефективності використання основних засобів за
інноваційним призначенням (за максимізації іннова�
ційної фондовіддачі основних засобів).

Індикатори важливості за зв'язком з економіч�
ною віддачею за управлінською складовою (рис. 3)
встановлено у такій послідовності:

1) функціональна фінансово�інвестиційна сере�
довищна система за економічною силою підвищення
розширеної відтворюваності мобілізованих фінансо�
вих ресурсів, власного капіталу; підвищення довіри
бізнес�партнерів через відтворюваність ліквідних ак�
тивів; підвищення резервної спроможності відтво�
рення власного капіталу, майна та активів;

2) функціональна фінансово�інвестиційна сере�
довищна система на фазисі відтворення в еко�
номічній силі підвищення відновлюваності фінансо�
вих ресурсів, власного капіталу на основі підвищен�
ня; фінансової спроможності у фінансово�інвестиц�
ійних розрахунках;  підвищенні  незалежності
підприємства від довгострокових та короткостроко�
вих зобов'язань;

3) функціональна фінансово�інвестиційна сере�
довищна система на фазисі інноваційного відтворен�
ня за економічною силою інноваційної оновлюва�

Рис. 3. Значення індикаторів важливості рівня економічної сили функціональних середовищних систем підприємств
машинобудування для рівня економічної віддачі за управлінською складовою

Джерело: складено автором.

Рис. 4. Значення індикаторів важливості рівня економічної сили функціональних середовищних систем підприємств
машинобудування для рівня економічної віддачі за фінансовою складовою

Джерело: складено автором.
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ності ресурсів, знань, технологій, прав власності на
основі фінансово�інвестиційного потенціалу за вра�
хування підвищення поточного забезпечення іннова�
ційних витрат; забезпеченості високоліквідними не�
матеріальними активам; спроможності відтворюва�
ти витрати на інновації завдяки вивільненню коштів;
підвищення резервної спроможності відтворення не�
матеріальних активів.

Значення індикаторів важливості рівня економі�
чної сили функціональних середовищних систем під�
приємств машинобудування для рівня економічної
віддачі за фінансовою складовою наведено на рисун�
ку 4.

Відповідно за важливістю функціональні середо�
вищні системи у зв'язку з економічною віддачею за
фінансово складовою структурувались так:

1) функціональна фінансово�інвестиційна сере�
довищна система на фазисі забезпечення за еконо�
мічною силою підвищення забезпеченості активни�
ми фінансовими ресурсами завдяки здатності забез�
печувати діяльність власними фінансовими актива�
ми; підвищенню поточної фінансової дієздатності
підприємства для взаємодії з бізнес�партнерами; фі�
нансового іміджу і т. ін.;

2) функціональна виробнича середовищна систе�
ма на фазисі розширеного відтворення у зростанні
економічної сили розширеної відтворюваності за�
собів виробництва, інноваційних виробничих ре�
сурсів, прав власності та технологій, виробничого
потенціалу;

3) функціональної виробничої середовищної си�
стеми на фазисі інноваційного відтворення (як і за
економічною віддачею управлінської складової);

4) функціональної управлінської середовищної
системи на фазисі відтворення.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на основі проведеного моделюван�

ня встановлено індикатори важливості економічної
сили функціональних середовищних систем у забез�
печенні економічного інтересу функціонування
підприємств машинобудування в інноваційно орієн�
тованому розвитку на різних фазисах. Виявлено, що
для економічної віддачі за виробничою складовою
вагомішим є розвиток управлінського функціональ�
ного осередку за усією структурою фазисів, а також
виробничої середовищної системи на фазисі іннова�
ційного відтворення. Це свідчить, що для задоволен�
ня економічного інтересу підприємства за показни�
ками, віднесеними до виробничої складової у дослі�
дженому режимі функціонування є вагомим розви�
ток управлінських економічних інноваційних здат�
ностей, а також процеси інноваційного відтворення
економічних ресурсів виробництва. Для управлінсь�
кої складової за рівнем важливості є актуальним
зростання фінансово�інвестиційної спроможності, в
тому числі за процесами інноваційного відтворення.
Відповідно для економічної віддачі за фінансово�
інвестиційною складовою важливими є фазис забез�
печення, фазис розширеного, інноваційного відтво�
рення функціонування виробничої середовищної
системи та фазис відтворення управлінської. Прове�
дене дослідження дозволить приймати управлінські
рішення в посиленні економічних процесів у відпо�
відних функціональних середовищних системах для
підвищення економічної віддачі за інноваційно орі�
єнтованого розвитку.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Сучасні тенденції зростання розміру комунальних

платежів, їх частки у витратах домогосподарств зумов�
люють актуальність перегляду вихідних засад управ�
ління комунальними підприємствами. У загальному ви�
гляді окреслена проблема торкається рівня та якості
життя населення. Рівень життя суттєво залежить від
того, яким чином комунальні підприємства справляють�
ся з важливим обов'язком, що виокремлюється у кон�
тексті їх соціальної відповідальності — забезпечення
ефективного використання надходжень як від реалізації
комунальних послуг, так і різного виду бюджетних.
Досягнення ефективності управління комунальними
підприємствами є запорукою зменшення частки витрат
на комунальні послуги у структурі витрат домогоспо�
дарств, що і визначає рівень життя. Вплив на якість жит�
тя проявляється через якість комунальних послуг, що
надаються кінцевому споживачеві. Отже, актуальним
науковим завданням сучасності є вдосконалення управ�
ління комунальними підприємствами з огляду на їх важ�
ливу економічну та соціальну роль.
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FEATURES OF COMMUNAL ENTERPRISES MANAGEMENT IN MODERN CONDITIONS

У статті представлено аналіз сучасних особливостей управління комунальними підприємствами. Ав>

тором досліджено залежність рівня та якості життя населення від ефективності управління комунальни>

ми підприємствами в умовах реалізації позиції соціальної відповідальності, проаналізовано ключові тен>

денції реформування житлово>комунальної галузі та перспективи вирішення проблем галузі у рамках

державно>приватного партнерства. Доведено актуальність подальшого пошуку оптимальних моделей

управління комунальними підприємствами в існуючих умовах з урахуванням обмежених перспектив

комплексного системного реформування галузі найближчим часом.

The article presents the analysis of modern features of communal enterprises management. The author

investigated the dependence of the level and quality of life by effective management of communal enterprises in

terms of realization of social responsibility position, analyzes the key trends in reforming the housing>communal

sector and the prospects of solving problems within the field of public>private partnerships. Author proved the

urgency of further search for optimal models of communal enterprises management in existing conditions, taking

into account the limited prospects for a comprehensive system reformation soon.

Ключові слова: комунальне підприємство, управління комунальним підприємством, реформа житлово�ко�
мунального господарства, якість життя, соціальна відповідальність.

Key words: communal enterprise, communal enterprise management, reform of housing�communal services, quality
of life, social responsibility.

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

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

ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Різні аспекти управління комунальними підприєм�
ствами досліджували Бубенко П.Т., Ващенко В.А., Гаври�
ленко В.О., Гавриличенко Є.В., Головченко О.О., Кирилен�
ко О., Малиняк Б., Мамонова В.В., Ольшанский О.В., Пись�
менний В., Покуца І.В., Полуянов В.П., Русін В. та ін.
Водночас додаткових досліджень та узагальнення існу�
ючих поглядів з метою напрацювання методів вирішен�
ня існуючих проблем вимагає частина проблеми, а саме
управління комунальними підприємствами у сучасних
умовах, чому і присвячується ця стаття.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Об'єкт дослідження — процес управління кому�
нальними підприємствами. Предмет — особливості уп�
равління комунальними підприємствами у сучасних
умовах.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ

ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ

Особливості управління комунальними підприє�
мствами на сучасному етапі визначаються загально�
політичною обстановкою, стратегічними аспектами
упорядкування житлово�комунального господар�
ства і лише відтак орієнтуються на забезпечення по�
треб користувачів комунальних послуг. В.В. Мамо�
нова, О.В. Ольшанський зауважують, що у сучасних
умовах однією з невирішених проблем місцевого са�
моврядування в Україні залишається низька ефек�
тивність (і  навіть збитковість)  комунальних
підприємств, що є об'єктами права власності тери�
торіальної громади [1, c. 1]. О. Кириленко та ін.
стверджують, що складовою частиною місцевого
господарства є комунальні підприємства, функції
яких зводяться до забезпечення функціонування
місцевої інфраструктури та побутової сфери, фінан�
сування органів місцевого самоврядування. В Ук�
раїні, на думку науковців, ці підприємства відіграють
усе менш важливу роль як в обслуговування населен�
ня та підприємств щодо виконання робіт чи надання
послуг, так і у наповненні дохідної частини місцевих
бюджетів, а основними причинами цього є надмірне
фізичне спрацювання основних засобів, неконтроль�
ований ріст цін на сировину й енергоресурси, обме�
жений обсяг фінансових ресурсів та неефективне уп�
равління ними [2, c. 97]. В.В. Мамонова, О.В. Оль�
шанський підкреслюють, що організаційна структу�
ра управління комунальними підприємствами, її фун�
кціональна змістовність не знайшли чіткого регла�
ментування, тому є предметом наукової дискусії [1,
c. 2]. Є.В. Гавриличенко наголошує, що сучасний стан
житлово�комунального господарства характери�
зується рядом конфліктів і протиріч, що потребують
розробки комплексного підходу до зниження їхньо�
го впливу на розвиток й ефективність і функціону�
вання галузі. У зв'язку з цим, науковець стверджує:
"Стан, у якому виявилося ЖКГ України, не задоволь�
няє інтересів жодної із сторін. Споживачів — тому,
що якість послуг вкрай низька, а тарифи на них
стрімко зростають; підприємства ЖКГ — тому, що
кризовий фінансовий стан загрожує зупинити вироб�
ничий процес; органів влади — тому, що не досяг�
нуті основні цілі щодо задоволення потреб населен�
ня в необхідному обсязі доступних житлово�кому�
нальних послуг належної якості" [3, c. 53, 56].

Існуючі проблеми пов'язуються з політико�пра�
вовими підходами до визначення змісту ключових по�
нять та регулювання діяльності  комунальних
підприємств. Засновуючись на докладному аналізі
існуючих підходів, Полуянов В.П. вказує, що понят�
тя "житлово�комунальне підприємство", як і "кому�
нальне господарство", треба розглядати тільки з точ�
ки зору галузевої класифікації, але не форми влас�
ності. Поняття "комунальне підприємство" визначає
форму власності підприємства [4, c. 9]. Комунальні
підприємства функціонують на правових засадах,
визначених Конституцією України, Законом Украї�
ни "Про місцеве самоврядування в Україні", Госпо�
дарським кодексом України та іншими законодавчи�
ми актами [1, c. 1].

Як не парадоксально, але особливо вразливе ста�
новище комунальних підприємств пов'язується з їх
статусом часткового монополіста.

Підприємства ЖКГ діють в умовах монополії на ви�
робництво та реалізацію окремих видів послуг. Голов�
ченко О.О. вказує, що дія ринкових законів та ме�
ханізмів має обмежений вплив на діяльність підпри�
ємств галузі  [5, c. 5—6]. З метою недопущення зло�
вживань, досягнення оптимуму у моделі "якість — ці�
на — оплата" державою здійснюється тарифна полі�

тика. Розрахунок і затвердження тарифів залежить від
кількісних та якісних параметрів надання житлово�
комунальних послуг. Уніфікацію тарифної політики у
сфері житлово�комунальних послуг досягнуто завдя�
ки постанові КМУ "Про забезпечення єдиного підхо�
ду до формування тарифів на житлово�комунальні
послуги", якою регулюється порядок формування та�
рифів на: теплову енергію, послуги з централізовано�
го опалення і постачання гарячої води; централізова�
не водопостачання та водовідведення; послуги з цент�
ралізованого постачання холодної води, водовідведен�
ня (з використанням внутрішньобудинкових систем);
утримання будинків і споруд та прибудинкових тери�
торій; електричну енергію; природний газ для населен�
ня. Водночас тарифи на житлово�комунальні послуги
можуть відрізнятися у різних населених пунктах, що
залежить від технологічних особливостей виробницт�
ва та надання послуг у різних регіонах (наприклад, види
палива, джерела водопостачання, протяжність мереж,
обсяги надання послуг тощо), технічний стан мереж й
обладнання (наприклад, зношеність основних засобів),
вжиті органами місцевого самоврядування заходи
щодо зменшення втрат і витрат (наприклад, реконст�
рукція обладнання, впровадження енергоощадних тех�
нологій, заміна морально та фізично зношених мереж
тощо) [2, c. 99].

Вдосконалення діяльності комунальних підпри�
ємств, підвищення ефективності управління ними ви�
магає системних реформ у цій сфері. В.П. Полуянов
наголошує, що реформування економіки України по�
требує вирішення комплексу задач, серед яких особ�
ливе місце займають проблеми підвищення ефектив�
ності підприємств соціального спрямування, що на�
дають життєво необхідні послуги: "У прикладному
аспекті це стосується перебудови системи управлін�
ня економікою з метою підвищення ефективності її
функціонування. У такому випадку необхідно розг�
лядати дві її взаємопов'язані складові: створення
інституціональних основ діяльності економіки, а та�
кож суб'єктів ринкових відносин, здатних працюва�
ти у відповідних умовах господарювання за певними
правилами поведінки" [4, c. 1].

Гавриленко В.О. зауважує, що сучасні трансфор�
маційні процеси, які відбуваються в економіці Украї�
ни, вимагають необхідності проведення її реструк�
туризації. На думку науковця, це зумовлено тим, що
чинна система управління й економічний механізм її
функціонування зайшли у суперечність з економіч�
ною реформою, яка проводиться у господарському
комплексі країни з метою запровадження і зміцнен�
ня ринкових відносин. Гавриленко В.О. наголошує,
що житлово�комунальне господарство, ще й сьогодні
перебуває поза увагою як з боку законодавчої, так і
виконавчої влади, у сенсі її економічного реформу�
вання; у житлово�комунальному господарстві Украї�
ни значно нижчий порівняно з іншими галузями
рівень заробітної плати, висока частка ручної праці
та низький рівень соціально�побутового обслугову�
вання [6, c. 3]. Парадоксальність окресленої ситуації
аналізують П.Т. Бубенко та ін.: "Залучення приват�
ного капіталу у житлово�комунальне господарство
України досить проблематичне. Головними перешко�
дами тут виступають: відсутність достатнього нор�
мативно�правого забезпечення; відсутність напраць�
ованого практичного досвіду та розроблених мето�
дик; з боку держави і органів місцевого самовряду�
вання небажання залучати приватний сектор в жит�
лово�комунальне господарство обгрунтовується
сумнівами щодо ефективного використання кому�
нального майна, побоювання "тіньової привати�
зації"; з боку приватних інвесторів небажання інве�
стувати кошти у малорентабельну галузь з багатьма
проблемами, невизначеність і постійні зміни у пра�
вовому регулюванні діяльності інвестора, недоско�
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налість податкової політики та ін. Тобто при запро�
понованому самою ж державою курсі на реформу�
вання житлово�комунального господарства, через
запровадження ринкових відносин спостерігається
небажання приватного сектору і держави йти на�
зустріч один одному" [7, c. 20—21].

Функціонування економіки, побудованої на
відносинах конкуренції, припускає, як мінімум, на�
явність відповідного конкурентного середовища і
суб'єктів господарювання, здатних функціонувати за
певними правилами [4, c. 8]. В.П. Полуянов зауважує,
що особливий соціальний статус підприємств жит�
лово�комунального господарства робить їх особли�
во вразливими в політичній боротьбі, коли вони ви�
користовуються не з економічно обгрунтованих по�
зицій, а як інструмент реалізації тих або інших пол�
ітичних амбіцій [4, c. 11]. П.Т. Бубенко та ін. визна�
ють, що досягнення ефективності діяльності кому�
нальних підприємств залежить від перспектив залу�
чення фахівців високого класу на керівні посади:
"Перевагою концесії є і те, що вона дозволяє залу�
чити до управління державною і муніципальною
власністю ефективного керуючого. Приватний уп�
равлінець�концесіонер, що працює за цивільно�пра�
вовим договором за винагороду, прямо пов'язану з
результатами його праці, буде ефективніше призна�
ченого державного чиновника, що працює за одер�
жувану з бюджету "платню", не пов'язану безпосе�
редньо з результатами його праці" [7, c. 23]. Не мо�
жемо однозначно погодитись з позицією щодо обо�
в'язкової умови передачі комунального майна в кон�
цесію для забезпечення ефективності його викорис�
тання. Не менш ефективним може стати реформуван�
ня системи управління комунальними підприємства�
ми з урахуванням потреби їх забезпечення ефектив�
ним керівництвом.

Ефективність керівництва на наше переконання,
суттєво залежить від спроможності керівника забез�
печити високі результати діяльності у всіх сферах та
за усіма напрямами, що слід враховувати при роз�
робці стратегії реформування підходів до управлін�
ня комунальними підприємствами.

ВИСНОВКИ З ЦЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Отже, на основі проведеного дослідження уза�

гальнено існуючі підходи до управління комуналь�
ними підприємствами в сучасних умовах та встанов�
лено наступне: 1. Комунальні підприємства, ефек�
тивність їх діяльності, економічний та соціальний
результат перебувають у залежності від суспільно�
політичних тенденцій, що на сучасному етапі нега�
тивно позначається на спроможності підприємств
виконувати поставлені завдання у рамках обов'язків
з соціальної відповідальності. 2. Несистемність у
проведенні реформ комунального господарства,
відсутність політичної волі та рішучих кроків у на�
прямі покращення ситуації, що склалась довкола
комунальних підприємств ускладнюють реалізацію
моделей ефективного надання населенню якісних
комунальних послуг за доступною ціною, що знижує
рівень та якість життя населення. 3. У сучасних умо�
вах здійснення ефективного управління комунальни�
ми підприємствами уможливлюється в рамках дер�
жавно�приватного партнерства, однією з форм яко�
го є призначення приватного управлінця�концесіо�
нера. Утім, відповідні моделі державно�приватного
партнерства хоча і виглядають привабливо з точки
зору очікуваного економічного і соціального ефек�
ту, реально не можуть бути у повній мірі реалізовані
у зв'язку з недосконалістю правового регулювання
та механізмів захисту інтересів усіх сторін. Таким чи�
ном, на сьогоднішньому етапі важливим перспектив�

ним напрямом досліджень виступає пошук оптималь�
них шляхів управління комунальними підприємства�
ми у сучасних надскладних соціально�економічних
умовах, тобто, по суті, антикризового управління.

Література:
1. Мамонова В.В. Корпоративний підхід в уп�

равлінні комунальними підприємствами / В.В. Мамо�
нова, О.В. Ольшанский // Теорія та практика дер�
жавного управління. — 2009. — Вип. 3. — С. 130—
135.

2. Кириленко О. Планування та управління
фінансовими ресурсами територіальної громади / О.
Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін /
Асоціація міст України — К., ТОВ "ПІДПРИЄМ�
СТВО "ВІ ЕН ЕЙ", 2015. — 396 с.

3. Гавриличенко Є.В. Заходи з управління жит�
лово�комунальним господарством на основі узгод�
женості інтересів / Є.В. Гавриличенко // Молодий
вчений. — 2015. — № 3 (1). — С. 53—57.

4. Полуянов В.П. Організаційно�економічний ме�
ханізм підвищення ефективності підприємств житло�
во�комунального господарства: автореф. дис... д�ра
екон. наук: 08.06.01 / В.П. Полуянов; НАН України.
Ін�т економіки пром�сті. — Донецьк, 2005. — 29 c.

5. Головченко О.О. Облік і контроль виробничих
витрат у житлово�комунальному господарстві: авто�
реф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.О. Голов�
ченко; Укоопспілка. Львів. комерц. акад. — Л., 2004.
— 20 с. — укp.

6. Гавриленко В.О. Реструктуризація підприємств
житлово�комунального господарства: автореф. дис...
канд. екон. наук: 08.06.01 / Європейський ун�т. — К.,
2005. — 20 с.

7. Бубенко П.Т. Трансформація процесу управ�
ління комунальними підприємствами через розвиток
державно�приватного партнерства / П.Т. Бубенко,
І.В. Покуца, В.А. Ващенко // Науковий вісник Хер�
сонського державного університету. — 2013. — Вип.
3. — С. 20—23.

References:
1. Mamonova, V. V. and Ol'shanskyj, O. V. (2009),

"Corporate approach in the management of public utilities",
Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 3, pp.
130—135.

2. Kyrylenko, O. Malyniak, B. Pys'mennyj, V. and
Rusin, V. (2015), Planuvannia ta upravlinnia finansovymy
resursamy terytorial'noi hromady  Planning and ma�
nagement of  the territorial community f inancial
resources, TOV "PIDPRYYEMSTVO "VI EN EJ", Kyiv,
Ukraine.

3. Havrylychenko, Ye. V. (2015), "Measures to control
residential services based on the interests of consistency",
Molodyj vchenyj, vol. 3 (1), pp. 53—57.

4. Poluianov, V. P. (2005), "Organizational�economic
mechanism of increase of efficiency of housing�communal
economy", D.Sc. Thesis, Economics, organization and enter�
prise management, Institute of Industrial Economics, Do�
netsk, Ukraine.

5. Holovchenko, O.O. (2004), "Accounting and control
of production costs in housing�communal economy", Ph.D.
Thesis, Accounting, Analysis and Audit, Lviv Academy of
Commerce, Lviv, Ukraine.

6. Havrylenko, V. O. (2005), "Restructuring the enter�
prises of housing�communal economy", Ph.D. Thesis, Eco�
nomics, organization and enterprise management, European
University, Kyiv, Ukraine.

7. Bubenko, P. T. Pokutsa, I. V. and Vaschenko V. A.
(2013), "The transformation of the management of public
utilities through the development of public�private part�
nerships", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho
universytetu, vol. 3, pp. 20—23.
Стаття надійшла до редакції 11.02.2016 р.



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201746

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

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
На сьогоднішній день спостерігається кардиналь�

на перебудова фінансової та, зокрема, банківської

УДК 336.71(477)

О. В. Кузьменко,
д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної кібернетики,
Сумський державний університет, м. Суми
А. О. Бойко,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики,
Сумський державний університет, м. Суми
В. М. Полюхович,
студент спеціальності "Економічна кібернетика",
Сумський державний університет, м. Суми

РОЗВИТОК МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД МОДЕЛЮВАННЯ

РИЗИКУ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ЩОДО

ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ

КРИМІНАЛЬНИХ ДОХОДІВ АБО ФІНАНСУВАННЯ

ТЕРОРИЗМУ В ХОДІ ІНСПЕКТУВАННЯ

O. Kuzmenko,

Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Cybernetics,

Sumy State University

A. Boyko,

PhD, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics,

Sumy State University

V. Poluhovich,

Student of specialty "Economic Cybernetics", Sumy State University

DEVELOPMENT OF THE METHODICAL APPROACH FOR MODELING THE RISK OF BANKING
INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ITS SERVICES USAGE FOR MONEY LAUNDERING
OR TERRORIST FINANCING DURING INSPECTION

У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація науково>мето>
дичного підходу до оцінювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кри>
мінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування на основі кластерного, дискримінантно>
го, експрес, ймовірнісного та факторного аналізу. Наводяться пропозиції в розрізі формування чотирьох груп
банків України в розрізі цього ризику за допомогою методу k>середніх, їх формального опису за допомогою
побудови дискримінантих функцій. Проводиться дослідження ризику банківської установи щодо викорис>
тання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування шля>
хом обчислення експрес та ймовірнісної оцінки. Наводиться комплексний аналіз релевантних напрямів інспек>
ційних перевірок банківських установ Національним банком України за результатами факторного аналізу
методом Кеттеля.

The article is stressed on the characteristic and mathematical formalization of scientific and methodical approach
to risk assessment of the banking institution's use of its services for money laundering or terrorist financing during
inspection based on cluster, discriminant, espress, probability and factor analysis. It is proposed the formation of four
groups of banks in Ukraine in terms of the risk by the method of k>means, their formal description by constructing
discriminant functions. It is stressed on the risk of banking institution's use of its services for money laundering or
terrorist financing during inspection by calculating express and probabilistic assessment. It is proposed the
comprehensive analysis of relevant trends of inspections of banks by National Bank of Ukraine on the results of the
factor analysis based on Cattell method.

Ключові слова: ризик банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних до�
ходів або фінансування тероризму, кластерний аналіз, дискримінантний аналіз, експрес оцінка, ймовірнісна
оцінка, факторний аналіз.

Key words: risk of banking institutions in the context of its services usage for money laundering or terrorist
financing, cluster analysis, discriminant analysis, espress assessment, probabilistic assessment, factor analysis.

сфер. Банківська система кожної держави незалеж�
но від її економічної моделі та організації суспільних
відносин відіграє найважливішу роль у забезпеченні
руху грошових потоків, адже вона бере участь у ви�
конанні основних функцій фінансової системи. Роз�
виток української економіки на сучасному етапі зу�
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мовлює необхідність адекватної  ідентифікації
новітніх ризиків та пошуку відповідних інструментів
їх вимірювання, мінімізації та попередження. Одним
зі специфічних ризиків у вітчизняній банківській
діяльності є ризик використання її послуг для легал�
ізації кримінальних доходів або фінансування теро�
ризму.

Впродовж останніх десятиліть спостерігається
прискорення еволюції методів легалізації доходів, от�
риманих злочинним шляхом, які стають все більш роз�
маїтими, а самі механізми надання кримінальним до�
ходам вигляду легальних прибутків ускладняються та
диверсифікуються. Злочинці використовуючи
слабкість національних систем, прогалини у регулю�
ванні фінансової системи, здійснюють операції з роз�
міщення та подальшого переміщення активів через на�
ціональні кордони, вміло використовуючи розбіжності
в режимах регулювання підприємницької діяльності як
в межах національних систем, так і між самими систе�
мами з метою приховування джерел походження
коштів, їх власників та механізмів контролю над ними
[1]. Реалії сьогодення спонукають все глибше дослід�
жувати проблему запобігання відмиванню коштів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансування те�
роризму. При цьому зазначене питання хоча й має гло�
бальний характер, але враховує конкретну специфіку
для кожної країни.

Єдиним способом, який може забезпечити стій�
кість та ефективність національної системи запобіган�
ня та протидії легалізації коштів, отриманих злочин�
ним шляхом, фінансування тероризму є розуміння
принципів внутрішньої організації та дії цієї систе�
ми, а також об'єктивна оцінка середовища її функці�
онування. На жаль, будь�яка система має свої недо�
ліки, а взаємодія із зовнішнім світом несе не тільки
переваги, а й може стати джерелом загроз, що пере�
шкоджають нормальному функціонуванню системи.
Таким чином, постає необхідність проведення відпо�
відної оцінки. Акцентування уваги, саме на цьому сек�
торі, в процесі вирішення поставлених завдань, пов'я�
зано з тим, що значні за обсягами ризики, як з точки
зору економічної безпеки банківських установ, так і
зі сторони державного нагляду повинні чітко конт�
ролюватись у ході інспектування відповідно чинного
законодавства.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ,

В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР,

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ

ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ
Ризик є надзвичайно складним та багатоаспектним

явищем не лише в економіці, але й у будь�якій іншій
сфері життєдіяльності. Це пояснюється різноманіт�
ністю поглядів на сутність ризику, а також практич�
но повним його ігноруванням в існуючому законо�
давстві. В сучасній економічній літературі набули по�
ширення такі питання формалізації: ризик як еконо�
мічна категорія [7, c. 5], удосконалення банківських
операцій [5, с. 23], ризик як явище чи процес, ризик
як характеристика об'єкта [6], [9, c. 84], ризик як не�
безпека [9, c.10], ризик як ймовірність [10, c. 83], ри�
зик як дія [30, c. 84], ризик як невпевненість у резуль�
таті [11, c. 101], непередбачуваність і можливість на�
стання подій з негативними наслідками [12, с. 244].
Крім того, в роботах дослідників [5; 6; 11; 12; 14; 19;
21; 25] проведено ідентифікацію ризиків, аналіз та ме�
тоди їх оцінювання, фінансові механізми управління
ризиком, мету передачі ризику, організацію попере�
джувальних заходів, викладено сутність, класифіка�

цію і характеристики економічних ризиків, подано ме�
тоди оцінки ризиків і способи вибору з наявних аль�
тернатив оптимальних рішень, наведено систему ка�
тегорій факторів ризику та їх оцінка в процесах фі�
нансового моніторингу комерційних банків України;
чітко визначеним стає питання ідентифікації, контро�
лю та мінімізації категорій ризиків, які мають нега�
тивний вплив на систему фінансового моніторингу в
комерційних банках України; розглянуто основні
джерела фінансування тероризму, способи пере�
міщення коштів терористичними угрупуваннями та
напрями використання цих коштів із метою фінансу�
вання тероризму; досліджено особливості оцінки ри�
зиків легалізації незаконних доходів суб'єктів первин�
ного фінансового моніторингу; проаналізовано
міжнародний досвід щодо страхування ризиків теро�
ризму; ідентифіковано проблеми страхування та пе�
рестрахування ризиків тероризму в Україні в умовах
глобалізації.

Переходячи до висвітлення в літературних джере�
лах [1; 4; 10; 17; 22] підходів до ризику легалізації кри�
мінальних доходів, з'ясовано основоположні принци�
пи формування і міжнародно�правові стандарти у
сфері протидії учасникам організованих злочинних
формувань, що легалізували доходи, отримані кримі�
нальним шляхом, підходи до виокремлення видів ри�
зику легалізації злочинних доходів, які підлягають
оцінці аудиторами, дослідження обліково�аналітично�
го забезпечення фінансового моніторингу в банківсь�
ких установах; розглянуто основні напрями здійснен�
ня системи внутрішньо�банківського фінансового мо�
ніторингу та запропоновані шляхи удосконалення си�
стеми фінансового моніторингу України на основі пра�
вових можливостей закладених у чинному законо�
давстві.

Значна увага авторів, зокрема [2; 9; 26; 27; 32; 39],
приділяється таким аспектам: механізми відмивання
грошей з використання нелегальних схем грошових пе�
реказів, практичні аспекти взаємодії транзитивних еко�
номік з офшорними зонами; світовий досвід протидії
негативним наслідкам для національних економік, що
виникають унаслідок взаємодії з офшорними зонами;
нові напрями у використанні спеціальних знань під час
розслідування злочинів з урахуванням сучасних інфор�
маційних і фінансових ризиків; врегулювання діяль�
ності правоохоронних органів з розслідування легалі�
зації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шля�
хом.

Крім того, значна частина дослідників [3; 13; 15;
16; 18; 30; 31; 33; 34] у своїх роботах підкреслюють
необхідність: вирішення проблеми тероризму в його
світоглядному, соціологічному, політологічному та
правовому аспектах; комплексному аналізі характер�
них рис міжнародного тероризму, механізмах про�
тидії тероризму в контексті проблем міжнародної та
національної безпеки; ідентифікації проблем держав�
ної політики протидії міжнародному тероризму, в
контексті дослідження причин та економічних
наслідків терористичної діяльності; оцінці терорис�
тичних актів та їх наслідків для міжнародного бізне�
су; проблемі посилення кримінальної відповідальності
за тероризм і його фінансування, національним та
міжнародним нормативно�правовим і політичним до�
кументам контртерористичної спрямованості, що зак�
лали основи для створення та функціонування інсти�
туційних антитерористичних органів і організацій
України.

Окремим аспектом ризикології виступає наявність
частини робіт [8; 20; 35; 36] у розрізі дослідження сут�
ності та причин появи тіньової економіки в Україні,
встановлюються наслідки зростання тіньової еконо�
міки та пропонуються методи її "детінізації"; проводить�
ся аналіз ризиків тінізації; наводяться рекомендацій
щодо державного регулювання процесів легалізації
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прихованого підприємництва в Україні; необхідність і
можливість детінізації національної економіки шляхом
більш системного застосування нормативно�правових
імперативів, націлених забезпечити невідворотну
відповідальність порушників чинних законів, крім того,
проаналізовано ризики тінізації Державного бюдже�
ту.

У розрізі інституційного забезпечення та надбань
правового характеру здійснено аналіз регулювання та
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним
шляхом; проблемні аспекти реалізації нової складо�
вої системи фінансового моніторингу — протидії
фінансуванню розповсюдження зброї масового зни�
щення; надаються пропозиції щодо вдосконалення
нормативної бази та практики її здійснення; розгля�
нуто особливості виявлення злочинів, пов'язаних із
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних зло�
чинним шляхом, проблематику щодо протидії право�
охоронним органам у цій сфері; проаналізовано та
досліджено основні особливості вітчизняної еконо�
міки у сфері легалізації коштів, одержаних злочин�
ним шляхом, виявлено причини низької ефективності
сучасних методів боротьби та надано рекомендації
щодо протидії легалізації та фінансування терориз�
му [23; 24; 27; 29; 37].

Розглядаючи окремі проблемні аспекти співпраці
України з Європейським Союзом у сфері безпекової
політики [28; 38], дослідники роблять акцент на про�
блеми реалізації банківської таємниці у країнах
Європейського Союзу в контексті впровадження
міжнародної системи обміну інформацією фінансо�
вого характеру, спрямованою на запобігання фінан�
суванню тероризму та відмиванню отриманих неза�
конно коштів; з позиції інформаційного права роз�
глядаються теоретичні аспекти адаптації націона�
льного законодавства щодо банківської таємниці
та запровадження Єдиного глобального стандарту
автоматичного обміну інформацією продоходи плат�
ників податків.

Таким чином, враховуючи специфіку оцінювання
ризику банківської установи щодо використання її по�
слуг для легалізації кримінальних доходів або фінансу�
вання тероризму виникає необхідність пошуку або роз�
робки інструментарію економіко�математичного моде�
лювання, що дозволить не лише провести групування
банків з урахуванням особливостей зазначеної кате�
горії, але й провести достатньо обгрунтоване оцінюван�
ня даного ризику, а також ідентифікацію проблемних
напрямків.

МЕТА СТАТТІ
Метою роботи є розробка структурно�логічної мо�

делі оцінювання ризику банківської установи щодо ви�
користання її послуг для легалізації кримінальних до�
ходів або фінансування тероризму в ході інспектування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
У фінансовій системі України провідна роль на�

лежить банківському сектору. Так, за розміром ак�
тивів банківський сектор складає біля 82% від загаль�
них активів фінансового сектору України. При цьо�
му саме банківські установи надають до Спеціально
уповноваженого органу більше 90% від загального
обсягу повідомлень про фінансові операції, що ста�
ли об'єктом фінансового повідомлення. В цьому дос�
лідженні для визначення ризику банківської устано�
ви щодо використання її послуг для легалізації кри�
мінальних доходів або фінансування тероризму було
проаналізовано показники певних форм статистич�
ної звітності банків, передбачених Правилами орган�
ізації статистичної звітності, що подається до На�

ціонального банку України затверджених постано�
вою Правління Національного банку України від
19.03.2003 [8].

Для того, щоб визначити ризик банківської ус�
танови щодо використання її послуг для легалізації
кримінальних доходів або фінансування тероризму,
необхідно розробити інноваційний підхід, який би
базувався винятково на реаліях вітчизняної банкі�
вської справи, враховував вимоги існуючого законо�
давства, та грунтувався на можливості швидкої адап�
тації суб'єктів ринку до змін умов функціонування.
Моделювання ризиків використання послуг струк�
турних одиниць банків для легалізації кримінальних
доходів або фінансування тероризму запропонова�
но здійснювати через попередній експрес�аналіз та
комплексний ймовірнісний аналіз. Експрес�аналіз
відповідних ризиків дозволяє виявити низку струк�
турних одиниць банку, що потребують подальшого
моніторингу із зазначених питань. Таким чином, ре�
зультати експрес�аналізу відіграють роль своєрідних
індикаторів, які можуть свідчить про необхідність
проведення більш точних розрахунків [3]. Схему опи�
су структури моделі представлено на рис. 1. Розгля�
немо детально кожен крок запропонованого підхо�
ду.

Так, на першому етапі визначається набір показ�
ників діяльності банків, які згруповані за показника�
ми оцінювання ризику банківської установи щодо ви�
користання її послуг для легалізації кримінальних до�
ходів або фінансування тероризму: К1 — сума внесе�
них до каси банку фізичними особами готівкових
коштів в національній та іноземній валютах К2 — сума
внесених до каси банку фізичними особами готівко�
вих коштів в іноземні валюті з метою придбання чеків;
К3 — сума внесених фізичними особами готівкових
коштів у національній валюті як погашення кредиту;
К4 — сума внесених до каси банку юридичними осо�
бами та фізичними особами�підприємцями (далі —
ФОП) готівкових коштів у національній валюті; К5 —
сума знятих фізичними особами готівкових коштів у на�
ціональній та іноземній валютах з поточних та вклад�
них рахунків; К6 — сума знятих юридичними особа�
ми та ФОП готівкових коштів у національній та іно�
земній валютах на закупівлю с/г продукції, на купів�
лю товарів, оплату робіт; К7 — сума операцій з над�
ходження іноземної валюти з�за кордону з офшор�
них зон.

На наступному етапі досить важливим є проведен�
ня дискримінантного аналізу, який дозволить виявити
відмінності між показниками та надати можливість
класифікувати наші показники по принципу макси�
мальної подібності. За допомогою цього аналізу ми
зможемо. За допомогою матриці класифікації яка
відображає інформацію про кількість та процент ко�
ректно класифікованих спостережень у кожній групі,
ми зможемо розбити площину даних на чотири групи
та записати моделі опису для кожної з них, у залеж�
ності від того, на яких осях будуть розміщені функції
класифікації (рис.1).

На другому етапі відбувається групування банківсь�
ких установ відповідно до розміру їх ризику, де прово�
диться кластерний аналіз, за допомогою якого всі бан�
ки, які потрапили під підозру, розподіляються на чоти�
ри групи, котрі схожі між собою. Для нашого підходу
класифікація за розміром активів не є адекватною, тому
ми проведемо кластерний аналіз у програмному пакеті
для статистичного аналізу "Statistica" для того, щоб роз�
бити їх по різним показникам, кількісно схожих між
собою на групи (рис. 2).

У результаті цього етапу ми маємо отримати чоти�
ри різні групи, з отриманими результатами яких буде�
мо проводити все наше дослідження з визначення ри�
зику банківської установи щодо легалізації криміналь�
них доходів або фінансування тероризму. На даному
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етапі досить важливим є проведення дискримінантно�
го аналізу, за допомогою якого, ми зможемо записати
модель опису для кожної з вищезазначених груп:

;

;

;

.
На третьому етапі необхідно провести оцінку допу�

стимих (граничних) значень для того, щоб виявити зна�

чущі характеристики та сформувати "коридор" допус�
тимих нормативів. Для цього нам необхідно буде визна�
чити середні значення по всіх показниках окремо взя�
тої групи а також значення котрі менші та більші серед�
нього і в результаті даних розподілень віднести той чи
інший банк в один із чотирьох квартилей на проміжку
від К

1
 min до К

1
 max, та призначити відповідний бінар�

ний показник (0;1) в залежності від потрапляння зна�
чення в певний квартиль. Важливим кроком є розраху�
нок суми бінарних показників для кожного банку, які
отримали значення "1". Надалі нам необхідно сформу�
вати суму бінарних показників, адже на основі отрима�
ної суми по кожній структурі банку визначається експ�
рес�оцінка ризику використання послуг банків або їх
структурних одиниць для легалізації кримінальних до�
ходів або фінансування тероризму та визначається які�

Примітка:  — кластерний показник,  — вектор виміру j�го об'єкта,  — cередній вектор виміру,  — дискримінантний
показник,  — дискримінантний коефіцієнт,  — незалежна змінна,  — експрес�оцінка,  — бінарний показник по групі,  —

бінарний показник,  — відповідна нормована середня,  — імовірнісна оцінка, λ0 — параметр, λ
К
 — параметр,  —

зважена сума бінарних характеристик B,  — імовірність події ,  — імовірність події,  — імовірність, що банк

ризиковий,   — імовірність, що банк неризиковий,  — факторний показник,a
jr
— ваговий коефіцієнт j�й змінної на r�му

загальному факторі, f
rl
 — значення r�го загального фактора на i�му об'єкті дослідження, d

j
— навантаження j�ї змінної на j�му харак�

терному факторі, V
ji
 — значення j�го фактора на i�му об'єкті.

Рис. 1. Схема моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних
доходів або фінансування тероризму в ході інспектування
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сна інтерпретація рівня ризику (нормальний, підвище�
ний, високий). На основі отриманих сум бінарних по�
казників  по кожній структурній одиниці банку ви�
значається експрес�оцінка ризику використання послуг
банків або їх структурних одиниць для легалізації кри�
мінальних доходів або фінансування тероризму [2]:
якщо  — нормальний рівень ризику; якщо

 — підвищений рівень ризику; якщо —
високий рівень ризику.

На відміну від експрес�аналізу, ймовірнісний аналіз
дає змогу виявити приховані аспекти з огляду на вико�
ристання послуг структурних одиниць банків для лега�
лізації кримінальних доходів, отриманих злочинним

шляхом. Тому,наступним кроком буде проведення імо�
вірнісного аналізу для тих показників, котрі, відповід�
но якісній інтерпретації, потрапили у підвищений та
високий рівні ризику [2; 8]. Отже, провівши імовірнісну
оцінку для сумнівних показників експрес�оцінки, ми
зможемо отримати більш точну інформацію з приводу
значень, а саме зможемо підтвердити або спростувати
інформацію про рівень ризику в тій чи іншій групі банків.
Надалі, для показників знову проводиться якісна інтер�
претація та розподіляються на нові, більш точно пере�
раховані значення. Необхідно зазначити, що на даному
етапі, розраховуються ймовірності настання події "0"
та події "1" для кожного банку певної групи за всіма
показниками. Після цього визначається значення зва�
женої суми бінарних показників та проводиться роз�
рахунок комплексного показника ризику порушення
банками вимог законодавства з питань фінансового мо�
ніторингу.

Розрахунок відповідних ризиків вимагає послідов�
ного експрес� та ймовірнісного аналізу. Проте, отри�
мавши результат розрахунків рівнів ризику, неможли�
во встановити, які саме показники вплинули на його
формування. Тому для більш глибокого розуміння чин�
ників, які зумовили відповідний рівень ризику, необ�
хідно проаналізувати, які саме фактори спричинили по�
яву відповідного показника. Усе це свідчить про акту�
альність проведення факторного аналізу та спрямуван�
ня результатів його проведення на аналіз показників
певної групи банків з чітко визначеними значеннями,
які підлягають негайній перевірці [3] (рис. 3).

За допомогою пакету "Statistica" проведемо фактор�
ний аналіз для всіх показників кожної групи банків. Зав�
дяки цьому аналізу ми зможемо передбачити та визна�
чити вплив окремих факторів на зміну досліджуваного
результативного показника. Тобто на прикладі банків
кожної групи можна проаналізувати факторні наван�
таження та встановити в якому напрямі необхідно пра�
цювати для того, щоб встановити ризик використання
послуг банківської установи для легалізації криміналь�
них доходів або фінансування тероризму та за необхід�
ності провести інспектування

Таким чином, на основі опрацьованої сучасної літе�
ратури [3] та проведених розрахунків (табл. 1) можна
зазначити, що факторний аналіз передбачає визначен�
ня впливу окремих факторів на зміну досліджуваного
результативного показника. Тобто на прикладі банків

Элементы кластера номер 1 (Вх
и расстояния до центра кластера
Кластер содержит 16 набл.

 Наблюд объедин
C_1
C_27
C_28
C_30
C_40
C_41
C_42
C_43
C_47
C_51
C_63
C_83
C 128

162228
170570
261261
121218
192977
129816
152273
245890
187283
242151
309638
155585
175700  

Элементы кластера номер 2 (Вх
и расстояния до центра кластера
Кластер содержит 45 набл.

Наблюд объедин
C_7
C_19
C_26
C_37
C_44
C_45
C_50
C_57
C_61
C_62
C_67
C_69
C 70

325290
333726
110248
40285

181752
80538
68842

142728
115800
47729
37764
48968

163930
 

Элементы кластера номер 3 (Вхі
и расстояния до центра кластера
Кластер содержит 76 набл.

 Наблюд объедин
C_2
C_3
C_4
C_5
C_6
C_8
C_9
C_10
C_11
C_12
C_13
C_14
C 15

311760
97168

315631
95701
81774
38911
75558

190862
69428

180021
66948

273515
281655  

Элементы кластера номер 4 (Вхі
и расстояния до центра кластера
Кластер содержит 39 набл.

Наблюд объедин
C_20
C_34
C_46
C_48
C_52
C_53
C_54
C_55
C_58
C_59
C_60
C_65
C 66

201784
119870
194841
220154
182954
206685
127023
186607
245044
191376
219389
202973
188610

Рис. 2. Результат проведення кластерного аналізу

 Фактор.нагрузки (Без вращ.) (Табл
Выделение: Главные компоненты
(Отмечены нагрузки >,700000)

Перемен.
Фактор

1
Фактор

2
Фактор

3
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

0,423944 0,493302 0,295675
-0,019059 -0,805805 -0,205800
-0,719710 0,013964 -0,469698
-0,893958 0,055829 -0,179815
0,348486 -0,752101 0,299103

-0,766501 -0,013173 0,466954
-0,715371 -0,122270 0,523334 -

 Фактор.нагрузки (Без вращ.) (Табл
Выделение: Главные компоненты
(Отмечены нагрузки >,700000)

Перемен.
Фактор

1
Фактор

2
Фактор

3
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7

-0,228843 -0,554922 0,536506
0,663816 0,088792 0,285127

-0,577550 0,035684 -0,259622
0,511014 -0,494646 -0,495151

-0,388902 0,707667 0,218596
0,765890 0,404043 0,263129
0,137709 0,386395 -0,580408

 Фактор.нагрузки (Без вращ.) (Табл
Выделение: Главные компоненты
(Отмечены нагрузки >,700000)

Перемен.
Фактор

1
Фактор

2
Фактор

3
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7

-0,726064 0,288823 0,427980
-0,328719 -0,369441 -0,399905
-0,711067 0,521665 0,115901
0,344244 0,669218 -0,384656

-0,328549 -0,447129 -0,161914
0,560401 0,118659 0,643532

-0,036920 -0,417812 0,534096

 Фактор.нагрузки (Без вращ.) (Табл
Выделение: Главные компоненты
(Отмечены нагрузки >,700000)

Перемен.
Фактор

1
Фактор

2
Фактор

3
К1
К2
К3
К4
К5
К6
К7

-0,663985 -0,251301 0,412597
0,541092 -0,170293 0,340004
0,605000 0,299921 0,501515
0,061241 0,551402 0,550479 -

-0,664358 -0,162686 0,433572
0,132031 -0,720512 0,307320 -
0,498533 -0,607561 0,000658 -

Рис. 3. Кореляція між змінними та виділеними факторами
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першої групи, проведеного дослідження, можна про�
аналізувати факторні навантаження та встановити в
якому напрямі необхідно працювати для того, щоб

встановити ризик використання послуг банківської ус�
танови для легалізації кримінальних доходів або фінан�
сування тероризму. Тому, виходячи з вищесказаного,

Таблиця 1. Систематизація отриманих результатів

Група банків Банки Експрес-
оцінка 

Імовірнісна 
оцінка 

Напрямки 
інспекційної 
перевірки 

I Група Банк 1, Банк 28, Банк 30, Банк 43, Банк 47, Банк 63, Банк 145 Високий Критичний К1, К3
I Група Банк 27, Банк 40, Банк 41, Банк 42, Банк 51, Банк 83, Банк 128 Підвищений Нормальний К1, К3
II Група Банк 7, Банк 44, Банк 45, Банк 86, Банк 93, Банк 156, Банк 164, Банк 

167, Банк 124 
Високий Нормальний К3, К4, К6, К7

II Група Банк 19, Банк 57, Банк 79, Банк 94, Банк 95, Банк 101, Банк 118, 
Банк 152, Банк 162 

Високий Критичний К3, К4, К6, К7 

II Група Банк 26, Банк 62, Банк 69, Банк 70, Банк 77, Банк 82, Банк 88, Банк 
96, Банк 105, Банк 110, Банк 112, Банк 116, Банк 147, Банк 161, Банк 
172, Банк 174 

Підвищений Нормальний К3, К4, К6, К7

II Група Банк 37, Банк 50, Банк 61, Банк 67, Банк 104, Банк 134, Банк 148, 
Банк 165, Банк 166, Банк 173 

Нормальний Нормальний К3, К4, К6, К7

III Група Банк 2, Банк 3, Банк 4, Банк 8, Банк 11, Банк 13, Банк 14, Банк15, 
Банк16, Банк 18, Банк 22, Банк 23, Банк 33, Банк 35, Банк 36, 
Банк38, Банк 39, Банк 56, Банк 71, Банк 72, Банк 91, Банк 98, Банк 
99, Банк 102, Банк 106, Банк 108, Банк 109, Банк 113, Банк 125, Банк 
131, Банк 132, Банк 133, Банк 137, Банк 140, Банк 143, Банк 150, 
Банк 154, Банк 155, 

Високий Нормальний K1, K5

III Група Банк 12, Банк 17, Банк 64, Банк 120, Банк 126, Банк 158 Високий Критичний K1, K5
III Група Банк 5, Банк 6, Банк 9, Банк 10, Банк 21, Банк 24, Банк 25, Банк 29, 

Банк 31, Банк 32, Банк 49, Банк 68, Банк 78, Банк 80, Банк 81, Банк 
90, Банк 97, Банк 100, Банк 111, Банк 114, Банк 115, Банк 119, Банк 
135, Банк 136, Банк 139, Банк 142, Банк 144, Банк 153, Банк 157, 
Банк 171 

Підвищений Нормальний K1, K5

III Група Банк 89, Банк 141, Нормальний Нормальний K1, K5
IV Група Банк 46, Банк 48, Банк 58, Банк 60, Банк 74, Банк 75, Банк 123, Банк 

129, Банк 130, Банк 146, Банк 168, 
Високий Нормальний K5, K6

IV Група Банк 53, Банк 65, Банк 84, Банк 85, Банк 121, Банк 151, Банк 163, Високий Критичний K5, K5
IV Група Банк 34, Банк 52, Банк 54, Банк 55, Банк 59, Банк 66, Банк 73, Банк 

87, Банк 103, Банк 117, Банк 122, Банк 127, Банк 138, Банк 159, Банк 
175 

Підвищений Нормальний K5, K6 

IV Група Банк 20, Банк 76, Банк 92, Банк 107, Банк 160, Банк 169 Нормальний Нормальний K5, K6

Примітка: К1 — сума внесених до каси банку фізичними особами готівкових коштів ув національній та іноземній валютах; К2
— сума внесених до каси банку фізичними особами готівкових коштів в іноземні валюті з метою придбання чеків; К3 — сума внесе�
них фізичними особами готівкових коштів у національній валюті як погашення кредиту; К4 — сума внесених до каси банку юри�
дичними особами та фізичними особами — підприємцями (далі — ФОП) готівкових коштів у національній валюті; К5 — сума знятих
фізичними особами готівкових коштів у національній та іноземній валютах з поточних та вкладних рахунків; К6 — сума знятих
юридичними особами та ФОП готівкових коштів у національній та іноземній валютах на закупівлю с/г продукції, на купівлю то�
варів, оплату робіт; К7 — сума операцій з надходження іноземної валюти з�за кордону з офшорних зон.

Рис. 4. Схема математичної моделі задачі моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг
для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування
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можна зробити висновок, що окремий фактор (Фак�
тор 1), найбільші факторні навантаження якого стано�
вили в К1 та К3 напрямах, направити туди перевірку з
інспектуванням та детально їх проаналізувати, адже,
за результатами факторного аналізу, саме ці показни�
ки є статистично значущими та потребують негайної
перевірки.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
Підводячи підсумок, необхідно зазначити, що в цій

статті була проведена розробка структурно�логічної
моделі оцінювання ризику банківської установи щодо
використання її послуг для легалізації кримінальних
доходів або фінансування тероризму в ході інспектуван�
ня. Для досягнення поставленої мети було досліджено
теоретичну сутність поняття "ризик", та як його трак�
тування різними науковцями, розглянуто сучасний стан
об'єкта дослідження, зібрано, оброблено та системати�
зовано дані та матеріали для проведення дослідження,
визначено кількісні характеристики рівня ризику, про�
аналізовано існуючі підходи та методики до визначен�
ня оцінки рівня ризику банківської установи щодо ви�
користання її послуг для легалізації кримінальних до�
ходів або фінансування тероризму в ході інспектуван�
ня, проведено експрес та імовірнісні оцінки а також фак�
торний аналіз із визначенням відповідного ризику кож�
ної групи банків. Описана модель може бути безпосе�
редньо використана при запровадженні нагляду на ос�
нові оцінки ризиків у сфері виконання банками вимог
законодавства з питань фінансового моніторингу. За�
прпонований підхід дозволяє проаналізувати та
кількісно визначити рівень ризику банківського секто�
ру та в подальшому на її основі модернізувати та засто�
сувати дану методику для дослідження нових, більш ри�
зиків, перевірили її адекватність та успішно застосува�
ли з реальними даними, перевіривши при цьому її пра�
цездатність, достовірність та актуальність.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Успіх впровадження сталого розвитку залежить від

метрики. Наразі вже створено стратегій на міському та
регіональному рівнях. Відбувається постійний пошук
більш актуальних індикаторів та аналіз зв'язку між
ними. Система індикаторів має відображати стан об'єкту
дослідження за комплексом показників, які характери�
зують ту чи іншу сферу діяльності за певний період часу.

Тому можна виділити головну проблему — який
комплекс індикаторів сталого розвитку є найбільш
ефективним для моделювання з метою оцінки сталості
регіонів та міст. Усі нижчезгадані дослідження направ�
ленні на вирішення цього питання.

Як об'єкт дослідження держава — складна система.
Але регіон чи місто — теж складні та слабоструктуро�
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THE ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

У статті проведено аналіз вітчизняних наукових праць та проектів розвитку сталості в містах та регіонах.
Наведено стислий аналіз систем індикаторів для моделювання, оцінки сталого розвитку міст і регіонів на при>
кладі міст Києва, Харкова, Миколаєва, Донецька, також Донецького, Харківського, Рівненського та Івано>Фран>
ківського регіонів. Аналіз різних підходів до оцінки соціальної, економічної та екологічної компонент наведе>
ний. Було представлено індикатори та підходи щодо прогнозування основних показників розвитку області з
використанням статистичних даних, на основі яких і вироблено стратегічні цілі та пріоритети. Розрахунок
інтегрального показника на основі методу таксономії та інших з метою визначення сталості розвитку регіонів
було розглянуто. Методики розрахунку рівня економічної безпеки України як компоненти індикатора сталого
розвитку, індикатори промислової та сільськогосподарської сфери, нематеріальної сфери, транспортної інфра>
структури, малого бізнесу, споживчого ринку, заборгованості та інших, виходячи із наявної статистичної бази
за регіонами України, були перераховані. Авторами визначено основну низку проблем, пов'язаних із оцінкою
сталого розвитку в регіонах та окреслено перспективи подальших наукових досліджень у цьому напрямі.

The brief analysis of national research papers and the sustainability development projects of cities and regions
were given. The brief analysis of the systems of indicators for simulation and evaluation of sustainable development of
cities and regions, by the example the cities of Kyiv, Kharkiv, Mykolaiv, Donetsk and Donetsk, Kharkiv, Rivne and
Ivano>Frankivsk regions were reviewed. Analysis of different approaches to assessing the social, economic and
environmental components was listed. There are presented indicators and approaches to forecasting key indicators of
the region on the basis of statistical data on the basis of which developed strategic goals and priorities. The calculation
of the integral indicator, on the basis of taxonomy method and other, to determine the sustainability of the regions
was examined. The method of calculating the level of economic security of Ukraine, as components of sustainable
development indicators, indicators of industrial and agricultural areas, the intangible sector, transport infrastructure,
small business, consumer market and other debt on the basis of available statistical base for the regions of Ukraine
were listed. The authors identified some of the basic problems related to the evaluation of sustainable development in
the regions and outlined the prospects for further research in this area.
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мічна безпека, Державна служба статистики.
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вані системи. Тому існує об'єктивна потреба в оцінці
ступеня нестабільності середовища, а також у вироб�
ленні підходів до її аналізу. В цьому аспекті вибір опти�
мального добору індикаторів, за якими буде визнача�
тись відповідність цілям сталості, є одним із першочер�
гових та актуальних питань. З цього приводу основною
задачею є аналіз існуючих систем індикаторів та визна�
чення проблем, пов'язаних з їх застосуванням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Було розглянуто досвід розробки індикаторів та
метрик сталого розвитку Києва [Стратегія розвитку
міста Києва до 2025 року], Харкова, Миколаєва та До�
нецька.
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Також до уваги були прийняті проекти окремих ре�
гіонів такі, як "Роза вітрів" у Донецькому регіоні, стра�
тегій розвитку Харківської [Стратегія сталого розвит�
ку Харківської області до 2020 року], Рівненської та
Івано�Франківської [Стратегія економічного та соціаль�
ного розвитку територій Івано�Франківської області до
2015 року] областей.

У роботі Омарова Ш.А. представлено систему ін�
дикаторів, запропоновану Міністерством економіки Ук�
раїни.

Крім того, розробкою та вдосконаленням методи�
ки оцінки сталого розвитку регіонів займаються дослі�
дники у роботах (Аралбаева Ф.З., Бобилев С.Н., Бори�
севич В.І., Боташева Л.С., Гаркавая В.Г., Горяна І.В.,
Джерештиева Ф., Дохолян А.С., Качинський А.Б., Ля�
шенко І.М., Патона Б.Є., Пелимськая О.В., Понома�
рев Д.Л., Растопчина Ю.Л.).

У своєму дослідженні автори виконали розрахунок
інтегрального показника з метою визначення сталості
розвитку регіонів Савкун У.С.

Результати дослідження [Бабець І.Г.] дозволяють
удосконалити методику оцінки рівня сталого розвитку
на регіональному рівні.

У роботі Горяна І.В. запропоновано методику, яка
полягає у формуванні єдиного інтегрального показни�
ка сталого розвитку, що містить стандартизовані інди�
катори п'яти сфер сталого розвитку регіону.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — це аналіз індикаторів сталого

розвитку регіонів та порівняння вже існуючих систем
індикаторів рівня міст та регіонів з метою визначення
проблем їх застосування.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
На регіональному рівні спроби щодо оцінки сталості

розвитку регіонів було прийнято у сформованій стра�
тегії міста Києва до 2025 року [1]. В рамках зазначеної
стратегії передбачено реалізацію комплексної довгос�
трокової програми охорони навколишнього середови�
ща та переходу міста на засади сталого розвитку. Окрім
цільових показників розвитку міста, в стратегії виділе�
но групу екологічних індикаторів:

— викиди шкідливих речовин;
— частка переробки твердих побутових відходів;
— частка переобладнання системи екологічно небез�

печних каналізаційних та очисних споруд;
— відсоток регенерованих забруднених територій;
— частка підприємств, які використовують проце�

дури екологічного і соціального управління (ISO 14000);
— забезпеченість зеленими зонами загального ко�

ристування.
Відзначений перелік індикаторів безумовно є досить

узагальненим. У ньому, наприклад, не враховано такі
важливі показники, як показники радіоактивного, хви�
льового та шумового забруднення, ступінь виснаженості
ресурсів, у тому числі й питної води.

Отже, спрямованість зазначених індикаторів присвяче�
на більшою мірою оцінці досягнення певного рівня розвит�
ку, але не ресурсомісткості досягнення поставлених цілей.

У 2001—2002 при підтримці Британської ради в
Україні, за участю таких міст, як Київ, Харків, Маріу�
поль, Миколаїв та Донецьк було створену мережу еко�
логічно стійких міст.

Найбільш яскравим втіленням стратегії стійкого
розвитку може служити місто Миколаїв. Поштовхом у
цьому напрямі стала учать у проекті ЄС STATUS, при�
свяченому інструментам й засобом розробки міської
стратегії, який є суміжним з іншим проектом, присвя�
ченим загальноєвропейським індикаторам.

Результатом проекту стала розробка індикаторів
стійкого розвитку, які мають застосовуватися містами
для оцінки сталості розвитку при формуванні міських
стратегій.

Так, в екологічній політиці міста Миколаїв виділе�
но 15 індикаторів оцінки сталості економічного розвит�
ку, спостереження за якими ще з 2002 року ведуться
статистичними службами міста.

Окрім екологічних індикаторів, Миколаїв має також
і систему індикаторів узагальненого типу для оцінки
сталості розвитку міста. До переліку індикаторів вклю�
чено [2]:

— індикатор задоволеності населення (%) станом
навколишнього природного середовища у місті Мико�
лаєві;

— витрати для вирішення екологічних проблем
міста;

— пасажирські перевезення;
— доступність зелених зон відпочинку;
— якість атмосферного повітря (концентрації заб�

руднюючих речовин в атмосферному повітрі за пункта�
ми спостережень за ГДК);

— шумове забруднення;
— якість поверхневих вод;
— якість питної водопровідної води;
— використання природних ресурсів (середнє вико�

ристання на одного мешканця міста питної води, при�
родного газу та електроенергії за роками);

— стійкість землекористування;
— стійкість управління навколишнім середовищем;
— здоров'я містян (показники захворюваності

інфекційними захворюваннями (на 100 тис. населення);
— продукція, що сприяє стійкості (за виданими

уповноваженим органом сертифікатами відповідності
на продукцію);

— тварини у місті;
— індикатори щодо ТПВ та інших відходів.
У Донецькому регіоні під час реалізації проекту за

назвою "Роза вітрів" у 2000—2003 роках було проведе�
но ряд наукових досліджень у напрямі забезпечення ста�
лого розвитку регіону, результатом яких стала група з
14 індикаторів [3]:

— кількість викидів шкідливих речовин на одного
мешканця;

— середня за місяць кількість трубопроводів у місь�
ких водопровідних системах, яка була відремонтова�
на;

— забезпеченість сміттєзбиральною технікою;
— обсяг виведених стихійних звалищ;
— кількість дитячих ігрових майданчиків;
— кількість дітей з патологіями на 1 тис. новонарод�

жених;
— відсоток людей, впевнених у тому, що вони мо�

жуть впливати на перебіг подій особистою участю;
— рівень безробіття у відсотках;
— відсоток безпритульних дітей по відношенню до

загальної кількості дітей віком до 18 років;
— кількість злочинів на 10 тис. мешканців міста;
— економічний ефект від упровадження заходів

щодо енергозбереження;
— відсоток мешканців, дохід яких не перевищує межі

малозабезпеченості;
— співвідношення вартості 1 м2 житла відносно се�

редньої заробітної плати;
— кількість одиниць громадського транспорту на 10

тис. мешканців міста.
У стратегій розвитку Харківської області до 2020

року [4] за основу оцінки сталого розвитку узята на�
ступна група індикаторів:

— сталий економічний розвиток (макроекономічна;
фінансова; зовнішньоекономічна; інвестиційна; науко�
во�технологічна та інноваційна; енергетична; виробни�
ча; продовольча сфери);

— сталий соціальний розвиток (доходи та витрати;
безробіття; забезпеченість житлом; демографія і стан
здоров'я; споживання продуктів харчування);

— сталий екологічний розвиток (атмосферне по�
вітря; вода; відходи).
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У стратегії Харківської області зазначені вище інди�
катори є інтегральними, тобто складаються із сукуп�
ності окремих індикаторів за певним напрямком. Пла�
нування діяльності регіону та корегування заходів щодо
досягнення сталого розвитку виконується шляхом по�
рівняння значень поточних інтегральних показників з
їх граничними межами.

Окрім поточної стратегії розвитку Харківської об�
ласті, слід також відзначити й попередню стратегію роз�
витку до 2015 року. Розробка стратегії виконувалась
групою вчених на основі аналізу світового досвіду в
стратегічному плануванні з метою досягнення сталого
розвитку. Результати стратегії висвітлено в монографії
[5]. Відповідно до неї індикатори сталого розвитку згру�
повані за трьома спрямуваннями:

— рівень та якість життя населення;
— економічний розвиток регіону;
— конкурентоспроможність економіки.
Аналіз сталості розвитку регіону запропоновано

виконувати на основі звітності Державного комітету
статистики України, при чому для оцінки в монографії
запропоновано широке використання методів матема�
тичного моделювання.

А от, наприклад, у стратегії розвитку Рівенської об�
ласті до 2015 року [6], хоча і є згадка про необхідність
дотримування умов сталого розвитку, індикатори, за
якими цей розвиток можливо було б оцінити, взагалі
відсутні. Натомість широко представлені підходи щодо
прогнозування основних показників розвитку області
з використанням статистичних даних, на основі яких і
вироблено стратегічні цілі та пріоритети.

Вважається необхідним також відзначити й страте�
гію Івано�Франківської області до 2015 року [7]. Стра�
тегія представлена одним із найбільших переліків інди�
каторів у кількості 86. Система індикаторів представле�
на 18 загальними економічними індикаторами, а також
групою пріоритетних для області соціально�економіч�
них індикаторів:

— індикатори розвитку туристично�рекреаційного
комплексу (8);

— індикатори розвитку сільського господарства та
переробної промисловості (5);

— індикатори розвитку лісового господарства та
деревообробного комплексу області (5);

— індикатори розвитку легкої промисловості (4);
— індикатори розвитку виробничо�промислового

комплексу області (8);
— індикатори розвитку інфраструктури області (6);
— індикатори розвитку підприємництва (4);
— індикатори розвитку людських ресурсів (17);
— індикатори охорони навколишнього природного

середовища та екологічної безпеки (9).
Інший перелік індикаторів соціального, економічно�

го та екологічного спрямування, представлено у роботі
[8]. Автори запропонували систему індикаторів, грун�
туючись на Методиці оцінки економічної безпеки, що
запропонована Міністерством економіки України.

Соціальна складова сталого розвитку регіонів:
— коефіцієнт природного приросту населення на

1000 населення;
— демографічне навантаження непрацездатного

населення на працездатне, %;
— наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн.;
— частка населення із середньодушовими загальни�

ми доходами на місяць нижче прожиткового мінімуму,
%;

— рівень безробіття населення (за методологією
МОП), % до економічно активного населення віком
15—70 років;

— доля економічно активного населення у віці 15—
70 років, % до населення віком 15—70 років.

Економічна складова сталого розвитку регіонів:
— валовий регіональний продукт у розрахунку на

одну особу, грн.;

— темп росту ВРП у розрахунку на одну особу, %;
— відношення обсягу експорту до ВРП, %;
— відношення обсягу імпорту до ВРП, %;
— частка прямих іноземних інвестицій у загально�

му обсязі інвестицій, %;
— відношення доходів та видатків бюджету, %;
— кількість студентів на 10000 населення, чол.;
— питома вага видатків на наукові та науково�

технічні роботи у ВВП, %;
— частка реалізованої інноваційної продукції у за�

гальному обсязі промислової продукції, %;
— частка у промисловому виробництві машинобу�

дування, %.
Екологічна складова сталого розвитку регіонів:
— викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря

(стаціонарні та нестаціонарні джерела), т/км;
— частка забруднених зворотних вод у загальному

водовідведенні, %;
На основі запропонованих показників в роботі за�

пропоновано методику загальної оцінки рівня сталого
розвитку регіонів країни, яка здійснюється за допомо�
гою інтегрального показника, побудованого на основі
рангового методу (адитивної згортки рангів соціальної,
економічної та екологічної компонент сталого розвит�
ку регіонів України).

Також серед основних робіт, увага в яких сконцен�
трована саме на методиках оцінки сталого розвитку
регіонів, можна виділити роботи [9—22].

Розрахунок інтегрального показника з метою ви�
значення сталості розвитку регіонів виконано й в ро�
боті Савкун У.С. [23]. Розрахунок інтегрального показ�
ника виконано автором на основі методу таксономії. За
основу обрано такі індикатори:

Економічні індикатори:
— обсяг науково дослідних та науково�технічних

робіт;
— обсяг прямих іноземних інвестицій;
— частка обробної галузі в обсягах реалізації про�

мислової продукції.
Соціальні індикатори:
— доходи в розрахунку на одну особу;
— рівень зайнятості населення;
— середня очікувана при народжені тривалість жит�

тя.
Екологічні показники:
— площа сільськогосподарських угідь;
— обсяги викидів нестаціонарними джерелами в ат�

мосферу;
— наявність промислових відходів в сховищах

організованого складування та на території підпри�
ємств.

Удосконалення методики оцінки сталого розвитку
в регіоні проведено й у роботі [24]. Авторами запропо�
новано: використання відносних показників для розра�
хунку індикаторів сталого розвитку з урахуванням кри�
теріїв економічної безпеки; визначення вагових кое�
фіцієнтів за методом головних компонентів; оцінка
інституціонального складника сталого розвитку з ура�
хуванням показників ефективності реалізації регіональ�
них програм. Результати дослідження дозволяють удос�
коналити методику оцінки рівня сталого розвитку на
регіональному рівні та можуть бути використані для
розробки рейтингу регіонів України.

Перелік індикаторів, запропонованих для застосу�
вання в методиці дещо відрізняється від усіх поперед�
ньо розглянутих.

Незмінними в методиці залишено загальноприйняті
показники, які використовуються при оцінці сталого
розвитку регіонів. При цьому абсолютні показники ав�
тори запропонували замінити відносними на основі
Методики розрахунку рівня економічної безпеки Украї�
ни та використати додаткові показники у вигляді окре�
мих індикаторів промислової та сільськогосподарської
сфери, нематеріальної сфери, транспортної інфра�
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структури, малого бізнесу, споживчого ринку, забор�
гованості та інших виходячи із наявної статистичної
бази за регіонами України.

Також окремі групи індикаторів сталого розвитку
розширено за рахунок показників наукомісткості [24]:

— виробничі можливості: частка обсягів високотех�
нологічних галузей у загальних обсягах реалізованої
продукції промисловості;

— міжнародне торговельне співробітництво: час�
тка високотехнологічної  продукції  в  експорті
(імпорті); частка відправленої на експорт інновацій�
ної продукції у загальних обсягах реалізованої інно�
ваційної продукції, нової для ринку; коефіцієнт тех�
нологічної залежності (відношення імпорту та екс�
порту високотехнологічних товарів); інвестиційні
можливості: частка інвестицій у високотехнологічні
галузі промисловості в загальних обсягах інвестицій
в основний капітал; частка інвестицій у високотехно�
логічні галузі промисловості в загальних обсягах пря�
мих іноземних інвестицій.

У роботі [25] запропоновано методику, яка полягає
у формуванні єдиного інтегрального показника стало�
го розвитку, що містить стандартизовані індикатори п'я�
ти сфер сталого розвитку регіону: екологічної, еконо�
мічної, соціальної, інфраструктури та інноваційної. Як
і в попередніх дослідженнях, аналіз сталості розвитку
регіону пропонується оцінювати на основі інтегральних
показників за 5�ма сферами, а саме: досліджуючи їх
динаміку. У разі наявності приросту робиться висновок
про наявність сталого розвитку, в іншому випадку — ні.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши системи індикаторів для моделю�

вання та оцінки сталого розвитку міст та регіонів, мож�
на окреслити основну низку проблем, пов'язаних з їх
застосуванням:

1. Наразі й досі в Україні не існує єдиної системи
індикаторів. Натомість існує тенденція застосування
абсолютно різних груп індикаторів як для окремих міст,
так і для регіонів. А це, у свою чергу, унеможливлює
об'єктивність оцінки сталого розвитку у відносному
порівнянні в межах країни.

2. Кількість індикаторів, які застосовуються при
оцінці сталого розвитку дуже істотно різниться від міста
до міста, нараховуючи від одиниць до десятків і майже
до сотні індикаторів. Таке положення викликає ряд за�
питань пов'язаних, переш за все, із обгрунтуванням за�
стосування певного числа індикаторів, їх об'єктивністю
та об'єктивністю на їх основі висновків щодо сталості
розвитку окремих територіальних одиниць.

3. Виходячи із вищеокресленої проблеми, витікає
інша, пов'язана із застосуванням математичного апара�
ту при обробці даних з метою моделювання сталого
розвитку та його оцінки. Так, у випадку великої кіль�
кості індикаторів, близької до сотні, проблематичним є
вибір такого математичного апарату, який би врахову�
вав ступінь впливу кожного індикатора на загальну оцін�
ку сталості та давав би досліднику чітке розуміння якою
мірою зміна показника того чи іншого індикатора впли�
ває на кінцевий результат.

4. Навпаки, досить замала кількість індикаторів, на
наш погляд, як правило, негативно впливає на об'єк�
тивність оцінки та не відображає реального становища,
а дає лише грубу та приблизну оцінку.

5. Слід також відзначити, що обираючи ті чи інші
індикатори, дослідники дуже часто не враховують про�
блеми, пов'язані з подальшим збором статистичної
інформації. Державна служба статистики веде спосте�
реження далеко не по усім індикаторам, які були роз�
глянуті у даному досліджені. А отже, для того, щоб зро�
бити оцінку сталості розвитку у цьому випадку, є по�
треба у проведенні додаткових статистичних спостере�
жень, що, в свою чергу, потребує певного часу, і, що
особливо важливо, додаткових коштів.

6. Важливою проблемою при спробі розробки єди�
ної системи індикаторів є й те, що міста та регіони нашої
країни мають досить різні напрями розвитку: від індус�
тріальних до туристичних. Тому, на наш погляд, при
розробці системи індикаторів слід враховувати й цю
особливість, досліджуючи вагомість тих чи інших інди�
каторів для певної територіальної одиниці.

Виходячи з окресленої низки проблем, пов'язаних
із вибором індикаторів оцінки сталого розвитку, подаль�
ше дослідження у цьому напрямі бачиться в удоскона�
ленні існуючої системи індикаторів з метою усунення
проблем, пов'язаних з їх застосуванням.
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ПОСТАНОВКА
ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Будь�яке сучасне політичне утворення незалежно
від форми державного устрою не може обійтися без
власних фінансових ресурсів, які дають змогу здійсню�
вати покладені на нього функції: економічні, соціальні,
захисні, політичні тощо. Забезпечення прав і свобод
громадян, фінансування державних програм, утриман�
ня армії та багато інших завдань реалізується держа�
вою в особі органів державної влади за рахунок
перерозподілених суспільних фінансових ресурсів, які
акумулюються в централізованих фондах грошових
коштів. Як свідчить світовий досвід та вітчизняна прак�
тика основним методом такого перерозподілу є подат�
ковий метод, за рахунок якого формується близько
70—80% доходів державного бюджету. Тож від ефек�
тивності дії податкового механізму залежить рівень
фіскальної достатності та, в кінцевому підсумку,
ступінь задоволення суспільних інтересів. Саме тому
необхідно проаналізувати фіскальну ефективність
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FISCAL EFFICIENCY OF INCOME TAX ENTERPRISES IN UKRAINE

У статті проаналізовано динаміку питомої ваги надходжень податку на прибуток підприємств у ВВП, до>
ходах та податкових надходженнях державного бюджету. Встановлено зменшення обсягу надходжень подат>
ку на прибуток підприємств до державного бюджету України та погіршення коефіцієнту еластичності цього
податку. Визначено фактори негативного впливу на фіскальну ефективність податку на прибуток підприємств.
Статистично доведено, що значний вплив на обсяги надходжень податку на прибуток мало: зменшення став>
ки податку, окупація Автономної республіки Крим, частини території Донецької і Луганської областей, зни>
ження економічної активності, політична та економічна нестабільність у країні. Оцінено розмір недоотрима>
ного податку на прибуток (упущеної вигоди) в результаті окупації частини території України. Виявлено суттє>
ве погіршення фінансових показників, які характеризують результати діяльності підприємств, що негативно
вплинуло не лише на надходження податку на прибуток до бюджету, а й на розмір боргу за зобов'язаннями з
цього податку. Обгрунтовано необхідність удосконалення діючого механізму оподаткування прибутку
підприємств України та запропоновано напрями його реформування.

The dynamics of the share of income tax enterprises in GDP, income and tax revenues the state budget is analyzed
in the article. It is found a reduction of income tax enterprises receipts to the state budget of Ukraine and the
deterioration the coefficient of elasticity of the tax. Factors negative impact on the fiscal effectiveness of income tax
enterprises are identified. Statistically proven that a significant influence on the receipts of the income tax enterprises
the state budget is not enough: reduce the tax rate, the occupation of the Autonomous Republic of Crimea, part of the
Donetsk and Lugansk regions, reduced economic activity, political and economic instability. The size of foregone
income tax enterprises resulting from the occupation of the territory of Ukraine is estimated. The significant
deterioration of financial indicators characterizing the activity results of companies is detected. It is had a negative
impact not only on receipts of income tax enterprises in the budget, but also on the amount of debt the obligations of
this tax. The necessity of improving the existing mechanism of taxation of enterprises income in Ukraine is substantiated
and the some directions of its reform is prompted.

Ключові слова: податок на прибуток підприємств, фіскальна ефективність, доходи державного бюдже�
ту, податкові надходження, механізм оподаткування.

Key words: income tax enterprises, fiscal efficiency, public revenues, tax revenues, the taxation mechanism.

бюджетоутворюючих податків в Україні, зокрема по�
датку на прибуток підприємств.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблематика оподаткування прибутку підприємств

була та залишається предметом досліджень багатьох
вітчизняних і зарубіжних науковців. Теоретичні основи
оподаткування розглядалися такими видатними еконо�
містами, як: Л. Вальрас, У. Джевонс, А. Лаффер, А. Мар�
шал, К. Менгер, В. Парето, А. Пігу, Д. Рікардо, А. Сміт,
М. Фрідмен. Окремі аспекти оподаткування прибутку
підприємств досліджували: Т.М. Горова, О.В. Грицина,
Н.Л. Губернська, О.С. Десятник, І.В. Ковальчук, А.І. Кри�
соватий, Д.М. Серебрянський, А.М. Соколовська та інші.
Віддаючи належне науковому доробку зазначених вче�
них, зауважимо, що постійні трансформації господарсь�
кого життя країни вимагають безперервного пошуку
нових підходів до механізму оподаткування прибутку
підприємств, які дозволять підвищити фіскальну ефек�
тивність цього податку та його регулюючий потенціал.
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МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження фіскальної ефектив�

ності податку на прибуток підприємств в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Існує декілька підходів до визначення фіскальної

ефективності податку. За одним, під фіскальною ефек�
тивністю розуміють спроможність податку забезпечу�
вати наповнення бюджетів різних рівнів [1], за іншим —
фіскальна ефективність податків асоціюється з питомою
вагою таких податків у макропоказниках: ВВП, дохо�
дах бюджету, податкових надходженнях тощо [2]. Саме
це й візьмемо за основу з метою визначення рівня
фіскальної ефективності податку на прибуток підпри�
ємств України.

Оскільки податок на прибуток має значний регулю�
ючий та фіскальний потенціал дослідимо як змінювалась
частка надходжень податку на прибуток підприємств у
ВВП, доходах та податкових надходженнях державно�
го бюджету України (рис. 1).

Як свідчать дані рисунка 1, частка податку на при�
буток підприємств у всіх зазначених показниках має
тренд до зменшення, що обумовлено: зростанням об�
сягів надходжень до державного бюджету України по�
датків на споживання, скороченням ставки податку на
прибуток (з 23% — у 2011 р. до 18% — у 2014 р.) [5],
зменшенням розмірів об'єкта оподаткування податком
на прибуток за рахунок погіршення економічної кон'�
юнктури, окупації АРК і частини території Донецької
та Луганської областей. Крім того, негативним факто�
ром впливу, за оцінками консалтингової компанії Boston
Сonsulting Group, є те, що українські підприємства що�
року недоплачують у бюджет 25 млрд дол., майже 20%
прибутку приховується від сплати податків, а формалі�
зовані обсяги податкових пільг перевищують 50 млрд
грн. [6].

Зауважимо, що при суттєвому зменшенні обсягу
надходжень податку на прибуток підприємств до дер�
жавного бюджету України у 2015 р., податкові надхо�

дження в цілому зросли, їх частка у ВВП
склала 20,68% порівняно з 17,88% у 2014
р. Це пов'язано, зокрема, зі зростанням
обсягів надходжень акцизного податку,
який і витіснив податок на прибуток
підприємств (табл. 1). Збільшення об�
сягів надходжень до бюджету акцизно�
го податку, в першу чергу, зумовлене
зростанням ставок та розширенням об�
'єкта оподаткування цим податком.

Слід зазначити, що органи держав�
ної влади не очікували такого стрімко�
го зменшення надходжень податку на
прибуток підприємств до державного
бюджету України, про що свідчать пла�
нові показники надходжень цього по�
датку. Так, за період з 2011 по 2015 рр.
план було перевиконано на 15,09% лише
у 2011 р., що обумовлено підвищенням у
цей період часу рівня ділової активності

в країні, зокрема внаслідок позитивних нормативно�
правових змін у механізмі оподаткування прибутку
підприємств. Найбільш оптимістичний прогноз щодо
обсягу надходжень податку на прибуток підприємств
до державного бюджету України був у 2013 та 2015 рр.,
у яких відсоток виконання плану складав 93,77 та 94,21
відповідно [4]. Такі показники обумовлюють не�
обхідність застосування у вітчизняному бюджетному
процесі більш достовірних прогнозних розрахунків.
Крім того, під час бюджетного планування повинні бути
враховані реальні індикатори рівня розвитку податко�
вої системи та стану економіки. Одним із таких індика�
торів є коефіцієнт еластичності податків, який показує
як змінюється обсяг надходжень податку до державно�
го бюджету України залежно від зміни обсягу ВВП [7].
Результати розрахунку коефіцієнта еластичності подат�
ку на прибуток підприємств продемонстрували, що цей
податок є нееластичним (рис. 1). Це свідчить про неефек�
тивність діючого механізму оподаткування прибутку
підприємств України.

Фактором, який негативно впливав на обсяги над�
ходжень податку на прибуток підприємств до держав�
ного бюджету України була політична та економічна
нестабільність, погіршення економічної кон'юнктури,
що призвело до стрімкого зростання збитку підпри�
ємств України у 2014 р. більш ніж у 4 рази порівняно з
2013 р.: з 198,53 млрд грн. до 798 млрд грн. При цьому
прибуток вітчизняних підприємств за аналогічний пер�
іод збільшився лише на 11 %: з 209,86 млрд грн. до 233,62
млрд грн. Зауважимо, що за офіційними даними, у 2015
р. ситуація дещо покращилась: прибуток підприємств
зріс до 387,65 млрд грн., а збиток скоротився до 736,12
млрд грн. [3], що, на нашу думку, зумовлене девальва�
цією гривні (52,2% [3]) та інфляцією (43,3% [3]). Таким
чином, дослідження показало, що за період 2011—2015
рр. суттєво зменшився об'єкт оподаткування податком
на прибуток.

Як зазначалось раніше, ще однією з причин зменшен�
ня податкових надходжень з податку на прибуток
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Рис. 1. Частка надходжень податку на прибуток підприємств у ВВП,
доходах та податкових надходженнях державного бюджету України, %

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

Податок Рік 
2011 2012 2013 2014 2015

ПДВ 49,73 50,53 48,81 49,62 43,59 
Податок на прибуток 20,92 20,15 20,67 14,26 8,49 
ПДФО 2,35 2,56 2,88 4,51 11,01 
Збори та плата за спеціальне використання природних 
ресурсів 

0,73 0,83 5,27 6,79 9,72 

Акцизний податок 12,62 13,54 13,44 16,04 15,41 
Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції 4,50 4,80 5,08 4,50 9,84 
Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 8,08 6,43 2,17 2,14 1,77 
Інші податки та збори 1,06 1,16 1,68 2,14 0,16 

Таблиця 1. Питома вага основних податків та зборів у структурі податкових надходжень
до Державного бюджету України, %

Джерело: складено автором за даними [4].



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

63www.economy.in.ua

підприємств є тимчасова окупація територій АРК, До�
нецької й Луганської областей. За нашими розрахунка�
ми внаслідок цього сума упущеної вигоди для держави
становила у 2014 р. — 4310,75 млн грн., а у 2015 р. —
2419,90 млн грн. суми податку на прибуток (табл. 2).

Варто зазначити, що з метою
підвищення рівня фіскальної дос�
татності податку на прибуток
підприємств необхідним є дослід�
ження обсягів надходжень цього
податку у регіональному аспекті, що
дасть змогу виявити найбільш еко�
номічно активні регіони та регіони,
які потребують державної підтрим�
ки для розвитку підприємницької
діяльності (табл. 3).

З таблиці 3 видно, що за період з
2011 по 2015 рр., найбільше податку
на прибуток сплатили Дніпропет�
ровська та Донецька області, м. Київ
та Центральний офіс великих плат�
ників податків, а найменше — Закар�
патська, Кіровоградська, Херсонсь�
ка, та Чернівецька області. Значний
розкид обсягів надходжень податку
за регіонами пов'язаний з дією

об'єктивних факторів, основним з яких є природо�ре�
сурсний потенціал кожного окремого регіону, який обу�
мовив розвиток більш або менш рентабельних галузей
економіки, суб'єкти господарювання яких й сплачують
податок на прибуток. Як відомо, на сході України
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Рис. 2. Динаміка коефіцієнта еластичності податку на прибуток підприємств
за 2011—2015 рр.

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

Регіон 
Рік

2011 2012 2013 2014 2015 
факт факт факт факт прогноз факт прогноз

Автономна Республіка Крим 8450,13 1042,38 506,16 150,31 458,99 0 289,57
Донецька область 6702,08 6360,11 1737,62 1191,11 4937,35 378,12 2455,12
Луганська область 1140,19 2242,62 384,24 243,9 499,74 68,42 121,76
Разом  16292,40 9645,11 2628,02 1585,32 5896,08 446,54 2866,45
Різниця між прогнозом та 
надходженнями    4310,75 2419,90 

Таблиця 2. Фактичні та прогнозні надходження податку на прибуток підприємств
за окремими регіонами України, млн грн.

Джерело: складено автором за даними [8].

Назва регіону Рік 
2011 2012 2013 2014 2015 

Автономна Республіка 
Крим 845,01 1042,38 506,16 150,31 0,00 
Вінницька область 491,52 403,42 430,83 351,36 309,63 
Волинська область 319,70 280,71 261,71 224,73 291,10 
Дніпропетровська область 13806,82 8022,22 1434,27 1120,04 1223,80 
Донецька область 6702,08 6360,11 1737,62 1191,11 378,12 
Житомирська область 375,86 417,33 381,63 245,83 258,09 
Закарпатська область 239,34 259,38 202,31 168,44 185,53 
Запорізька область 1901,45 1884,58 493,65 456,01 478,45 
Івано-Франківська 
область 324,28 393,93 492,94 178,85 182,22 
Київська область 1561,37 2017,35 1688,22 1194,00 891,60 
Кіровоградська область 219,26 242,06 198,43 205,53 150,56 
Луганська область 1140,19 2242,62 384,24 243,90 68,42 
Львівська область 1357,55 1557,14 821,16 581,44 596,96 
Миколаївська область 958,07 1254,93 238,25 191,05 272,74 
Одеська область 1954,91 1884,70 864,57 651,60 545,12 
Полтавська область 2917,61 2797,86 2392,74 1212,10 597,11 
Рівненська область 405,02 397,86 209,89 178,72 174,98 
Сумська область 688,11 668,11 618,64 427,57 393,14 
Тернопільська область 180,85 281,09 472,73 464,52 339,21 
Харківська область 2300,38 2510,57 973,70 889,67 784,47 
Херсонська область 210,18 203,82 196,31 152,20 121,58 
Хмельницька область 293,76 405,87 260,55 314,25 276,13 
Черкаська область 344,48 437,45 449,27 358,27 340,45 
Чернівецька область 139,02 156,51 160,09 120,95 89,03 
Чернігівська область 361,95 345,94 300,66 202,19 232,70 
м. Київ 14468,51 18592,93 6552,22 5355,42 5780,67 
м. Севастополь 232,08 228,86 200,34 51,12 0,00 
Центральний офіс 0,00 0,00 31395,22 23060,62 19814,50 
Разом 54739,44 55349,75 54318,35 39941,79 34776,33 

Таблиця 3. Обсяги надходжень податку на прибуток підприємств у розрізі регіонів України за 2011—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено автором за даними [8].
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найбільш розвинутою галуззю є промисловість, підприє�
мства якої демонстрували позитивні фінансові резуль�
тати у 2011—2013 рр. (табл. 4). Водночас усі вищезазна�
чені фактори негативно вплинули на промисловість Ук�
раїни: якщо у 2011 р. вона лідирувала з показником при�
бутку 58662,3 млн грн., то вже у 2015 р. — з показником
збитку у розмірі 181360,0 млн грн. Єдиною галуззю в Ук�
раїні, яка за цей період продемонструвала тренд роз�
витку, незважаючи на складні економічні умови, є
сільське господарство, рентабельність продукції
підприємств якого у 2014 р. склала 25,8% [3].

З метою дослідження структури надходжень подат�
ку на прибуток підприємств, розглянемо динаміку над�
ходжень податку на прибуток до державного бюджету
у розрізі форм власності, що дозволить нам зрозуміти,
які саме суб'єкти господарювання забезпечують най�
більшу суму надходжень податку на прибуток до дер�
жавного бюджету України (рис.
3).

Як свідчать дані рисунка 1,
найбільшу суму податку на при�
буток до державного бюджету
України сплачують приватні
підприємства та підприємства з
іноземним капіталом. Саме тому
необхідним є реалізація виваже�
ної податкової політики, яка б
поєднувала інтереси бізнесу, в
тому числі й іноземного, та дер�
жави.

Значний вплив на фіскальний
потенціал податку на прибуток
підприємств здійснював рівень по�
даткового боргу з цього податку,
який за період з 2011 по 2015 рр.
має негативну тенденцію до зрос�
тання (табл. 5). З 2011 р. по 2013 р.
питома вага податкового боргу у
надходженнях податку на при�
буток підприємств зростала,
але була незначною: від 2,95% у
2011 р. до 4,70% у 2013р., що по�
яснюється стабільно високими
надходженнями цього податку до
державного бюджету. Водночас,
зі зменшенням у 2014 р. обсягу
надходжень податку на прибуток —

обсяг податкового боргу збільшився в 2 рази, питома
вага податкового боргу у надходженнях податку на при�
буток сягнула 14,46%, а у 2015 р. вже 17,96%. Причи�
ною такої тенденції є, як відмічалось раніше, збитковість
значної частини українських підприємств, відсутність у
них вільних оборотних коштів для сплати податків.

Враховуючи статистику надходжень податку на
прибуток підприємств до державного бюджету за ос�
танні роки та суми переплат з цього податку, можна
стверджувати, що нині податок на прибуток підпри�
ємств вже не є бюджетоутворюючим. Так, у 2015 р. над�
ходження податку на прибуток до Державного бюдже�
ту України склали 34776,33 млн грн., а переплати — при�
близно 24000,00 млн грн. Повертати кошти від перепла�
ти держава найближчим часом не збирається, адже у
бюджеті на 2016 р. та 2017 р. кошти для погашення цієї
заборгованості не передбачені [2].

Вид діяльності Рік
2011 2012 2013 2014 2015

сільське, лісове та рибне господарство 25565,90 26992,70 15147,30 21677,40 103137,60
промисловість 58662,30 21353,40 13698,30 -166414,00 -181360,90 
будівництво –3845,8 -71,10 -5126,60 -27288,40 -25074,10
оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 21591,50 9608,00 -6047,50 -128134,80 -80564,30 

транспорт, складське господарство, 
поштова та кур'єрська діяльність 8741,40 7524,90 834,30 -19703,90 -13921,80 

тимчасове розміщування й організація 
харчування –571,6 -862,50 -1270,50 -6579,00 -7094,40 

інформація та телекомунікації 4440,70 6300,10 6817,60 -15373,90 -10166,60
фінансова та страхова діяльність 12423,20 37984,30 24041,20 35960,60 -171,30
операції з нерухомим майном –12060,8 -8539,50 -9571,40 -105597,60 -63470,10
професійна, наукова та технічна 
діяльність 11167,80 -165,50 -6823,80 -98958,10 -47964,10 

діяльність у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування –2213,2 3889,40 -1224,80 -9219,40 -9425,10 

освіта 100,90 136,80 140,20 82,60 105,30
охорона здоров'я та надання соціальної 
допомоги –119,8 30,50 -31,90 -1111,00 -961,10 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок –1706,2 -2280,40 -1280,40 -2911,40 -3489,20
надання інших видів послуг 33,70 -16,40 -18,80 -16,10 293,50
Усього 122210,00 101884,70 29283,20 -523587,00 -340126,60

Таблиця 4. Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності
за 2011—2015 рр., млн грн.

Джерело: складено автором за даними [3].
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Рис. 3. Обсяг надходжень податку на прибуток підприємств
до державного бюджету за формами власності, млрд грн.

Джерело: складено автором за даними [8; 9].
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ВИСНОВКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ

НАУКОВИХ
РОЗРОБОК

Таким чином, резуль�
тати проведеного дослід�
ження фіскальної ефек�
тивності податку на при�
буток підприємств про�
демонстрували скорочен�
ня обсягів надходжень
цього податку до держав�
ного бюджету України за
2011—2015 рр. По�перше, через спад ділової активності,
девальвацію гривні, інфляцію, політичну та економічну
нестабільність в країні значна частина українських
підприємств отримала негативні фінансові результати
господарської діяльності. В результаті цього не тільки
зменшились надходження податку на прибуток до бюд�
жету, а й зріс обсяг податкового боргу за зобов'язан�
нями з цього податку. По�друге, тимчасова окупація Ав�
тономної республіки Крим, Донецької та Луганської об�
ластей призвела до того, що державний бюджет Украї�
ни недоотримав, за нашими приблизними розрахунка�
ми, за 2014—2015 рр. 6730,65 млн грн. податку на при�
буток.

Слід зазначити, що податок на прибуток підпри�
ємств за досліджуваний період став нееластичним, тоб�
то зміна обсягу валового внутрішнього продукту не
впливає на зміну обсягу надходжень цього податку до
державного бюджету. Крім того, результати досліджен�
ня засвідчили невиконання планових показників по над�
ходженням податку на прибуток, що говорить про про�
рахунки у фінансових планах країни.

Усе вище зазначене дозволяє стверджувати про зни�
ження за 2011—2015 рр. рівня фіскальної ефективності
податку на прибуток підприємств в Україні. Саме тому
на сьогодні актуалізується необхідність проведення ре�
формування механізму оподаткування прибутку під�
приємств. На нашу думку, у складні для бізнесу часи не�
обхідним, зокрема, є: перехід від нейтральної ставки по�
датку на прибуток до регресивної, тобто при збільшенні
об'єкта оподаткування, ставка податку повинна зменшу�
ватися, що дозволить скоротити податковий тягар на
бізнес, поступово вивести прибутки підприємств з тіні та
захистити економіку від впливу негативних наслідків
криз. Більш того, варто переглянути податкові інструмен�
ти, які дозволяє використовувати податок на прибуток
підприємств, з метою регулювання економічних процесів
у суспільстві, зокрема впровадити податкові канікули,
податковий кредит для підприємств, що розвиваються на
інвестиційно�інноваційних засадах [10].
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Таблиця 5. Податковий борг за податковими зобов'язаннями платників податку
на прибуток підприємств

Джерело: складено автором за даними [4; 8].

Показники 2011 2012 2013 2014 2015
Податковий борг за податковими 
зобов’язаннями, млн грн. 1612,80 1911,40 2550,50 5776,90 6245,75 

Приріст, % - 118,51 133,44 226,50 108,12
Надходження податку на прибуток 
підприємств до Державного бюджету 
України, млн грн. 

54 739,44 55 349,75 54 318,42 39 941,95 34 776,33 

Співвідношення податкового боргу до 
надходжень з податку на прибуток 
підприємств, % 

2,95 3,45 4,70 14,46 17,96 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Як відомо: "… стратегічним напрямком розвитку

національної економіки є створення позитивних тен�
денцій економічного розвитку та виведення на якісний
рівень ринкових відносин. В свою чергу успіх економіч�
них перетворень на макрорівні залежить від ефектив�
ності діяльності конкретних мікроекономічних одиниць
— виробників валового внутрішнього продукту" [1]. Але
сьогодні підприємства, організації знаходяться в сере�
довищі, яке постійно змінюється. У періоди корінних
структурних перетворень можуть утримати позиції
тільки ті організації, які вчасно передбачають тенденції
змін і миттєво пристосовуються до них, використовую�
чи можливості і шанси середовища свого функціонуван�
ня. Питання адекватного і своєчасного реагування на
зміни навколишнього середовища стає все більш актуаль�
ним і від цього безпосередньо залежить рівень адаптації
підприємства до нових умов, а також ефективність його
розвитку [2, c. 179].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанню управління змінами на підприємствах при�

святило свої наукові праці чимало вітчизняних та зару�
біжних вчених таких, як К. Левіна, Дж. Коттер, Д. Най�
пака, Л. Грейнер, Р. Бекхард, Б. Хайнінгс, Е. Кемерон,
О. Віханський, А. Наумова, Ф. Крюгер, Д. Надлер, М. Таш�
мен Д. Андерсон, А. Арменакіс, Т. Бауліна, Н. Бєляєва,
О. Гусєва, Т. Кужди, І. Мазур, С. Стеців, В. Шапіро та
ін. Наукові праці [3; 4] присвячено сучасним науково�те�
оретичним підходам до визначення сутності поняття стійко�
го розвитку та стійкому розвитку як аналітичному інстру�
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MANAGING CHANGE IN OUTPUT

Сучасні підприємства, організації сьогодні знаходяться в умовах, що постійно змінюються. І тільки ті суб'єк>
ти підприємництва, органи державної влади, які завчасно відреагують на ці виклики, проведуть відповідні зміни
зможуть утримати свої позиції.

 У дослідженні запропоновано інструмент управління змінами обсягу випуску продукції (робіт, послуг) ви>
робничого підприємства, який не виключає його застосування для органів державної влади різного рівня. У статті
запропоновано алгоритм визначення нарощування обсягів виробництва за рахунок підвищення величини досл>
іджуваного фактора. У дослідженні розроблено економіко>математичну модель оптимального нарощування об>
сягу виробництва за рахунок внутрішніх організаційних факторів без залучення інвестицій.

Modern enterprises, organizations today are in an environment that is constantly changing. Only those business
entities, public authorities, which advance respond to these challenges, will the corresponding changes will keep their
positions. The study proposed a management tool changes in output (works, services) manufacturing plant, which does
not exclude its application to public authorities at various levels. The algorithm determining increase production by
increasing the size of the studied factors. The study developed a mathematical model of optimal capacity output through
internal organizational factors without investment.

Ключові слова: підприємство, фактори виробництва, резерви виробництва, зміни, параметри.
Key words: enterprise, factors of production, reserves, production, change settings.

менту формування корпоративної соціальної відповідаль�
ності. В той же час теоретичні та практичні аспекти управл�
іння змінами обсягів виробництва продукції на підприємстві
не дістали належного висвітлення.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою дослідження є розробка економіко�матема�

тичної моделі оптимального нарощування обсягу вироб�
ництва, застосування якої є дієвим інструментом уп�
равлінні підприємством, організацією в умовах стохас�
тичних змін навколишнього середовища.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Управління змінами — це збалансована система
управління ресурсами (людськими, матеріальними,
енергетичними, технічними), пов'язана зі змінами. У
зв'язку з цим постає питання зміни обсягів виробницт�
ва (як правило збільшення) з мінімальними витратами.

Враховуючи обмеженість ресурсів збільшення об�
сягів виробництва доцільно досягати за рахунок вико�
ристання резервів виробництва шляхом впливу на ті
фактори, які є стримуючими і вплив на які призводить
до загального нарощування обсягів виробництва.

Для визначення таких факторів застосовується ко�
реляційно�регресійного аналіз груп факторів, що впли�
вають на зміни обсягів виробництва підприємства. У зв'яз�
ку з тим, що кореляційно�регресійний аналіз встановлює
тільки загальний вид залежності факторів, які розгляда�
ються виникає потреба в уточненні величин впливу да�
них факторів на обсяги виробництва підприємства.
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Для визначення параметрів змін кожного з факторів не�
обхідно використовувати дані, які характеризують динаміку
виробництва і надають можливість отримати існуючу зако�
номірність змін цих факторів. На основі цих даних для побу�
дови моделей необхідно застосовувати значення за дослід�
жуваними залежностями за допомогою часових рядів.

Для виявлення на кожний аналізований момент часу
величини потенційно можливого випуску за досліджу�
ваним фактором необхідно визначити величину недо�
використання даного фактора через стримуючу дію
інших факторів. Величина недовикористання досліджу�
ваного фактора через неможливість реалізації інших
факторів на даний момент часу являє собою величину
саме того додаткового обсягу виробництва, який міг
бути виготовлений на даному підприємстві при відсут�
ності обмежень по іншим факторам виробництва.

Для визначення величини недовикористання дослі�
джуваного фактора протягом будь�якого періоду часу
(наприклад доба) необхідно враховувати загальну суму
усіх простоїв через нестачу інших ресурсів. Таким чи�
ном, існування даних про фактичні обсяги виробництва
та про обсяги продукції, що є не виготовленою у зв'яз�
ку з обмеженими можливостями за іншими складовими
виробництва надають можливість визначити потенцій�
ний випуск продукції при повній реалізації досліджу�
ваного фактору:

TtniVVV ittit ,1;,1, ==Δ+= (1),
де V

t
 — показник обсягу виробництва підприємства

у інтервалі часу t;
V

it
 — потенційний обсяг виробництва підприємства,

який може бути отримано у інтервалі часу t при повній
реалізації фактору i;

ΔV
it
 — розмір не виготовленого обсягу продукції у

інтервалі часу t у зв'язку з обмеженими можливостями
за іншими складовими виробництва крім фактору i;

i — номер фактору, що розглядається, ni ,1= ;

t — номер досліджуваного моменту часу, Tt ,1= .
На основі отриманих даних виникає можливість ви�

значення виду прогнозуючої функції, яка дозволить
прогнозувати необхідний тренд ряду динаміки кожно�
му з факторів:

TtnitfV iit
,1;,1,)( === (2).

Таким чином, отримані функції за кожним факто�
ром виробництва надають можливість ретельно дослід�
жувати вплив кожного з них на процес виробництва та
встановити залежності змін обсягів виробництва від
нарощування обсягів досліджуваних факторів.

Для виявлення залежності змін обсягів виробницт�
ва від ступеня нарощування величини досліджуваного
фактору необхідно, на основі фактичних даних, визна�
чити потенційно можливі обсяги виробництва за добу
за кожним з досліджуваних факторів, потім на основі
цих даних визначити обсяги виробництва підприємства

за добу, виходячи з того, що { } TtVV itit ,1,min == . На

основі чого розраховується річний обсяг виробництва,
який складається із добових значень цього показника

∑
=

=
T

t
tVV

1
.

Виходячи із того, до якої величини буде нарощуватися
даний фактор, приймається визначений інтервал його змін,
або крок. Кількість інтервалів визначається в залежності від
особливостей фактора. Якщо нарощування фактору при�
зводить до нелінійної залежності, то бажано прийняти біля
десяти інтервалів поступових змін величин досліджувано�
го фактору, якщо ця залежність наближається до лінійної
— кількість інтервалів можна зменшити.

Визначившись з величиною нарощування досліджу�
ваного фактору і з кількістю інтервалів, приймають зна�
чення інтервалу, який дорівнює величині l

m
 , Lm ,1= .

Після прийняття значення інтервалу (l
1
), необхідно

відкоригувати початкову функцію по даному фактору, і
для цього потрібно вільний член функції підвищити на

величину Vl i1 , де V i  — середнє значення виробничих
можливостей і�го фактору. У зв'язку з цим замінити по�
чаткову функцію по даному фактору на відкориговану і
потім на основі цього визначити нові значення обсягів
виробництва підприємства за добу та в цілому за рік.

Після проведених у два етапи розрахунків є мож�
ливість отримати першу точку залежності приросту об�
сягу виробництва від підвищення фактору, яка визна�
чається, з одного боку параметром підвищення фактору
l

1
 та, з іншого — приростом річного обсягу виробництва

(ΔV
1
), який розраховується шляхом визначення різниці

між останнім відкоригованим значенням обсягів вироб�
ництва підприємства та його початковим значенням.

Таким чином, отримано першу точку залежності з
наступними координатами (l

1
; ΔV

1
).

Для отримання інших точок залежності, що будуєть�
ся, необхідно повторити ланцюжок описаних розра�
хунків починаючи їх з підвищення значення досліджу�
ваного фактору у два рази, до величини l

2
=2l

1
.

Отже, розрахувавши усі необхідні параметри, вико�
ристовуючи розроблений метод, можливо отримати
набір точок (l

m
; ΔV

m
), які утворюють шукану залежність

підвищення обсягу виробництва від нарощування обся�
гу досліджуваного фактору виробництва.

Після відповідних розрахунків по кожному з обра�
них у ході аналізу виробництва факторів, отримують за�
лежності підвищення обсягу виробництва від змін кож�
ного з цих факторів. Для вирішення задачі оптимального
підвищення обсягів виробництва підприємства за раху�
нок виявлення і використання існуючих резервів, вико�
ристовуючи кореляційно�регресійний аналіз, визначаєть�
ся група факторів, найбільш впливових на процес вироб�
ництва та відтворюється економіко�математичну модель
оптимального збільшення обсягів виробництва [5].

У загальному вигляді підвищення обсягів виробниц�
тва підприємства має бути зазначено якоюсь величиною,
на яку необхідно її збільшити, і яка визначається вихо�
дячи із умов даного підприємства, наприклад ΔV.

Для того, щоб реалізувати збільшення обсягів ви�
робництва на зазначену величину, необхідно впливати
на групу найбільш впливових факторів, що визначено
попереднім аналізом, з метою нарощування їх вироб�
ничих можливостей або обсягу. Враховуючи, що кож�
ний із факторів має визначену область його приросту,
необхідно ввести у модель значення цієї граничної ве�
личини, обмеження по кожному з факторів.

Припустимо, що у ході кореляційно�регресійного ана�
лізу група найбільш впливовіших на результати виробниц�
тва факторів складається із кількості промислово�вироб�
ничого персоналу (K), загальних обсягів надходження
сировини (L), активної частини основних засобів (M).

Для визначення обмежень вище названі фактори вво�
дяться у математичну модель задачі з зазначенням тих ве�
личин, які є граничними для кожного з факторів. Таким
чином, обмеження по кожному з факторів набувають
наступних значень: 0 ≤ ΔK ≤ a; 0 ≤ ΔL ≤ b; 0 ≤ ΔM ≤ c, де a,
b, c — граничні величини нарощування кожного фактору.

Але зазначення областей змін факторів не достат�
ньо для повного формулювання обмежень моделі цієї
задачі. Необхідно визначити вплив приросту кожного з
факторів на зміну показника обсягу продукції, що ви�
пускається даним підприємством.

Таким чином, після зазначення впливу змін дослід�
жуваних факторів на пов'язані з цим зміни величини
показника обсягу виробництва, визначаються функції
цих залежностей по кожному фактору:

— залежність обсягу виробництва від кількості пер�
соналу — V=f

1
(K);

— залежність обсягу виробництва від надходження
сировини — V=f

2
(L);

— залежність обсягу виробництва від активної час�
тини основних фондів — V=f

3
(М).
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Після визначення цих функцій можна сформулюва�
ти у кінцевому вигляді необхідне для цієї моделі обме�
ження, яке повинно забезпечити задане нарощування
обсягу виробництва, і в цьому разі воно може набувати
наступний вигляд:

f
1
(K)+ f

2
(L)+ f

3
(М) ≥ ΔV (3).

Крім обмежень у математичній моделі, необхідно
визначити цільову функцію задачі, яка буде відобража�
ти таке сполучення обраних факторів та нарощування
кожного з них, яке при підвищенні обсягу виробництва
на задану величину призведе до мінімальних загальних
витрат підприємства.

Але перед тим, як сформулювати цільову функцію,
необхідно визначити залежність витрат виробництва від
нарощування кожного фактору. Для цього потрібно
визначитись з відповідною для кожного фактору фун�
кцією змін витрат від збільшення його обсягу.

Отже, зміни витрат від нарощування кількості про�
мислово�виробничого персоналу (ΔK) відображає фун�
кція U= u

1
(K); функція U= u

2
(L) — відображає витрати

виробництва від нарощування загальних обсягів надход�
ження сировини (ΔL); функція U= u

3
(M) — відображає

витрати виробництва від нарощування активної частини
основних фондів (ΔM). Виходячи з цього, цільова функ�
ція моделі може бути представлена у наступному вигляді:

u
1
(K)+ u

2
(L)+ u

3
(M) → min (4).

Загалом задача оптимального підвищення обсягів
виробництва за рахунок факторів виробництва полягає
в находженні таких невідомих значень нарощування
виявлених у ході аналізу факторів, які забезпечать за�
даний рівень підвищення обсягу виробленої продукції,
при цьому будуть витримані обмеження по кожному
фактору, а сумарні витрати на підвищення цих факторів
будуть мінімальними.

Таким чином, щоб скласти економіко�математичну
модель поставленої задачі необхідно записати у мате�
матичному вигляді усі необхідні вимоги та умови вироб�
ництва, яке досліджується, що зазначено у сформованій
цільовій функції і раніш визначених обмеженнях.

Загальний вигляд, що набуває математична модель
цієї задачі такий:

Цільова функція:
 u

1
(K)+ u

2
(L)+ u

3
(M)→min;

Обмеження:
 f

1
(K)+ f

2
(L)+ f

3
(М)≥ ΔV;

 0 ≤ K ≤  a; (5)
 0 ≤  L ≤  b;
 0 ≤  M ≤  c,
 a ≥ 0, b≥ 0, c ≥ 0,
де ΔV — приріст обсягу виробництва;
a, b, c — граничні величини нарощування кожного

фактору, які продиктовані умовами даного підприєм�
ства.

Обмеження складаються з суми трьох функцій. Вони
виражені залежностями нелінійного виду. Ці функції є
сепарабельними, тобто такими функціями, кожна із
яких може бути представлена у вигляді суми деякої
кількості функцій, які залежать тільки від однієї змінної
і є лінійними [6; 7]. У цьому випадку для вирішення цієї
проблеми необхідно побудувати апроксимовану модель
сформованої задачі. Для цього потрібно усі нелінійні
функції замінити їх лінійною апроксимацією.

Таким чином, для вирішення задач, які складено з
нелінійних функцій, кожну з цих функцій необхідно
замінити кусково�лінійними. Основна умова під час
підбору й заміни нелінійної функції на кусково�лінійні
функції є умова збіжності значень її вузлових точок зі
значеннями початкової нелінійної функції, що підлягає
заміні.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Отже, враховуючи, що суб'єкти економічних відно�

син перебувають в умовах стохастичних змін навколиш�
нього середовища, обмеженості ресурсів, запропонова�

ний підхід може бути дієвим механізмом у вирішенні
проблеми управління змінами обсягів виробництва про�
дукції підприємства, а також робіт, послуг організацій
різних форм власності і державних органів різних рівнів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Численні міграційні потоки у всьому світі, особливо

трудових мігрантів, визначають напрями легальних та
тіньових фінансових потоків у вигляді офіційних фіс�
кальних надходжень, грошових переказів мігрантів, а
також руху готівкових коштів поза офіційними канала�
ми.

Грошові перекази мігрантів є основною формою
отримання переваг від міграції. Виходячи з результатів
досліджень Дж. Френкеля (J. Frankel), який доводить,
що цикли грошових переказів (за їх обсягами) відпові�
дають циклам країни відправлення переказу (тобто краї�
ни призначення мігранта) та дзеркально протилежні
циклам економічного становища країни, приймаючої
перекази (країни походження мігранта) [8, с. 11], вва�
жаємо, що для України, яка знаходиться у стані рецесії
протягом останніх років, грошові перекази трудових
мігрантів можуть мати стабілізуючий ефект, що в умо�
вах фінансової нестабільності в Україні повинно бра�
тися до увагу при формуванні міграційної політики.

Разом з тим, потребують більшої ідентифікації та
обгрунтування причинно�наслідкові зв'язки розвитку
грошових переказів мігрантів та показників соціально�
економічного розвитку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Вивченню теорії та практики ідентифікації грошо�

вих переказі у світових фінансових потоках та управ�
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ління ними присвятили свої дослідження Р.Г. Адамс мл.
(R.H. Adams, Jr.) [10], А.П. Гайдуцький [1; 2; 3], Д.Дж. Мак�
Кензі (D. J. McKenzie) [10], О.А. Малиновська [4], К.А.
Мартінез (C.A. Martіnez) [10], Дж. Мора (J. Mora) [10],
Н.Л. Побулавець [5], Дж.Е. Тейлор (J.E. Taylor) [10], Дж.
Френкель (J. Frankel) [8], Х. де Хаас [9], І. Цабелкова (I.
Саbelkovа) [6], М.М. Чудхарі (Chowdhury M.M.) [7], Д.
Янг (D. Yang) [10].

Зокрема І. Цабелкова [6], вивчаючи культурні детер�
мінанти міграції визначає і відповідну диференціацію
підходів до здійснення мігрантами грошових переказів.
Її дослідження є прикладом застосування міждисципл�
інарного підходу, так званої, культурної економіки, до
пояснення економічних закономірностей міжнародних
міграцій.

Глибоке дослідження теорії та методології вивчен�
ня грошових переказів та їх впливу на економіку краї�
ни, і тому числі України здійснив А.П. Гайдуцький. Ним
розроблено, зокрема, класифікацію грошових пере�
казів у їх змістовно�логічному зв'язку з іншими скла�
довими капіталу [1] та основні напрями впливу міграц�
ійного капіталу на економічний розвиток України [2,
с. 13].

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є огляд значення грошових пе�

реказів мігрантів в економіці країн походження
мігрантів та переосмислення сутності грошових пере�
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казів з урахуванням доцільності застосування інститу�
ційного підходу до вивчення проблем міжнародної
міграції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Не дивлячись на те, що міграція населення, з одно�
го боку, становить значні загрози соціо�демографічній
сфері, разом з тим, з іншого — означає ряд фінансово�
економічних переваг (табл. 1).

З посиланням на Л. Ловелла (Lowell L.) та С. Дже�
рова (Gerova S.) О.А. Малиновська, характеризуючи по�
зитивне значення грошових переказів для розвитку на�
ціональної економіки, вказує: "У науковій літературі це
описується формулою п'яти "Т", що включає трансфе�
ри, транспорт, туризм, телекомунікації, торгівлю, тоб�
то сфери, розвиток яких прискорюється через попит
мігрантів, що, у свою чергу, сприяє розвитку всієї еко�
номіки" [4, с. 9]. "Окремо треба згадати про колективні
перекази, які акумулюють значну грошову масу транс�
національних спільнот і спрямовуються на розвиток
регіонів походження, передовсім, розбудову інфра�
структури, охорони здоров'я, освіти тощо", — вказує
О.А. Малиновська [4, с. 10]. Така авторська позиція
свідчить про її розуміння позитивного впливу переказів

на формування попиту населення на товари та послуги,
зокрема, вже на етапі здійснення самих переказів, роз�
ширюється, наприклад, використання телекомунікацій�
них послуг, на сьогодні тісно інтегрованих з банківсь�
кою системою.

На сьогодні значення грошових переказів мігрантів
для розвитку національної економіки аналізують вихо�
дячи з їх відношення до величини ВВП країни. За дани�
ми Світового Банку проаналізовано динаміку відповід�
ного показника за країнами світу. Разом з тим, для цілей
даного дослідження структуровано країни за рівнем
доходу на душу населення, що дало можливість вста�
новити, що усереднений показник частик грошових пе�
реказів у ВВП за окремими групами країн за рівнем най�
вищий у країнах з рівнем доходу нижче середнього. Такі
обставини ми можемо пояснити тим, що країни з висо�
ким рівнем доходу та доходом вище середнього пере�
важно є країнами призначення мігрантів, а отже, вис�
тупають у ролі країн, з яких рухаються грошові перека�
зи. Разом з тим, країни з низьким рівнем доходу
відрізняються низьким рівнем життя населення, а отже,
нижчою здатністю мігрувати, а також низьким рівнем
розвитку інституційного середовища і значним тіньовим
сектором. Результати аналізу представлено на рисунку
1.

№ 
з/п 

Аспект економічних 
переваг Зміст переваг 

1 Соціо-економічний Грошові перекази з-за кордону підвищують рівень життя населення: підвищується купівельна 
спроможність домогосподарств, внаслідок чого сім’ї мігрантів можуть дозволити собі краще 
харчування, лікування, навчання, оплату обтяжливих житлово-комунальних послуг 

2 Фінансовий Грошові перекази стають частиною капіталу, який потенційно може бути інвестований в економіку
(шляхом внесення у підприємницькі проекти, придбання фінансових активів – оборот на 
фінансовому ринку, внесення на депозит до банківської установи) 

3 Макроекономічний Валютні грошові перекази збільшують пропозицію валюти на грошовому ринку, стабілізуючи курс 
національної валюти; обумовлюють зростання використання послуг банківських та небанківських 
фінансових установ 

4 Фіскальний Оподаткування грошових доходів мігрантів відповідно до вимог чинного податкового законодавства 
та діючих двосторонніх договорів про уникнення подвійного оподаткування, формує доходну 
частину державного бюджету та відповідних бюджетів місцевого рівні (відповідно до вимог 
бюджетного законодавства 

Таблиця 1. Аспекти економічних переваг країни одержання грошових переказів мігрантів

Рис. 1. Частка грошових переказів у ВВП у групах країн за рівнем доходу на душу населення
(показники усереднено по кожній країні за 2010—2015 рр.)

Джерело: за даними Світового Банку [11].
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Досліджуючи проблемні питання грошових пере�
казів мігрантів та соціально�економічного становища в
Гватемалі, що належить до групи країн з доходом ниж�
че середнього, Р.Г. Адамс [10] зазначає, що для країн,
які розвиваються, грошові перекази переважно йдуть на
споживання для забезпечення родинам мігрантів на
батьківщині належний рівень життя, рідко коли вико�
нуючи роль капіталу.

Янг Д. (D. Yang) та К.А. Мартінез (C.A. Martіnez) [10],
вивчаючи питання грошових переказів та бідності у Фі�
ліппінах — країні з рівнем доходів вище середнього —
вказують на те, що грошові перекази мігрантів, отри�
мувані їх родинними домогосподарствами, чинять вплив
не тільки на ці домогосподарства, а й на домогосподар�
ства, які не мають працюючих за кордоном мігрантів, у
зв'язку з тим, що грошові перекази, складаючи значну
частку доходів домогосподарств дозволяють їм здійс�
нювати виплати на користь інших осіб, зокрема, фор�
мувати платоспроможний попит.

Економічні особливості впливу грошових переказів
мігрантів на економіку країни (на прикладі Мексики)
дослідили Д.Дж. МакКензі (D.J. McKenzie) [10], Дж. Мо�
ра (J. Mora) та Дж.Е. Тейлор (J.E. Taylor) [10]. Будучи
країною з рівнем доходів на вдушу населення вище
середнього, Мексика є країною походження для по�
над 11 млн мігрантів у США. Разом з тим, вказані дос�
лідники визначають суттєвим фактором здійснення
грошових переказів мексиканськими мігрантами сфе�
ру та місце їх працевлаштування. Зокрема, як прави�
ло, це низькооплачувані роботи, які не вимагають пев�
ного освітнього рівня. Крім того, стосовно Мексики
найбільшою проблемою оцінки грошових переказів є
латентний характер міграційних потоків та працев�
лаштування у США, що провокує і приховані фінан�
сові потоки.

Побулавець Н.Л. зазначає: "Можна передбачити, що
важливими економічними детермінантами величини гро�
шових переказів є такі, як: термін перебування і працев�

лаштування в іноземній країні; економічний статус про�
фесії; соціальний статус працівника; податки; сектор, в
якому робітник працевлаштований" [5, с. 139]. Погод�
жуючись з автором щодо основних виділених факторів,
наголосимо, що їх склад, на нашу думку, є далеко не по�
вним. Тому вважаємо, що їх систематизація та конкре�
тизація дозволить посилити дієвість інструментарію,
який використовується для управління досліджувани�
ми процесами.

У зв'язку з цим, вважаємо за доцільне розуміти гро�
шові перекази як процес, що продемонстровано на ри�
сунку 2 та відрізняється від існуючих у економічній літе�
ратурі підходів, які базуються на визначенні переказів
як частини капіталу, що потенційно може бути заоща�
джена та інвестована (А.П. Гайдуцький [1; 2; 3]) як час�
тини грошових потоків у складі платіжного балансу
країни [10]. Використання інституційного підходу при
вивченні процесу грошових переказів вважаємо доруч�
ним, виходячи з таких обставин:

1) рішення щодо доцільності міграції та її параметрів
особа ухвалює самостійно, виходячи з існуючих індиві�
дуально для неї детермінант формування міграційного
мотиву;

2) виходячи з мети міграції, мігрант ухвалює рішен�
ня щодо здійснення переказу відповідно до власної
схильності до заощадження, її гендерно�вікових та
інших соціо�демографічних характеристик;

3) параметри здійснення та канали грошових пере�
казів обираються мігрантом самостійно з урахування
економічних (обсяги доходів, податкове навантаження,
вартість банківських послуг, діючі відсотки за депози�
тами тощо) та інституційних факторів (дозволені зако�
нодавством обсяги, форми переказів, регламенти дек�
ларування та кількісні обмеження доходів при одер�
жанні та переказі (провезенні через кордон), наявність
міждержавних угод спрощення платежів та уникнення
подвійного оподаткування грошових переказів мігран�
тів).
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Примітка:
1) темним кольором виділено етапи, на яких обсяги переказів мігрантів можуть бути зафіксовані для їх подальшої оцінки та

оподаткування у випадку вибору мігрантами офіційних каналів переказу;
2) напівжирна рамка позначає етап, який підпадає під дію інституційного середовища обох країн, незалежно від обраного мігран�

том каналу переказу (офіційні перекази проходять банківську або платіжну систему, яка функціонує на базі узгодження норм чин�
ного законодавства обох країн, системі телекомунікацій між ними).

Рис. 2. Процесний підхід до ідентифікації грошових переказів мігрантів

Джерело: авторська розробка.
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Така розробка дозволить у подальшому ідентифі�
кувати інституційний базис методології дослідження
грошових переказів мігрантів на основі врахування
цілеспрямованого впливу окремих факторів інститу�
ційного середовища на кожному їх етапі (відповідно до
запропонованих вище).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Виходячи з результатів проведеного дослідження
можемо зробити такі висновки:

Аналіз даних Світового Банку щодо обсягів гро�
шових переказів за окремими країнами світу (з їх гру�
пуванням за рівнем доходів на душу населення) доз�
волив встановити, що у країнах з рівнем доходу ниж�
че середнього частка грошових переказів мігрантів у
ВВП країни в середньому вище, ніж у інших груп
країн, що можна пояснити, з одного боку, можливо�
стями населення в цих країнах здійснювати трудові
міграції, а з іншого — наявністю більш розвиненого
інституційного середовища забезпечення міграцій
населення та збору і обробки статистичних даних про
ці процеси.

У ході дослідження окреслено соціально�економіч�
ний, фінансовий, макроекономічний та фіскальний ас�
пекти переваг грошових переказів мігрантів для еконо�
міки країни їх походження, зокрема в частині форму�
вання капіталу, що можу бути інвестований в економі�
ку, стабілізації валютного курсу, зростання фіскальних
надходжень та, перш за все, підвищення рівня життя
населення.

Визначено, що, виходячи з доцільності застосуван�
ня інституційного підходу до вивчення міграційних про�
цесів і, зокрема, грошових переказів мігрантів, останні
слід розуміти як процес, сформований з послідовних
етапів. При цьому на кожному з цих етапів діють різні
фактори інституційного середовища, які вимагають
ідентифікації з метою формування інструментарію
управління процесами грошових переказів працюючих
за кордоном мігрантів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Фінансові ресурси у будь�якій державі є нерівномі�

рно розподіленими як у вертикальній площині (між дер�
жавним та бюджетами територіальних одиниць відпо�
відних рівнів), так і у горизонтальній проекції (між бюдже�
тами одного рівня). Водночас принцип єдності бюджет�
ної системи та рівності доступу громадян до послуг, які
надаються за рахунок бюджетного фінансування, вима�
гають забезпечити таку організацію бюджетних відно�
син, при якій об'єктивно зумовлена нерівномірність була
б виправлена певними компенсаторними механізмами.
В цих умовах основним інструментом, що дозволяє ви�
користовувати позитивні моменти від децентралізації і
мінімізувати негативні ефекти від передачі деяких по�
вноважень, є державна фінансова допомога бюджетам
нижчого рівня, тобто міжбюджетні трансферти. Метою
надання державної фінансової допомоги місцевим бю�
джетам є вирівнювання бюджетної забезпеченості регі�
онів і муніципалітетів, доступу громадян, незалежно від
місця їх проживання, до основних бюджетних послуг і
соціальних гарантій при одночасному створенні сти�
мулів для проведення на регіональному і місцевому
рівнях раціональної бюджетної політики, розвитку та
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Визначено особливості функціонування системи міжбюджетних трансфертів як інструменту бюджет>

ного регулювання економічного розвитку. Проаналізовано динаміку основних міжбюджетних транс>

фертів в Україні та визначено їх частку в доходах місцевих бюджетів. Охарактеризовано базову та ревер>

сну дотації в системі горизонтального вирівнювання податкоспроможності території. Розглянуто механізм

використання соціальних трансфертів як інструменту перерозподілу валового внутрішнього продукту.
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ефективного використання податкового потенціалу,
підвищення ефективності бюджетних витрат. У зв'язку
з цим теоретичного та практичного значення набувають
дослідження формування доходів місцевих бюджетів у
системі міжбюджетного регулювання та розробки ме�
тодологічних підходів щодо удосконалення бюджетно�
го прогнозування як вагомої складової системи перс�
пективного планування фінансового та економічного
розвитку територій.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЇ
Питання формування та удосконалення теоретико�

методологічних засад функціонування системи міжбюд�
жетних трансфертів останніми роками перебувають у
центрі уваги науковців і досліджуються у працях таких
вчених�економістів, як О. Василик, І. Запатріна, І. Лук'я�
ненко [5], Л. Лисяк [1], І. Луніна, І. Лютий, В. Опарін,
В. Федосов, І. Чугунов [3], С. Юрій та інших. Проблема�
тика використання міжбюджетних трансфертів як
інструменту фінансового вирівнювання в зарубіжних
країнах розглядається в рамках досліджень провідних
представників різних економічних шкіл: Дж. Б'юкене�
на, А. Вагнера, Дж. М. Кейнса [4], П. Самуельсона, А. Cмі�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 2/201774

та [8], Дж. Стігліца [10], Дж. Тобіна, А. Лаврова, А. Пігу,
С. Фішера, Дж. Хікса.

Недостатньо дослідженими залишаються питання
щодо формування міжбюджетних трансфертів, зокре�
ма, удосконалення їх структури, класифікації, меха�
нізму розрахунку, що сприятиме розвитку економіки,
створюючи підгрунтя для проведення структурних ре�
форм та забезпечуючи фінансові потреби місцевих
органів влади щодо реалізації їх конституційних обо�
в'язків.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є визначення особливостей функціо�

нування системи міжбюджетних трансфертів як інстру�
менту бюджетного регулювання економічного розвит�
ку.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Об'єктивна необхідність регулювання державою

міжбюджетних відносин зумовлена наявністю різних
фіскальних дисбалансів, спричинених дією природно�
кліматичних, історичних, географічних, соціально�де�
мографічних, економічних та багатьох інших чинників.
З правової точки зору міжбюджетні відносини перед�
бачають: законодавче розмежування повноважень дер�
жави та місцевого самоврядування щодо надання соці�
альних послуг; установлення сфери їх спільних повно�
важень; визначення видатків державного та місцевих
бюджетів, якими фінансуються суспільні послуги; роз�
поділ доходів між державним та місцевими бюджета�
ми; установлення переліку делегованих повноважень
органів державної влади органам місцевого самовряду�
вання; визначення політики держави у сфері фінансо�
вого вирівнювання [6, с. 271].

Відповідно до структури доходів місцевих бюджетів
в Україні бюджетне вирівнювання здійснюється зде�
більшого не за рахунок закріплених за місцевими бюд�
жетами доходів, а за рахунок міжбюджетних транс�
фертів, а тому офіційні трансферти із Державного бюд�
жету України є основним джерелом формування фінан�
сових ресурсів місцевого самоврядування для здійснен�
ня делегованих державних повноважень. Як бачимо з
даних динаміки офіційних трансфертів, їх частка у до�
ходах місцевих бюджетів є досить значною і має тен�
денцію до збільшення, що відображено у таблиці 1.

Як свідчать дані таблиці 1, сума перерахованих кош�
тів до місцевих бюджетів з Державного бюджету про�
тягом 2011—2015 років збільшилась на 99,74 млрд грн.
або на 138,95 відсотків, проте у 2013 році сума транс�
фертів до місцевих бюджетів, навпаки зменшилась по�
рівняно до попереднього 2012 року на 8,97 млрд грн. або
на 7,19 відсотка. Попри складну макроекономічну си�
туацію в країні виконання видаткової частини бюджету
за міжбюджетними трансфертами протягом 2011—2015
років здійснювалось нерівномірно згідно із передбаче�
ним розписом по роках. Найбільше відхилення порівня�
но із запланованим розписом видатків із бюджету
міжбюджетних трансфертів спостерігається у 2013 році
та становить 4,06 відсотка, а найменше — у 2011 році —
0,64 відсотка. Причиною цього є те, що у 2013 році не
вистачало коштів для перерахування міжбюджетних

трансфертів. У 2015 році виконання обсягів перерахо�
ваних коштів до місцевих бюджетів із Державного бюд�
жету складає 0,7 відсотка, що на 3,07 відсоткових пунк�
ти менше у порівнянні із 2014 роком. У структурі між�
бюджетних трансфертів із Державного бюджету Украї�
ни до місцевих за видами асигнувань протягом 2011—
2015 років було надано трансфертів на суму 174195,68
млн грн. (без реверсної дотації), у тому числі коштів із
загального фонду 173412,44 млн грн.

Останніми роками постійно зростає обсяг транс�
фертів та їх частка у структурі доходів місцевих бюдже�
тів. За даними Державного казначейства України, у
2014 році було перераховано 130,6 млрд грн. міжбюд�
жетних трансфертів з державного бюджету до місце�
вих бюджетів, що становить 94,9 відсотка річного пла�
ну. З них до загального фонду місцевих бюджетів надій�
шло 97,2 відсотка річного плану. До спеціального фон�
ду надійшло 79,2 відсотка від запланованого на рік об�
сягу. Аналіз динаміки міжбюджетних трансфертів за
2011—2015 роки показав, що майже всі різновиди транс�
фертів з кожним роком збільшуються.

Приріст обсягів міжбюджетних трансфертів у
2015 році порівняно з 2014 роком склав 20,5 відсотка,
в той час як відносно 2013 року він зріс на 40,1 відсот�
ка. Також характерним є те, що зростання обсягів
міжбюджетних трансфертів відбувалося вищими тем�
пами, ніж зростання обсягів доходів місцевих бюд�
жетів. Це свідчить про недостатність власних фінан�
сових ресурсів у місцевих бюджетах і їх залежність
від трансфертів.

Для горизонтального вирівнювання податкоспро�
можності територій з початку 2015 року застосовують�
ся базова та реверсна дотації. Базова дотація — це
трансферт із державного бюджету до місцевих бюд�
жетів, а реверсна дотація — це кошти, що передаються
до державного бюджету з місцевих бюджетів. Таким
чином, у 2015 році до Державного бюджету України з
місцевих бюджетів надійшло 3,1 млрд грн. міжбюджет�
них трансфертів, що на 48,4 відсотків більше за відпові�
дний показник попереднього року. Реверсна дотація
становила 2,7 млрд грн., або 73,2 відсотка від заплано�
ваного показника на 2015 рік. Крім того, до складу
міжбюджетних трансфертів, що надаються з місцевих
бюджетів, входять субвенції на виконання програм со�
ціально�економічного та культурного розвитку регіонів.
Такі субвенції перераховано в обсязі 476,3 млн грн., що
у 2,9 рази більше, ніж за 2014 рік. У цілому загальний
обсяг трансфертів до державного бюджету щодо ана�
логічних показників 2014 року збільшився на 1,0 млрд
грн. і склав 1,1 відсотка усіх видатків місцевих бюджетів.

Нова система вирівнювання залежить від індексу
податкоспроможності відповідного бюджету, обчисле�
ного у розрахунку на одного жителя. Нормативним вва�
жається середній рівень таких надходжень по України
на одного жителя ±10 відсотків. У разі, якщо такий
рівень буде перевищено на 10 відсотків, то 50 відсотків
надлишкових надходжень буде вилучатися до держав�
ного бюджету (реверсна дотація). Якщо ж виникне зво�
ротна ситуація і надходження будуть на 10 відсотків
менші за середній рівень, то з державного бюджету буде
компенсовано лише 80 відсотків суми, необхідної для
досягнення цього рівня.

Роки 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015
Обсяг міжбюджетних трансфертів, що передаються з державного 
бюджету до місцевих, млрд грн. 93,3 124,7 115,7 130,6 171,5 127,2 

Темпи зростання обсягів міжбюджетних трансфертів, % 122 131,2 93,1 112,7 133,2 118,4
Темпи зростання доходів місцевих бюджетів (без урахування 
трансфертів), % 107,4 116,6 104,3 96,1 119,2 108,7 

Частка міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів, % 52,3 55,2 52,4 56,4 59,1 55,1 
Обсяг міжбюджетних трансферти, що передаються з місцевих 
бюджетів до державного, млрд грн. 2,72 1,34 1,61 2,12 3,14 2,2 

Частка трансфертів у видатках місцевих бюджетів, % 1,5 0,6 0,7 0,9 1,1 0,96

Таблиця 1. Динаміка показників міжбюджетних трансфертів у 2011—2015 рр.
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Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності
місцевих бюджетів здійснюється окремо за податком на
доходи фізичних осіб та податком на прибуток. Решта
доходів місцевих бюджетів вирівнюванню не підлягають
і залишаються у повному розпорядженні органів місце�
вої влади. Базова дотація за аналізований період була
перерахована в обсязі 5,3 млрд грн. Надходження до
державного бюджету від перерахування реверсної до�
тації склали 2,7 млрд грн. Загальна частка базової до�
тації, стабілізаційної дотації, освітньої, медичної суб�
венцій та субвенції на підготовку робітничих кадрів у
загальному обсязі міжбюджетних трансфертів склала
59,2 відсотки, в той час як у 2014 році дотація вирівню�
вання становила 46,3 відсотка.

Існуюча до останнього часу формула розподілу об�
сягу міжбюджетних трансфертів враховувала фінан�
совий норматив бюджетної забезпеченості як базовий
показник, який визначався діленням загального обся�
гу фінансових ресурсів на кількість мешканців та ко�
ригувальні коефіцієнти до них. Згідно з Бюджетним
Кодексом України від 2010 року [2], формування ви�
даткової частини місцевих бюджетів здійснювалося на
формульній основі, відповідно до галузевих фінансо�
вих нормативів бюджетної забезпеченості на одного
мешканця або споживача суспільних послуг із засто�
суванням процедури фінансового вирівнювання за ви�
датками, які враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів. Фактично встановлені
нормативи бюджетної забезпеченості визначалися "в
межах наявних бюджетних ресурсів", тому плановані
обсяги видатків становили 50—80 відсотків фактичної
потреби бюджетних установ. Водночас як ефективний
напрям розвитку для вдосконалення системи бюджет�
ного вирівнювання знаходився у використанні "подат�
коспроможності регіону (бюджету)". Під потенційною
податкоспроможністю регіону слід розуміти його
можливість щодо мобілізації податкових доходів до
бюджетів різних рівнів. Індекс відносної податкоспро�
можності, на відміну від коефіцієнта бюджетної забез�
печеності, є основним показником для визначення ко�
шика доходів, що передбачає врахування саме переду�
мов для забезпечення рівності бюджетів, а не вирівню�
вання результату господарської діяльності органів
місцевого самоврядування.

Зважаючи на останнє, поруч із дотаціями, куди важ�
ливішу вагу у структурі міжбюджетних трансфертів на
сьогодні мають субвенції. Основна частина субвенцій
спрямовані на фінансування надання бюджетних послуг
у соціальній сфері — програми соціального захисту,
освіта, медицина. Державна бюджетна політика впли�
ває на розвиток соціальної сфери через безпосереднє її
фінансування [7, с. 138]. Цей процес здійснюється за
рахунок коштів як державного бюджету, так і через
місцеві бюджети. Оскільки доходів місцевих бюджетів
не вистачає для того, щоб повною мірою забезпечити
фінансування всіх соціальних програм, які держава де�
легує органам місцевого самоврядування, значна части�
на цих програм фінансується за допомогою міжбюджет�
них трансфертів. Тенденції щодо зростання фінансуван�
ня соціальних потреб за рахунок коштів місцевих
органів влади є загальносвітовим явищем. Проте в Ук�
раїні, на відміну від європейських країн, широкі повно�
важення щодо соціального захисту незабезпечені відпо�
відними власними джерелами фінансування. Через це
місцеві органи влади змушені скорочувати соціальні
програми або здійснювати різні форми соціального за�
хисту населення без відповідного обгрунтування й
підкріплення їх місцевими ресурсами. Це в свою чергу
призводить до не якісного надання соціальних послуг
та виплат. На цьому етапі вступають у дію міжбюджетні
трансферти як необхідний інструмент збалансування
доходів і видатків місцевих бюджетів, які, зважаючи а
їхнє цільове призначення, отримали назву "соціальних
трансфертів".

Майже всі різновиди трансфертів з кожним роком
збільшуються. Зокрема дотація вирівнювання, що являє
собою міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохід�
ної спроможності бюджету, який його отримує, у 2014 році
становила 60,9 млрд грн., що на 9 відсотків більше порів�
няно з 2013 роком, на 40 відсотків більше порівняно з
2010 роком, та на 6,3 відсотка менше порівняно із 2015 ро�
ком. Величина субвенцій соціального захисту населення у
2015 році збільшилася на 6 відсотків порівняно з 2014 ро�
ком та на 96 відсотків порівняно з 2011 роком. Цей показ�
ник є важливим, оскільки в економічному сенсі через сис�
тему соціального захисту відбувається вторинний пере�
розподіл доходів у суспільстві з метою максимально мож�
ливого забезпечення рівності усіх верств населення,
підтримка вразливих прошарків, які тимчасово чи постійно
потребують особливої уваги з боку суспільства.

Соціальні трансферти є потужним інструментом
перерозподілу доходів та способом реалізації перероз�
подільної політики держави. Трансфертні платежі впли�
вають на те, як сумарний дохід суспільства розподі�
ляється поміж його членами. Внутрішня структура соці�
альних трансфертів різниться в залежності від особли�
востей моделі соціальної політики та містить у собі три
узагальнених елементи: соціальне страхування; соціаль�
ну допомогу; допомогу пов'язану із народженням та
доглядом дитини [9, с. 7]. Як доводять дослідження
Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ,
механічне збільшення частки соціальних трансфертів у
структурі доходів не має пропорційної залежності зі
ступенем нерівності у суспільстві. Недосконала політи�
ка надання соціальних трансфертів призвела до того, що
соціальні виплати не зменшують, а навпаки, збільшують
нерівність у розподілі доходів.

Згідно з даними Рахункової палати України, у 2015
році, в умовах запровадження з 1 січня змін до бюджет�
ного і податкового законодавства щодо реформування
міжбюджетних відносин у процесі ініційованої Кабіне�
том Міністрів України фінансової децентралізації, час�
тка наданих з державного бюджету трансфертів у до�
ходах місцевих бюджетів збільшилася на 2,7 відсотко�
вих пункту, до 59,1 відсотка, у тому числі субвенцій —
збільшилася на 28,0 відсоткових пункту, до 56,6 відсот�
ка, дотацій — зменшилась на 25,3 відсоткових пункту,
до 2,5 відсотка, що свідчить про перерозподіл значної
частини бюджетних ресурсів на центральному рівні та
посилення залежності виконання місцевих бюджетів від
трансфертів з державного бюджету.

Лише у двох із двадцяти п'яти регіонів частка транс�
фертів з державного бюджету у доходах місцевих бюд�
жетів становила менше 50,0 відсотків (Дніпропетровсь�
ка область — 49,9 відсотків, м. Київ — 29,9 відсотків), у
шести регіонах — від 50,0 до 60,0 відсотків, в одинадця�
ти — від 60,0 до 70,0 відсотків, у шести регіонах — пере�
вищила 70,0 відсотків. Загальний обсяг відкритих асиг�
нувань головним розпорядникам бюджетних коштів за
трансфертами з державного бюджету, направлених
місцевим бюджетам у 2015 році, становив 174 млрд 195,7
млн грн., або 98,8 відсотка плану, з яких видатки прове�
дені у сумі 173 млрд 980,0 млн грн., або 98,6 відсотка
плану, що в 1,3 рази більше, ніж у 2014 році. Видатки за
субвенціями проведені у сумі 166 млрд 703,1 млн грн.,
або 98,6 відсотки плану, що в 2,5 рази більше, ніж у 2014
році. Загальний обсяг наданих місцевим бюджетам до�
тацій зменшився, порівняно з 2014 роком, у 8,9 рази і
становив 7 млрд 276,9 млн грн., або 98,7 відсотки плану.

Запровадження у 2015 році надання з державного
бюджету місцевим бюджетам, замість дотації вирівню�
вання, нових видів трансфертів призвело до звуження
прав органів місцевого самоврядування щодо їх вико�
ристання. У 2014 році видатки місцевих бюджетів на
делеговані державою повноваження в галузях освіти й
охорони здоров'я враховувалися при визначенні обся�
гу міжбюджетних трансфертів, зокрема дотації вирів�
нювання, яка надавалася на вирівнювання дохідної
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спроможності місцевих бюджетів. Рішення щодо вико�
ристання дотації приймалися органами місцевого само�
врядування самостійно. Натомість у 2015 році для опла�
ти поточних видатків окремих типів навчальних і медич�
них закладів з державного бюджету надані медична,
освітня субвенції та субвенція на підготовку робітни�
чих кадрів у загальній сумі 95 млрд 748,4 млн грн., або
100 відсотків плану, з них медична субвенція — 48,2
відсотка загальної суми, освітня — 46,0 відсотка, суб�
венція на підготовку робітничих кадрів — 5,8 відсотка.
Зазначені субвенції становили 32,5 відсотка доходів
місцевих бюджетів. Невикористані залишки субвенцій
у сумі 4 млрд 646,2 млн грн. залишилися на рахунках
відповідних місцевих бюджетів для використання в на�
ступному бюджетному періоді з урахуванням цільово�
го призначення субвенцій та на оновлення матеріаль�
но�технічної бази навчальних і медичних закладів.

Оскільки субвенції використовуються на певну мету
в порядку, визначеному органом, який прийняв рішен�
ня про їх надання, органи місцевого самоврядування не
можуть приймати рішення щодо використання суб�
венцій на інші видатки і впливати на обсяг виділених
державою коштів. Замість дотації вирівнювання місцеві
бюджети отримали базову дотацію для горизонтально�
го вирівнювання податкоспроможності територій, яка
в 2015 році перерахована в сумі 5 млрд 261,9 млн грн.,
або 98,2 відсотки плану.

ВИСНОВКИ
Державне регулювання міжбюджетних відносин

обумовлене різним рівнем соціально�економічного роз�
витку адміністративно�територіальних одиниць. Вини�
кають дисбаланси у зв'язку з необхідністю надання пев�
ного обсягу соціальних послуг і можливістю відповід�
ної території в забезпечені їх фінансовими ресурсами.
В умовах, коли місцеві бюджети не в повній мірі забез�
печуються власною доходною базою, питання, пов'язані
з їх збалансуванням вирішуються шляхом міжбюджет�
ного вирівнювання, що становить основу міжбюджет�
них відносин в Україні та виступає важливим засобом
державного регулювання бюджетного процесу і фінан�
сового забезпечення місцевого самоврядування.

Для реалізації принципів ефективного функціону�
вання бюджетної системи на рівні місцевого самовря�
дування необхідно забезпечити належний рівень фінан�
сування відповідних суспільних потреб, виходячи із ос�
новних завдань органів місцевого самоврядування на
основі дієвого бюджетного планування та результатив�
ного використання бюджетних коштів. Створення на�
лежних фінансових умов для забезпечення здійснення
органами місцевого самоврядування власних і делего�
ваних повноважень, формування збалансованої систе�
ми їх фінансового забезпечення потребує відповідних
підходів до визначення пріоритетів бюджетної політи�
ки щодо взаємовідносин державного та місцевих бюд�
жетів, до яких можна віднести децентралізацію управ�
ління бюджетними коштами та підвищення рівня само�
стійності органів місцевого самоврядування, запровад�
ження належних стандартів фінансового забезпечення
місцевого самоврядування, досягнення оптимального
рівня розподілу фінансових ресурсів між державним та
місцевими бюджетами з метою підвищення рівня фінан�
сової спроможності органів місцевого самоврядування,
зміцнення податкового потенціалу адміністративно�те�
риторіальних одиниць, удосконалення системи плану�
вання показників місцевих бюджетів та їх прогнозуван�
ня на середньострокову перспективу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У ЗАГАЛЬНОМУ
ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ВАЖЛИВИМИ

НАУКОВИМИ ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ
Якість та ефективність проведення аналізу та оцін�

ки грошових потоків завжди є затребуваною. Від інтер�
претації отриманих результатів залежить побудова як
перспективних прогнозів діяльності суб'єктів господа�
рювання, так і ідентифікація причин, що вплинули на
негативні результати діяльності. Тема удосконалення
методичних засад оцінки грошових потоків не втрачає
своєї актуальності за теперішніх умов господарювання
українських підприємств і знаходить своє визначальне
місце у наукових дослідженнях.
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IMPROVING METHODICAL PRINCIPLES ESTIMATING CASH FLOWS COMPANIES

Пошуки удосконалення процесу оцінки та аналізу грошових потоків є постійними. Від рівня дослід>

женості грошових потоків залежить рівень прибутковості бізнесу у цілому. Особливо актуальною є ця

тема у нестабільному ринковому середовищі функціонування вітчизняних підприємств.

У науковій статті було запропоновано удосконалення методичних засад аналізу грошових потоків

через призму двох актуальних факторів впливу — ефекту масштабу та волатильності діяльності суб'єктів

господарювання.

Під час дослідження використано такі загальнонаукові методи пізнання, як абстрагування, аналіз,

синтез, групування, порівняння, узагальнення, систематизація тощо.

The search for improvement process of assessment and analysis of cash flow is constant. From management

of cash flows depends the business profitability in general. Particularly relevant is this topic in an unstable market

environment functioning domestic enterprises.

In the scientific article was proposed improving the methodological principles analysis of cash flows from

two actual impacts — scale effect and volatility.

During the study was used the following scientific methods of cognition as abstraction, analysis, synthesis,

grouping, comparison, generalization, ordering.

Ключові слова: методичні засади, оцінка та аналіз грошових потоків, волатильність, ефект масштабу,
механізм управління грошовими потоками.

Key words: methodical principles, estimating and analysis cash flows, volatility, effect of scale, cash flow mana�
gement mechanism.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Тема оцінки та аналізу грошових потоків суб'єктів

господарювання є актуальною у сучасній науковій літе�
ратурі. Достатньо багато уваги приділено проблемам
аналізу грошових потоків, етапів його проведення, ме�
тодів впливу на оцінку грошових потоків. Цьому напря�
му дослідження приділено увагу такими науковцями, як
І.О. Бланк [1, с. 136], Тян Р.Б. [2, с. 110—120], Базілінсь�
ка О.Я. [3, с. 9], Цал�Цалко Ю.С. [4, с. 40], Грабовець�
кий Б.Є. [5, с. 204], Боронос В.М. [6, с. 209] та іншими.

Проблема аналізу грошових потоків полягає в не�
достатньо глибокому та змістовному розгляді системи
управління грошових потоків та їх оцінки через призму
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факторів змінності виду діяльності та ефекту масшта�
бу. Ці фактори реалізуються при кожній оцінці та їх
вплив не викликає сумнівів.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою статті є формування якісних особливостей
проведення аналізу грошових потоків суб'єктів госпо�
дарювання, що будуть враховувати їх волатильність за
видами економічної діяльності та ефект масштабу.

Це дасть змогу підвищити якість та ефективність як
ретроспективного аналізу, так і перспективних про�
гнозів при оцінці грошових потоків у нестабільному рин�

ковому середовищі функціонування українських
підприємств.

Ефективність управління грошових потоків підви�
щить якість менеджменту всього бізнесу, що у свою чер�
гу матиме позитивний вплив на прибутковість суб'єкту
господарювання, зменшить проблеми безробіття та зай�
нятості.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Визначальним для аналізу грошових потоків є

механізм управління ними. Розглядаючи механізм

Рис. 1. Циклічний характер функціонування механізму управління грошовими потоками
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Таблиця 1. Матриця змінності факторів, що впливають на аналіз грошових потоків та їх оцінку

 Тип підприємства
Змінність виду діяльності Малі підприємства Середні підприємства Великі підприємства

Діяльність із високою змінністю Похибки в інтерпретації
 

Похибки в інтерпретації
 

Похибки в інтерпретації.
Ефект масштабу 

Діяльність із середньою 
змінністю 

Похибки в інтерпретації
 

Похибки в інтерпретації.
Ефект масштабу  

 
Ефект масштабу 

Діяльність із низькою змінністю Похибки в інтерпретації.
Ефект масштабу  Ефект масштабу 

 
Ефект масштабу 
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через призму циклічності (наведено на рис. 1), слід
вказати на складноорганізованість системи еле�
ментів, що динамічно та циклічно, безперервно
взаємодіють між собою, утворюючи групи еле�
ментів, з метою ефективного управління грошови�
ми потоками у нестабільному ринковому середо�
вищі, з притаманними системі властивостями гете�
рархії, наявній керованій та керуючій складовій, яка
функціонує під впливом екзогенних та ендогенних
факторів.

На кожному етапі управління грошовими потоками
(планування і прогнозування; збір та облік інформації;
аналіз та оцінка; формування управлінських рішень;
втілення та виконання рішень; контроль та корегуван�
ня) відбувається реалізація механізму з притаманними
йому специфічними особливостями. Серед особливос�
тей слід виділити циклічність, системність, динамічність,
індивідуальність, складно організованість тощо (проде�
монстровано на рис. 1).

Як зазначено на рисунку 1, на кожному етапі управ�
ління грошовими потоками реалізується та втілюється
механізм управління грошовими потоками з унікальни�
ми конфігураціями його складових частин — груп еле�
ментів.

Відправною точною для горизонтального, верти�
кального та коефіцієнтного аналізу виступає збір та
систематизація вихідної, первинної інформації, що
міститься не лише у фінансовій та податковій
звітності, а й у бухгалтерських оборотно�сальдових

відомостях, довідках тощо. Виникає потреба пошуку
та коректного відображення первинних даних для
розрахунків, адже від цього залежить адекватність та
якість аналізу. Чим більше підприємство, тим більше
звітів підлягає складанню та формуванню, тим
більшими та розгорнутішими є і самі фінансові звіти,
а тому в сукупності є більша кількість наявних вихід�
них даних. Тому можна говорити про можливість про�
ведення більш якісної та ефективної оцінки. Навпа�
ки, протилежна тенденція просліджується із малими
підприємствами.

Поряд із значущістю вихідних первинних для ана�
лізу даних, важливу роль відіграє вплив рівня змінності
виду господарської діяльності. Чим вищою є змінність,
тим важче побудувати перспективні прогнози діяль�
ності.

Окрім зазначеного, на алгоритм оцінки та аналі�
зу грошових потоків впливає розмір підприємства.
Зокрема можна дослідити певні причинно�наслідкові
зв'язки: грошові потоки великих підприємств є більш
розгалуженими, різноманітними, їх абсолютні роз�
міри є більш значущими в порівнянні із малими
підприємствами. Все це приводить до більш склад�
ного регулювання та управління такими грошовими
потоками, та вимагає різноманітних прийомів та ме�
тодів впливу, удосконалення механізму управління
тощо.

У той же час стосовно малих підприємств можна
говорити про можливу більшу стійкість, адже в них

Рис. 2. Якісні особливості проведення аналізу грошових потоків
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відбувається менше змін із структурою та розміром ка�
піталу.

Розуміння того, що середовище функціонування
суб'єктів господарювання є нестабільним, підштовхує
на побудову різних моделей (алгоритмів) проведення
аналізу грошових потоків виходячи із окремих
змінних факторів. За основу були обрані два факто�
ри: змінність виду діяльності (незначна, середня і
значна) та розмір підприємства (мале, середнє та ве�
лике).

Виходячи із наведених вище критеріїв побудова�
но матрицю (табл. 1) і отримано три групи суб'єктів
господарювання, яким властиві окремі типові озна�
ки:

1) перша група — визначальну роль при оцінці
відіграють похибки в інтерпретації, що характерно для
малих та середніх підприємств із високою змінністю
виду діяльності, для малих підприємств із середньою
змінністю виду діяльності;

2) друга група — визначальну роль при аналізі
відіграють похибка в інтерпретації та ефект масшта�
бу, що характерно для великих підприємств із висо�
кою змінністю виду діяльності, середніх підприємств
із середнім ступенем змінної виду діяльності та для
малих підприємств із низьким рівнем змінності виду
діяльності;

3) третя група — визначальну роль при оцінці гро�
шових потоків відіграє ефект масштабу, що характерно
для великих підприємств із середньою змінністю виду
діяльності, великих та середніх підприємств із низькою
змінністю виду діяльності.

Градація суб'єктів господарювання за видами діяль�
ності та рівнем змінності нами були визначені раніше і
опубліковані у праці Піскунової Н.О. "Кількісна харак�
теристика змінності грошових потоків підприємств
України" [7, с. 146—153].

Для кожного типу сформованих груп визначено
якісні особливості проведення аналізу грошових по�
токів, що зазначено на рисунку 1.

Групи суб'єктів господарювання поділено за розмі�
рами відповідно до критеріїв, що зазначені у ст. 55 Гос�
подарського кодексу України [8]:

— суб'єктами малого підприємництва є:
а) фізичні особи, зареєстровані в установленому

законом порядку як фізичні особи — підприємці, у яких
середня кількість працівників за звітний період (кален�
дарний рік) не перевищує 50 осіб та річний дохід від будь�
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10
мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом
Національного банку України;

б) юридичні особи — суб'єкти господарювання
будь�якої організаційно�правової форми та форми
власності, у яких середня кількість працівників за
звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб
та річний дохід від будь�якої діяльності не перевищує
суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за
середньорічним курсом Національного банку Украї�
ни;

— суб'єктами великого підприємництва є юридичні
особи — суб'єкти господарювання будь�якої організа�
ційно�правової форми та форми власності, у яких се�
редня кількість працівників за звітний період (календар�
ний рік) перевищує 250 осіб та річний дохід від будь�якої
діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам
євро, визначену за середньорічним курсом Національ�
ного банку України;

— інші суб'єкти господарювання належать до суб'єк�
тів середнього підприємництва.

Виходячи із даних рисунка 2, для кожного етапу
проведення аналізу грошових потоків і для кожної гру�
пи підприємств визначено окремі якісні особливості.
Зазначені якісні особливості стосуються етапу "збір та
облік інформації" та етапу "аналіз та оцінка" механізму
управління грошовими потоками (рис. 1).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

У ДАНОМУ НАПРЯМІ
У сучасній науковій літературі недостатньо глибо�

ко розкрита тема специфічних особливостей проведен�
ня аналізу грошових потоків із врахуванням таких спе�
цифічних факторів, як волатильність виду діяльності та
розмір суб'єкту господарювання.

Визначено якісні особливості проведення аналізу
грошових потоків суб'єктів господарювання. Виявлені
загальні тенденції, що виникають при оцінці грошових
потоків, наприклад, чим вищою є змінність виду ді�
яльності, тим менше можливостей вірної інтерпретації
отриманих результатів та побудови перспективних про�
гнозів і планів.

Недоліки запропонованої моделі так званої двофак�
торної матриці полягають у суб'єктивному, на думку
автора, використанні лише двох факторів. Але є розу�
міння того, що модель підлягає розвитку, розширенню
при інтеграції в неї інших факторів.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах господарювання особливого зна�

чення набуває проблема досягнення та підтримки на
належному рівні інноваційного потенціалу машинобу�
дівних підприємств. Лише активна інноваційна діяль�
ність за умови використання прогресивних методів уп�
равління дозволяє підприємствам машинобудівної га�
лузі адекватно реагувати на негативні зміни зовнішньо�
го середовища в умовах жорсткої конкурентної бороть�
би за нові ринки та потенційних споживачів. Впрова�
дження новітніх методів і технологій в систему управлін�
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ня сучасними машинобудівними підприємствами дозво�
ляє сформувати концептуальні засади їх подальшого
розвитку на інноваційній основі, зміцнення позицій на
міжнародних ринках та підвищення рівня конкуренто�
спроможності. До таких методів, на думку автора, слід
віднести механізм адаптивного управління інноваційним
потенціалом машинобудівних підприємств, що має за�
безпечити інформаційно�аналітичну підтримку прий�
няття управлінських рішень щодо напрямів активізації
інноваційної діяльності, формування інноваційного по�
тенціалу та ефективного використання наявних іннова�
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ційних ресурсів. Все це актуалізує дослідження стану
інноваційного потенціалу підприємств машинобудуван�
ня та перспектив їх подальшого розвитку.

АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження літератури з різних аспектів іннова�
ційного розвитку дозволило виділити основні пробле�
ми та перспективи вітчизняних машинобудівних підпри�
ємств в інноваційній сфері. Так, питання інноваційного
розвитку підприємств промислового сектору на націо�
нальному рівні грунтовно досліджено у працях В. Геє�
ця [1; 2], В. Семиноженко [1], Л. Федулової [7], Г. Анд�
рощук [7], Т. Красовської [8], Н. Кузьминчук [9—12 ] та
ін. Позиція більшості з них характеризується негатив�
ною оцінкою тенденцій інвестиційно�інноваційного роз�
витку вітчизняної промисловості. Окремі дослідники
вважають, що рівень інноваційного потенціалу
підприємств України не відповідає рівню інноваційних
процесів у промислово розвинутих країнах, що спричи�
няє сировинну орієнтацію вітчизняної економіки.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Незважаючи на велику кількість публікацій щодо
особливостей інноваційного розвитку та управління
інноваційним потенціалом вітчизняних машинобудівних
підприємств особливого значення набуває подальше
дослідження стану та проблем розвитку інноваційного
потенціалу підприємств машинобудівного ком�плексу.
В аспекті цього дослідження ставиться завдання оціни�
ти стан та визначити основні проблеми на шляху досяг�
нення високого рівня інноваційного потенціалу маши�
нобудівних підприємств з метою забезпечення високо�
го рівня їх конкурентоспроможності на внутрішньому
та зовнішньому ринку в умовах динамічних змін світо�
вої економіки та необхідності створення переду�мов для
виходу національної економіки з кризового стану.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у оцінці рівня інноваційного по�

тенціалу машинобудівних підприємств, виявленні про�
блем та розробці практичних рекомендацій щодо їх роз�
в'язання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сучасний етап розвитку вітчизняної промисловості

характеризується такими основними проблемами: знач�
ним спадом обсягів промислового виробництва, неста�
більними умовами функціонування підприємств, зрос�
танням вартості енергоресурсів і, як наслідок, збільшен�
ням вартості кінцевої продукції, скороченням внутріш�
нього попиту через зменшення рівня доходів населен�
ня. В зв'язку з цим на перший план висуваються про�
блеми визначення стану та перспектив розвитку інно�
ваційного потенціалу машинобудівних підприємств, ос�
кільки галузь машинобудування виступає стратегічно
важливою ланкою вітчизняного промислового комплек�
су і забезпечує стабільне економічне зростання націо�
нальної економіки в цілому.

Про негативні тенденції інноваційного розвитку
вітчизняної економіки свідчать дані світового іннова�
ційного рейтингу Global Innovation Index 2016, в якому
Україна посіла 56 місце, знаходячись між Монголією (55
місце) та Бахрейном (57 місце) [21]. Хоча порівняно з
минулим роком країна дещо покращила свої результа�
ти (для порівняння, у 2015 р. — 64 місце), однак більшість
дослідників визнають, що зміни в інноваційному розвит�
ку відбуваються дуже повільно і не відповідають про�
грамним цілям, поставленим Законами України "Про
інноваційну діяльність" [3], "Про пріоритетні напрями
інноваційної діяльності в Україні" [4], розпорядженням
Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції
формування державної політики в інноваційній сфері"

[18] та іншими нормативним документами. З метою ви�
значення проблемних питань та основних тенденцій
формування інноваційного потенціалу підприємств ма�
шинобудування проведемо аналіз якісних та кількісних
характеристик інноваційного розвитку вітчизняної про�
мисловості в цілому та підприємств машинобудування
зокрема. Центральним показником, що визначає дина�
міку впровадження інноваційних процесів на всіх рівнях
національної економіки, є наукоємність ВВП. Якщо по�
рівнювати рівень наукоємності ВВП країни, який в 2015
р. склав лише 0,62% з обсягом витрат на наукові дослід�
ження та розробки країн Європейського Співтовари�
ства, то можна стверджувати про значне відставання
України від рівня розвинутих країн світу в інноваційній
сфері (рис. 1).

Так, у 2014 р. наукоємність ВВП ЄС у цілому (ЄС28)
досягла 2,03%, що перевищує рівень витрат вітчизняної
економіки на інноваційний розвиток більше ніж утричі
і свідчить про значну втрату позицій нашої країни у ви�
робництві наукоємної продукції [19]. Слід також відзна�
чити, що показник наукоємності ВВП країни в 2015 р.
досяг найнижчого рівня за всі роки незалежності (у 1991 р.
наукоємність ВВП складала 2,5%), що становить загро�
зу для всієї національної економіки, оскільки при фінан�
суванні досліджень та розробок на рівні 0,4% від ВВП
наука виконує лише соціокультурну функцію [8, с. 18].
Перевищення зазначеного рівня дає можливість науці
виконувати ознайомлювальну функцію, що полягає у
продукуванні та відтворенні знань. І лише обсяги фінан�
сування наукової сфери понад 0,9% від ВВП дозволя�
ють науці виконувати свою економічну функцію, тобто
впливати на загальні результати економічного розвит�
ку.

Статистичні дані свідчать про низьку інноваційну
активність промислових підприємств в Україні, порівня�
но із розвинутими країнами світу, в першу чергу, краї�
нами ЄС. В Україні питома вага підприємства, що займа�
лися інноваційною діяльністю не перевищує 20% в
2010—2015 рр., тоді як кількість інноваційно активних
підприємств с середньому по ЄС становить у середньо�
му 44% від їх загальної кількості [10, с. 12] (рис. 2).

З 2012 р. спостерігається стійка тенденція до змен�
шення як кількості підприємств, що займалися іннова�
ційною діяльністю з 17,4% у 2012 р. до 16,8% і 16,1% у
2013 і 2014 рр. відповідно, так і кількості підприємств,
що впроваджували інновації з 13,6% у 2013 р. до 12,1% у
2014 р. Лише в 2015 р. відбулося пожвавлення у сфері
промислового виробництва та зростання інноваційної
активності промислових підприємств. Ситуація, що
склалася, у промисловому секторі національної еконо�
міки пояснюється такими причинами: обмеженістю ре�
сурсів, низькою ефективністю та непрозорістю викори�
стання наявних ресурсів, труднощами визначення пер�
спективних напрямів промислової політики, необхідні�
стю підтримки традиційних видів діяльності з метою
забезпечення високого рівня зайнятості населення та ін.
[6, с. 125].
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Джерело: побудовано автором за джерелами [13—15].
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Аналіз інноваційної діяльності промислових підпри�
ємств в регіональному розрізі дозволив виділити регіо�
ни України, де спостерігається найвищій рівень актив�
ності в інноваційній сфері (табл. 1—2, рис. 3).

Беззаперечними лідерами інноваційного розвитку
виступають Харківська область (2010 р. — 19,7% та
12,1% від загальної кількості обстежених промислових
підприємств, що відповідно займалися інноваційною
діяльністю та впроваджували інновації; 2011 р. — 18,4%
та 10,5%; 2012 р. — 22,1% та 11,5%; 2013 р. — 23,2% та
12,8%; 2014 р. — 22,4% та 14,8%; 2015 р. — 28,6% та
13,4%), м. Київ (2010 р. — 23,9% та 9,0%; 2011 р. — 25,7%
та 8,4%; 2012 р. — 26,1% та 7,9%; 2013 р. — 25,6% та 8,3%;
2014 р. — 21,7% та 13,2%; 2015 р. — 17,3% та 10,8%),
Львівська область (2010 р. — 13,4% та 7,2%; 2011 р. —
13,2% та 5,6%; 2012 р. — 13,4% та 5,9%; 2013 р. — 16,6%
та 6,4%; 2014 р. — 16,4% та 8,2%; 2015 р. — 19,3% та 8,4%)
та ін. Миколаївська область за кількістю підприємств,
що займаються інноваційною діяльністю за період
2010—2015 рр. також наближається до групи лідерів,
однак питома вага, підприємств, що впроваджували
інновації за цей період не перевищувала 3,9%, що
свідчить про недостатню увагу промислових підпри�

ємств регіону до використання нових технологій, про�
цесів та інших нововведень.

Статистичні дані, наведені на рисунку 4, доводять,
що машинобудівний комплекс є локомотивом проце�
су інноваційного оновлення промисловості України.
Активізація інноваційної діяльності машинобудівних
підприємств дозволить сформувати потенціал зрос�
тання обсягів виробництва та реалізації продукції ма�
шинобудування як на внутрішньому так і на зовнішніх
ринках в умовах жорсткої конкуренції.

Протягом 2010—2015 рр. питома вага машинобу�
дівних підприємств, що займалися інноваційною діяль�
ністю, досягла в середньому 25,6%, що значно більше
ніж в цілому по промисловості за аналогічний період
при одночасному зменшенні частки інноваційно актив�
них підприємств машинобудівного комплексу з 28,5% у
2010 р. до 22,3% у 2014 р. І лише в 2015 р. спостері�
гається позитивна тенденція щодо зростання рівня
інноваційної активності в галузі машинобудування до

рівня 28,5%. Динаміка питомої ваги підприємств маши�
нобудування, що впроваджували інновації, також доз�
воляє зробити висновок щодо їх провідної ролі в про�
цесі розбудови інноваційно орієнтованого вітчизняно�
го промислового комплексу та активного використан�
ня інноваційного потенціалу. Пріоритетність розвитку
галузі машинобудування серед основних стратегічних
напрямів державної промислової політики закріплено
на законодавчому рівні. Відповідно до Державної про�
грами розвитку промисловості на період 2003—2011 рр.,
що була спрямована на створення конкурентоспромож�
ного промислового комплексу, здатного в умовах інтег�
рації та глобалізації розв'язувати основні завдання соц�
іально�економічного розвитку та утвердження Украї�
ни як високотехнологічної держави [16], було визначе�
но основні напрями розвитку сектору машинобудуван�
ня з огляду на необхідність реалізації моделі інновацій�
ного розвитку машинобудівного комплексу. Відповід�
но до Законів України "Про інноваційну діяльність" [3]
та "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки в
Україні" [5] та з урахуванням тенденцій розвитку світо�
вого і внутрішнього ринку промислового виробництва
машинобудування відносять до виробництв, які можуть
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Рис. 2. Інноваційна активність промислових підприємств
в Україні

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015
АР Крим 11,1 14,3 16,7 15,2 - - 
Вінницька oблaсть  14,7 15,8 18,0 19,4 14,2 14,7
Вoлинськa oблaсть  11,6 11,6 12,9 10,5 10,8 11,5
Дніпропетровська oблaсть  9,1 8,7 10,7 11,9 13,4 13,0 
Донецька oблaсть  10,6 10,6 11,8 10,5 14,6 11,7
Житомирська oблaсть  12,4 14,4 16,5 17,5 12,5 15,5
Зaкaрпaтськa oблaсть  10,8 9,4 8,5 6,9 6,0 10,1
Запорізька oблaсть  5,3 27,6 29,8 28,8 22,9 20,9 
Івaнo-Фрaнківськa oблaсть  18,1 21,7 20,5 21,4 22,8 21,6
Київська oблaсть  7,7 9,7 9,0 13,5 11,6 13,3
Кірoвoгрaдськa oблaсть  13,2 15,5 17,4 18,3 17,3 24,8
Луганська oблaсть  11,2 13,5 13,0 11,2 12,2 11,3
Львівська oблaсть  13,4 13,2 13,4 16,6 16,4 19,3
Миколаївська oблaсть  16,6 22,8 29,8 24,9 19,9 31,2
Одеська oблaсть  15,7 20,6 22,3 17,6 16,8 19,4 
Полтавська oблaсть  11,8 8,2 8,3 8,1 8,0 16,2
Рівненська oблaсть  10,4 12,1 14,6 14,9 14,9 10,6
Сумська oблaсть  17,9 17,3 18,6 14,0 17,6 19,8
Тернопільська oблaсть  16,7 22,1 22,3 17,1 14,9 17,4
Харківська oблaсть  19,7 18,4 22,1 23,2 22,4 28,6
Херсонська oблaсть  17,7 26,5 26,1 23,6 24,2 20,7
Хмельницька oблaсть  16,9 22,3 22,5 18,2 11,0 12,3 
Черкаська oблaсть  15,2 17,3 16,1 15,0 10,6 17,2
Чернівецька oблaсть  14,2 18,6 18,4 16,5 15,6 17,0
Чернігівська oблaсть  17,0 17,8 20,4 20,7 13,1 13,3
м. Київ  23,9 25,7 26,1 25,6 21,7 17,3 
м. Севастополь 11,3 16,4 16,9 11,3 - - 

Таблиця 1. Динаміка питомої ваги промислових підприємств України,
що займалися інноваційною діяльністю, за регіонами

Джерело: складено автором за джерелами [13—15].
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сприяти досить швидкому підвищенню рівня промисло�
во�технологічної переробки та посиленню конкурентос�
проможності продукції [16]. Втім, закінчення періоду
дії державних програм розвитку промисловості Украї�
ни, втрата вітчизняними підприємствами традиційних
ринків збуту, підвищення вартості енергоресурсів та
зростання рівня енергоємності виробництва негативно
вплинули як на розвиток промислового комплексу в
цілому, так і підприємств машинобудування зокрема.
Так, за підсумками 2012 р. частка машинобудування в
обсязі реалізованої продукції переробної промисло�
вості становила всього 18,7%, що у 2—4 рази нижче рівня
розвинутих країн; і лише на 50% продукція вітчизняних
машинобудівних підприємств задовольняла потреби
внутрішнього ринку [17]. З метою вирішення визначе�
них проблем Кабінетом міністрів України була підготов�
лена Концепція Загальнодержавної цільової економіч�
ної програми розвитку промисловості до 2020 року [17],
метою якої є комплексне вирішення виявлених
проблем функціонування промислового секто�
ру економіки шляхом розробки організаційно�
економічного механізму залучення ресурсів
для структурно�технологічної модернізації
вітчизняної промисловості.

Необхідність підвищення рівня інновацій�
ного потенціалу машинобудівних підприємств
зумовлюється високим рівнем конкуренції, що
підсилюється за рахунок інтеграційних про�
цесів світової економіки та переходом суспіль�
ного виробництва до інноваційного типу роз�
витку. Однак, протягом досліджуваного пері�
оду 2010—2015 рр. спостерігається в цілому
негативна динамка впровадження інновацій як
підприємствами промислового комплексу, так
і машинобудівними підприємствами, що
підтверджується даними наведеними на рисун�
ках 5—6. Це означає, що проблеми, які були
характерні для вітчизняного промислового
комплексу протягом останніх років так і не
було вирішено. Зокрема екстенсивний харак�
тер інноваційних процесів у промисловості, ви�
користання науково�технічних розробок попе�
редніх років, структурні диспропорції в інвес�

тиційній діяльності, низький попит на інноваційну про�
дукцію, відсутність стимулів до інноваційної діяльності
тощо.

У результаті питома вага інноваційної продукції, що
вироблялася промисловим та машинобудівними
підприємствами в загальному обсязі промислової про�
тягом 2010—2015 рр. неухильно скорочується. Якщо в
2010 р. інноваційна продукція промислових підприємств
становила 3,8% від загального обсягу реалізованої інно�
ваційної продукції, то вже у 2015 р. обсяг інноваційної
продукції, що вироблялася підприємствами промисло�
вого комплексу скоротилася до 1,4%. В галузі машино�
будування склалися аналогічні тенденції, частка інно�
ваційної продукції зменшилася до 0,4% у 2015 р. проти
1,2% у 2010 р. Питома вага інноваційної продукції, що
була новою для ринку в загальному обсязі інноваційної
продукції промислових підприємств також незначна і
складає відповідно: 2010 р — 32,6%, 2011 р. 41,1%, 2012 р.

Регіони 2010 2011 2012 2013 2014 2015
АР Крим 1,9 2,7 2,3 2,1 - - 
Вінницька oблaсть  3,0 2,6 2,8 3,3 3,1 3,0 
Вoлинськa oблaсть  1,9 1,9 2,0 1,7 2,1 1,5 
Дніпропетровська oблaсть  4,2 3,8 4,1 4,2 5,4 5,9 
Донецька oблaсть  6,2 5,7 6,1 6,3 2,3 2,4 
Житомирська oблaсть  2,8 3,5 3,7 4,3 2,7 3,7 
Зaкaрпaтськa oблaсть  1,9 1,5 1,0 0,9 1,0 1,5 
Запорізька oблaсть  1,6 5,8 5,0 5,5 6,2 6,2 
Івaнo-Фрaнківськa oблaсть  5,3 5,8 5,4 5,3 5,7 3,2 
Київська oблaсть  2,9 2,6 2,8 3,7 4,1 5,9 
Кірoвoгрaдськa oблaсть  2,4 2,5 2,5 2,5 2,7 3,0 
Луганська oблaсть  4,0 4,7 4,1 4,1 0,8 1,0 
Львівська oблaсть  7,2 5,6 5,9 6,4 8,2 8,4 
Миколаївська oблaсть  3,2 2,9 3,9 2,9 2,8 3,0 
Одеська oблaсть  4,2 3,7 3,8 3,4 3,2 4,4 
Полтавська oблaсть  3,1 2,1 1,9 2,1 2,3 3,7 
Рівненська oблaсть  2,1 2,0 2,6 2,7 3,6 1,7 
Сумська oблaсть  3,1 2,8 2,7 2,3 2,6 3,0 
Тернопільська oблaсть  2,7 2,9 2,8 1,9 1,9 2,2 
Харківська oблaсть  12,1 10,5 11,5 12,8 14,8 13,4
Херсонська oблaсть  2,1 2,0 1,8 2,1 2,0 2,6 
Хмельницька oблaсть  4,7 5,6 5,6 4,3 2,8 2,5 
Черкаська oблaсть  3,9 4,0 3,5 3,5 2,9 3,5 
Чернівецька oблaсть  2,0 1,8 1,4 1,1 1,7 1,2 
Чернігівська oблaсть  2,0 1,9 2,1 2,0 1,6 1,9 
м. Київ  9,0 8,4 7,9 8,3 13,2 10,8
м. Севастополь 0,7 0,7 0,7 0,4 - - 

Таблиця 2. Динаміка питомої ваги промислових підприємств України, що впроваджували інновації, за регіонами

Джерело: побудовано автором за джерелами [13—15].
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Рис. 3. Питома вага промислових підприємств України,
що займалися інноваційною діяльністю та впроваджували інновації

у 2015 р. за регіонами

Джерело: побудовано автором на основі [13—15].
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— 40,1%, 2013 р. — 53,0%, 2014 р. — 27,6%, 2015 р. —
31,6%. Тобто більша частина підприємств вітчизняного
промислового комплексу виготовляє продукцію, що є
новою виключно для підприємства і не може вважатися
інноваційною в повній мірі. Для діяльності машинобуд�
івних підприємств протягом аналогічного періоду харак�
терно освоєння та виробництво інноваційних видів про�
дукції, що є новими для ринку в більшій мірі ніж в ціло�
му по промисловості (2010 р — 51,9%, 2011 р. 49,8%, 2012
р. — 60,5%, 2013 р. — 55,0%, 2014 р. — 54,9%, 2015 р. —
65,7%).

Кількість промислових підприємств, що реа�
лізували інноваційну продукцію за межі Украї�
ни також має тенденцію до скорочення, особли�
во за останні роки (2014 р. кількість підприємств,
що експортували інноваційну продукцію, змен�
шилася на 12% проти 2013 р., в 2015 р. — на 28%
відповідно). Обсяг реалізованої інноваційної
продукції за межі України від її загального об�
сягу коливається в середньому на рівні 38%, і
лише в 2015 р. спостерігається зростання даного
показника порівняно з минулим роком на 60%,
що характеризує посилення позицій країни на
міжнародному ринку озброєння (рис. 7). Однак
експорт промислової інноваційної продукції, яка
може бути конкурентоспроможною на світових
ринках залишається на низькому рівні. Внаслідок
цього частка України на міжнародному ринку ви�
сокотехнологічної наукомісткої продукції ста�
новить не більше 0,1% [6, с. 224], що свідчить про
поглиблення розриву у технологічному розвит�
ку між національною економікою та розвинени�
ми країнами світу і наявність невирішених про�
блем у процесі впровадження інновацій в

діяльність підприємств промислового комплексу краї�
ни в цілому, так і підприємств машинобудування зокре�
ма.

Дані моніторингу інноваційної діяльності машино�
будівних підприємств підтверджують виявлені тен�
денції. Протягом 2010—2015 рр. кількість машинобуді�
вних підприємств, що реалізовували інноваційну про�
дукцію за межі України та частка реалізованої за кор�
дон інноваційної продукції щорічно зменшувалися: в
2010 р. кількість підприємств, що експортували іннова�
ційну продукцію дорівнювала 164 підприємства, в 2011
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р. — 169 підприємства, в 2012 р. — 144
підприємства, в 2013 р. — 141 підприємство,
в 2014 р. — 120 підприємств, в 2015 р. — лише
97 підприємств. Частка поставленої на екс�
порт інноваційної продукції знизилася з
74,7% у 2010 р. до 63,5% у 2015 р.

Також однією з основних проблем в
інноваційній сфері є відсутність належного
фінансування інноваційної діяльності про�
мислових підприємств, що не дозволяє ство�
рити сприятливі умови для зростання рівня
їх інноваційного потенціалу [9, c. 160]. Не
відповідають завданням переходу на іннова�
ційний шлях розвитку і низькі витрати на
підтримку інноваційної діяльності вітчизня�
них машинобудівних підприємств. В загаль�
ному обсязі витрат на виробництво і реалі�
зацію промислової продукції витрати на
інноваційну діяльність упродовж 2005—2012
рр. не перевищували 1,0—1,6%, тоді як част�
ка витрат на інноваційну діяльність у відсот�
ках від загального обсягу реалізації виготов�
леної продукції компаніями в розвинутих
країнах становить у Німеччині — 3,2%, у
Південній Кореї — 4,5%, у Канаді — 5,8%, у Швеції
— 6,7% [6, с. 217]. За цих умов розширене відтворен�
ня промислового виробництва на інноваційно�техно�
логічній основі практично неможливе. Статистичні
дані наведені на рисунку 8 підтверджують той факт,
що фінансування інноваційної діяльності машинобу�
дівних підприємств України відбувається переважно
за рахунок власних коштів (2010 р. — 59,3% та відпо�
відно 91,9%, 2011 р. — 52,9% та 87,0, 2012 р. — 63,9%
та 70,9%, 2013 р. — 72,9% та 63,9%, 2014 р. — 85,0 та
77,5%%).

У 2015 р. цей показник досяг в промисловості
97,3% та в машинобудівній галузі 90,5% від загально�
го обсягу фінансування інноваційної діяльності, що
свідчить про погіршення ситуації в інноваційній сфері,
неефективність державної інноваційної політики та
відсутність уваги з боку держави до процесів іннова�
ційного розвитку вітчизняного промислового комп�
лексу. Обсяг державного фінансування інноваційної
діяльності промислових та машинобудівних підпри�
ємств знаходиться на неприпустимо низькому рівні
(2010 р. — 1,1% та 0,6% відповідно, 2011 р. — 1,0% та
3,2%, 2012 р. — 2,0% та 1,5%, 2013 р. — 0,3% та 0,4%,
2014 р. — 4,5% та 14,9%, 2015 р. — 0,4% та 2,0%). За та�
ких умов більшість підприємств з метою впровадження
інноваційних технологій та освоєння виробництва інно�
ваційних видів продукції вимушені звертатися по кре�
дитні ресурси або залучати інвесторів. Обсяги інозем�
ного фінансування інноваційного розвитку підприємств
промислового комплексу характеризуються значними
коливаннями, що пояснюється погіршенням умов веден�
ня бізнесу та несприятливим інвестиційним кліматом.
Наприклад, якщо в 2010 р. обсяги прямих іноземних
інвестицій, спрямованих на розвиток інноваційної сфе�
ри, досягали 30,0% від загального обсягу фінансування
інноваційної діяльності промислових підприємств, то
протягом останніх двох років їх частка помітно скоро�
тилася до 1,8% у 2014 р. та 0,4% у 2015 р. Інвестиційний
клімат є найважливішим елементом інноваційної пол�
ітики, що характеризує легкість ведення бізнесу та по�
долання бар'єрів на шляху входу на ринок. В рейтингу
сприятливості умов ведення бізнесу Doing Business —
2017, який щорічно готує Світовий банк, Україна підня�
лася на одну позицію серед 190 країн світу порівняно з
попереднім роком і опинилася на 80 місці [20]. Однак,
за оцінкою експертів, покращення відбулися переваж�
но завдяки методологічним змінам за рахунок введення
додаткових компонентів оцінки бізнес середовища, тому
в нормативно�правовій базі регулювання господарської
діяльності вітчизняних підприємств, існує ще багато

проблем. Зокрема залишаються актуальними адмініст�
ративні бар'єри на шляху діяльності підприємств, що ма�
ють інноваційну спрямованість [11, с. 23].

Таким чином, проведений аналіз підтверджує вис�
новок, щодо необхідності прискорення темпів іннова�
ційного розвитку вітчизняних машинобудівних
підприємств та зростання рівня їх інноваційного по�
тенціалу. В умовах кризового стану вітчизняної еко�
номіки створення нових конкурентних переваг за ра�
хунок інноваційного оновлення абсолютно всіх сфер
діяльності машинобудівних підприємств потребує
розробки ефективної інноваційної політики та впро�
вадження інновацій на регулярній основі. Схожу дум�
ку висловлює група вчених у роботі [6, с. 226], наго�
лошуючи, що основним напрямом підвищення конку�
рентоспроможності вітчизняних підприємств є кон�
курентні переваги, які досягаються за рахунок інно�
ваційної діяльності.

На жаль, аналіз інноваційного розвитку вітчизня�
них машинобудівних підприємств показав, що для
більшості з них інноваційні процеси досі не стали пріо�
ритетним напрямом, що є наслідком впливу великої
кількості стримуючих факторів. На деяких з них наго�
лошується в роботах таких відомих вітчизняних дослі�
дників, як: В. Гейця [2, с. 31—46; 6, с. 123—135], В. Се�
миноженка [1, с. 13—37], Л. Федулoвoї [7, с. 58—76],
Н. Кузьминчук [12, с. 168—170] та ін. В таблиці 3 уза�
гальнено проблеми формування інноваційного потен�
ціалу вітчизняних машинобудівних підприємств та шля�
хи їх вирішення.
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ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
РОЗВИТКУ

Аналізуючи вищевикладене, можна зробити такі
висновки. Темпи інноваційного розвитку та рівень інно�
ваційного потенціалу вітчизняних машинобудівних
підприємств не відповідають цілям, окресленим цілою
низкою програмних документів та нормативних актів,
що регулюють поширення інновацій у всіх сферах на�
ціональної економіки. При цьому існує прямий зв'язку
між результативністю інноваційної діяльності під�
приємств машинобудівної галузі та використанням су�
часних ефективних методів управління інноваційним
потенціалом, оскільки вчасна реакція на виклики за заг�
рози зі сторони зовнішнього середовища дозволяє прий�
мати обгрунтовані управлінські рішення щодо запобі�
гання виникнення кризових ситуацій та ризику деста�
білізації в наслідок трансформаційних перетворень еко�
номіки України.

Перспективою подальших розвідок є питання, що
пов'язані із розвитком інноваційного потенціалу маши�
нобудівних підприємств у контексті використання су�
часних методів управління, потребують уточнення по�
нятійного апарату щодо застосування таких понять, як
"інноваційний потенціал", "адаптивне управління" у ро�
ботах науковців, нормативних документах тощо, що
надасть можливість розширити теоретичні основи фор�
мування та використання інноваційного потенціалу ма�
шинобудівних підприємств. Удосконалення механізму
адаптивного управління інноваційним потенціалом ма�
шинобудівних підприємств потребує застосування но�
вих науково�методичних підходів до комплексної оцін�
ки інноваційного потенціалу машинобудівних підпри�
ємств, зокрема з урахуванням факторів ризику та ін.
Таким чином, вирішення окреслених питань сприятиме
формуванню ефективного механізму адаптивного уп�
равління інноваційним потенціалом підприємств, реа�
лізація якого дозволить підвищити рівень конкуренто�
спроможності та економічної безпеки вітчизняних ма�
шинобудівних підприємств.
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Таблиця 3. Проблеми формування інноваційного потенціалу вітчизняних машинобудівних підприємств
та шляхи їх вирішення

Джерело: складено aвтoрoм на основі узагальнення джерел [1—2; 6—12; 19].

Проблеми формування інноваційного потенціалу 
машинобудівних підприємств Шляхи вирішення наведених проблем 

На рівні національної економіки 
Економічна та політична нестабільність, еміграція 
високоосвіченої молоді, науковців, дефіцит 
висококваліфікованих кадрів 

Стабілізація економічного розвитку, вирішення проблем політичної сфери, 
реалізація державної політики, спрямованої на розвиток і ефективне 
використання наявного інтелектуального потенціалу країни та створення 
передумов для його зростання, підтримання балансу ринку праці та освітніх 
послуг у перспективі 

Неузгодженість державної стратегії щодо фінансування 
витрат на наукові дослідження, що орієнтованої на 
довгострокову перспективу з короткостроковими цілями 
бізнесу, спрямованими на досягнення конкретних 
результатів 

Збільшення обсягів фінансування державних програм інноваційного 
характеру що передбачають проведення фундаментальних досліджень і 
охоплюють всю сукупність промислових видів діяльності  

Обмеженість державних фінансових ресурсів, які 
спрямовуються на наукові дослідження і інноваційні 
розробки 

Створення умов для підтримки інноваційного розвитку бізнесом, шляхом 
розширення можливостей залучення фінансових ресурсів венчурного 
характеру та в межах державно-приватного партнерства 

Недосконалість існуючої інноваційної інфраструктури та 
низький рівень її розвитку 

Удосконалення роботи існуючих інноваційних структур, зокрема, бізнес-
інкубаторів, технопарків, центрів трансферу технологій; створення центрів 
наукової та науково-технічної досконалості 

Несприятливий інвестиційний клімат Розробка заходів з поліпшення інвестиційного клімату шляхом забезпечення 
максимальної взаємодії комерційних інноваційно орієнтованих структур і 
державою 

На рівні машинобудівних підприємств 
Невизначений попит на інновації та високий рівень 
ризику при їх впровадженні 

Розробка сучасних методів управління інноваційним потенціалом 
машинобудівного підприємства, до яких віднесено адаптивне, яке дозволяє 
забезпечити інформаційно-аналітичну підтримку прийняття управлінських 
рішень щодо напрямів активізації інноваційної діяльності, формування 
інноваційного потенціалу та ефективного використання наявних 
інноваційних ресурсів з урахуванням змін внутрішніх і зовнішніх умов 
функціонування та адекватної реакції підприємства на потенційні ризики 

Велика конкуренція на ринку, що ускладнює вихід 
вітчизняних машинобудівних підприємств на нові ринки 

Впровадженні нових технологій, освоєння виробництва нових видів 
продукції, розширення ринків збуту, підвищення кваліфікації персоналу, 
ефективне використання інноваційного потенціалу та підвищення його рівня 
за рахунок використання сучасних методів управління 
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